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RESUMO 

 

O bairro Alto da Lagoa, localizado na parte sudoeste da cidade de Irati-PR, popularmente 

conhecido como “Morro da Formiga”, é um território que sofreu um modo de urbanização 

desigual, foi povoado principalmente por pessoas vindas das áreas atingidas por enchentes do 

centro da cidade e, também, por pessoas do interior do município, procurando melhores 

condições de vida. Na sua formação, encontram-se diversidades culturais, problemas sócio- 

econômicos e muitas histórias de vida. A pesquisa aborda, no primeiro capítulo, a história da 

cidade de Irati, como foi a urbanização e criação dos bairros. O segundo capítulo abarca o 

processo de criação do bairro Alto da Lagoa, as tratativas políticas e os modos encontrados para 

construção das casas. O terceiro capítulo fala da autoconstrução e do cotidiano dos moradores 

do Morro da Formiga. A História Oral foi de grande importância nesta pesquisa para entender 

as relações sociais, culturais e econômicas, bem como perceber as formas de lazer que os 

moradores criaram. Por fim, o objetivo desta dissertação é investigar as práticas cotidianas dos 

moradores do Morro da Formiga, em Irati, com a finalidade de demonstrar que não é apenas de 

coisas ruins que este bairro é formado, tanto explorado pela mídia local, mas, por coletivismo, 

relações de reciprocidade e solidariedade que ajudaram e ajudam os moradores e moradoras a 

viverem melhores, objetivando a constituição de um bairro agradável para se viver. 

Palavras chave: Moradia, autoconstrução e cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

The Alto da Lagoa neighborhood, located in the southwestern part of the city of Irati-PR, 

popularly known as "Morro da Formiga", is a territory that has undergone a form of unequal 

urbanization, was populated mainly by people coming from flood-affected areas of the city 

center and also by people from the interior of the municipality, seeking better living conditions. 

In their formation, there are cultural diversities, socio-economic problems and many life 

histories. The research addresses, in the first chapter, the history of the city of Irati, how was 

the urbanization and creation of neighborhoods. The second chapter covers the process of 

creating the Alto da Lagoa neighborhood, the political dealings and the modes found for the 

construction of houses. The third chapter speaks of the self-construction and daily life of the 

residents of Morro da Formiga. Oral History was of great importance in this research to 

understand the social, cultural and economic relationships, as well as to perceive the forms of 

leisure that residents created. Finally, the objective of this dissertation is to investigate the daily 

practices of the residents of Morro da Formiga, in Irati, in order to demonstrate that it is not 

only of bad things that this neighborhood is formed, both explored by the local media, but, by 

collectivism, relations of reciprocity and solidarity that helped and help residents and residents 

live better, aiming at the constitution of a pleasant neighborhood to live in. 

Key words: Housing, Self-construction, Daily life. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse por esta pesquisa teve início em dois momentos da minha vida. Um deles 

é quando eu realizava atividades administrativas em uma empresa na cidade de Irati-PR. Fiz a 

contratação de um funcionário e realizei todo o processo seletivo para tal. Em uma ocasião, já 

passado algum tempo que este funcionário exercia suas atividades para a empresa, precisei levá-

lo até sua casa. Tivemos uma conversa descontraída, ele, no banco do carona, em alguns 

momentos, desprendeu-se de suas amarras sociais, conversou livremente enquanto eu dirigia. 

No desenrolar da conversa, pude perceber a gravidade social em que algumas pessoas vivem, 

por morarem em bairros distantes e segregados.  

O funcionário, em outra oportunidade, me procurou para falar sobre o ocorrido, e 

confirmou que omitiu sobre o seu endereço temendo não conseguir a vaga do emprego. Fui 

analisar a ficha cadastral desse funcionário e percebi que ele realmente havia colocado outro 

endereço. No seu cadastro, constava o bairro Rio Bonito e, na verdade, ele morava no bairro 

Alto da Lagoa, conhecido popularmente como Morro da Formiga.  

As ações transmitidas pelo funcionário deixavam evidentes as representações que 

envolviam os moradores do Morro da Formiga. Para além de uma delimitação genérica, em 

termos administrativos do espaço social, o que aquele ator social revelava era a produção da 

região no campo das representações simbólicas, ou seja, percepção que ultrapassava qualquer 

definição física do conceito de região. É aqui que me encontro com as proposições feitas por 

Bourdieu (1989, p. 120): 

Não há de menos inocente do que a questão, que divide o mundo douto de 

saber se se devem incluir no sistema de critérios pertinentes não só as 

propriedades ditas “objetivas” (como a ascendência, o território, a língua, a 

religião, a atividade econômica, etc.), mas também as propriedades ditas 

“subjetivas” (como sentimento de pertença, etc.), quer dizer, as representações 

que os agentes sociais têm das divisões da realidade e que contribuem para a 

realidade das divisões. 

 

Está aqui uma profícua definição do conceito de região. Isto é, a região vista como 

campo de disputas, um complexo de tensões entre os diversos grupos que ocupam um mesmo 

espaço, representações e estigmas. É o caso do funcionário que acabei de suscitar. Em sua 

atuação, as forças das representações colocam-lhe em condição de aceitação do seu estado atual 

de submissão, o que pode ser entendido a partir do que foi dito por Bourdieu (1989, p. 124): 

“Quando os dominados nas relações de forças simbólicas entram na luta em estado isolado, 
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como é o caso das interações da vida quotidiana [sic], não têm outra escolha a não ser a da 

aceitação [...] da definição dominante de sua identidade [...]”. 

Porém, é preciso dizer, cabe uma reflexão complementar que parte de outra linha 

teórica, e que não contraria ou esvazia a análise anterior. Nesse ritmo, acredito que, mesmo 

partindo de correntes teóricas distintas, estou falando de Pierre Bourdieu e Michel de Certeau, 

suas contribuições são exaltadas neste trabalho. Uma das similitudes que me levou a pensar em 

sua articulação derivou, exatamente, do conceito de região que aparece em seus trabalhos de 

forma ampla e não limitado aos pressupostos administrativos e políticos. Tanto Bourdieu (1989) 

quanto Certeau (1998) flertam com percepções vastas sobre as regiões, agregando, 

principalmente, seus conteúdos subjetivos. 

Assim justificado, a conversa tida com o funcionário também demonstrou elementos 

racionais que visavam o alcance de determinado objetivo, a aceitação no emprego. Ora, a 

criatividade em ocultar a sua realidade de moradia não somente reverbera a sua tática, como o 

coloca a par do jogo de tensões e conflitos que flutuam sobre o espaço de vivência. Certeau 

(1998, p. 103-104) diz: 

Meu trabalho não visa diretamente a constituição de uma semiótica. Consiste 

em sugerir algumas maneiras de pensar as práticas cotidianas dos 

consumidores, supondo, no ponto de partida, que são do tipo tático. Habitar, 

circular, falar, ler, ir às compras ou cozinhar, todas essas atividades parecem 

corresponder às características das astúcias e das surpresas táticas: gestos 

hábeis do “fraco” na ordem estabelecida pelo “forte”, artes de dar golpes no 

campo do outro [...]. 

 

Neste momento, convido-o a pensar os espaços de sua cidade e as formas de usá-las. 

Ao caminhar, nas conversas de roda dos senhorzinhos em frente à Panificadora Irati, na 

movimentada rua central Dr. Munhoz da Rocha (comércio local), no vai e vem apressado das 

pessoas, nos pontos de ônibus, onde se misturam trabalhadores, estudantes universitários e 

secundários, moradores de bairros diversos que entram em filas dos bancos para o recebimento 

de seus salários, ou para comprar remédios em farmácias, fazer consultas nos postos de saúde, 

ir aos supermercados e pagar contas nos comércios. O repertório de possibilidades nos usos da 

cidade é enorme. 

Convoco-o a mudar o olhar sobre a cidade e pensar além do centro. Pergunto aos 

leitores se vocês têm o hábito de conhecer lugares novos, bairros distantes, de consumir a cidade 

que já é sua? Já perceberam o fluxo de vida cotidiana em diversos bairros da cidade? Portanto, 

tencionamos essas experiências como maneiras de fazer (CERTEAU, 1998). 
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Para Sandra Pesavento (2007), contemplamos a cidade através do que vemos, seja 

através da materialidade da sua arquitetura como também pela possibilidade de ver nela o 

passado de outras cidades contidas na cidade do presente. 

Como historiadores, temos a tendência de buscar as cidades do passado que 

cada urbe abriga, em palimpsesto, e que devem ter deixado traços para serem 

recuperados mediante um trabalho de pesquisa. A rigor, todo historiador sabe 

que as marcas de historicidade deixadas no tempo se revelarão diante de si 

como fontes, a partir da pergunta que ele fará ao passado, questão está 

iluminada pelos conceitos que preside nossa posição diante do real 

(PESAVENTO, 2007, p. 16). 

 

Lida-se, então, com temporalidades cruzadas, havendo uma multiplicidade de tempos 

em um mesmo tempo. A cidade, no presente, é caracterizada, como bem examinou Pesavento 

(2007), por diversas outras cidades que ali deixaram suas marcas históricas. Esse exercício 

heurístico torna a região pluralizada e temporalmente conectada com outras regiões do passado. 

Outro momento que me fez estudar assuntos referentes à temática das cidades deu-se, 

em 2009, quando iniciei a jornada para a prática da pesquisa. Deparei-me com um bairro 

próximo de uma grande madeireira de Irati e percebi, naquele instante, como admirador da 

história local, que estava a consumir um bairro, através de um simples passeio que ele outrora 

foi uma Vila Operária. Ali se concentravam aproximadamente 60 casas de madeiras que 

serviam de moradias para os trabalhadores da Fábrica do Gomes. Foi justamente esta pesquisa 

sobre a Vila Operária do Gomes, realizada na especialização em História Cultural, no ano de 

2009, que me fez despertar o interesse por estudar a vida das pessoas, os locais que moravam e 

quais seus pertencimentos com a cidade (BRAGA, 2009). 

A historiografia tradicional, atravessando um longo tempo, valorizou como objeto de 

análise e produção do conhecimento histórico os feitos dos grandes heróis. Ginzburg (2006) 

acredita que os novos trabalhos historiográficos estão preocupados com os sujeitos que de 

alguma forma foram ignorados por aquela prática historiográfica: 

No passado, podiam-se acusar os historiadores de querer conhecer somente as 

‘gestas dos reis’. Hoje, é claro, não é mais assim. Cada vez mais se interessam 

pelo que seus predecessores haviam ocultado, deixado de lado ou 

simplesmente ignorado (GINZBURG, 2006, p 11). 

 

Nas investigações desta pesquisa, conheci uma das obras mais importantes da minha 

trajetória acadêmica, o livro História & História Cultural de Sandra Jatay Pesavento. Descobri, 

em sua leitura, as infinitas possibilidades de pesquisas e, ao mesmo tempo, os seus limites. 

[...] no campo da História Cultural, o historiador sabe que a sua narrativa pode 

relatar o que ocorreu um dia, mas que esse mesmo fato pode ser objeto de 

múltiplas versões. A rigor, ele deve ter em mente que a verdade deve 

comparecer no seu trabalho de escrita da História como um horizonte a 
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alcançar, mesmo sabendo que ele não será jamais constituído por uma verdade 

única e absoluta. O mais certo seria afirmar que a História estabelece regimes 

de verdade, e não certezas absolutas (PESAVENTO, 2005, p. 51). 

 

Para Pesavento (2005), as mudanças ocorridas a partir da História Cultural estão 

ligadas a uma reconfiguração do comportamento do historiador, inserindo conceitos como o de 

imaginário, ficção, sensibilidade, representação e imaginação. Ainda, as representações 

construídas fazem com que os homens percebam a realidade e elaborem a sua existência: 

“Indivíduos e grupos dão sentido ao mundo por meio das representações que constroem sobre 

a realidade” (PESAVENTO, 2005, p. 39). Acrescenta: 

Pode-se dizer que a proposta da História Cultural seria, pois, decifrar a 

realidade do passado por meio das suas representações, tentando chegar 

àquelas formas, discursivas e imagéticas, pelas quais os homens expressam a 

si próprios e o mundo (PESAVENTO, 2005, p. 42) 

 

A pesquisa sobre a Vila Operária possibilitou trilhar um duro caminho de garimpo 

pelas fontes, além do riquíssimo contato com a população do bairro. No que tange o recurso 

metodológico da história oral, esta acrescenta uma parte viva na pesquisa, sendo capaz de 

perpetuar lembranças e vivências de indivíduos, permitindo que o vivido seja conhecido de 

forma mais dinâmica e rica. Segundo Schorner (2006, p.19) 

[...] utilizamos da história oral, haja vista que ela nos remete para dados que 

não encontramos nas estatísticas frias dos números. Ela nos possibilita 

chegar nas cores vivas da realidade dos moradores dos morros, dos 

migrantes, dos excluídos geográfica e sócio-economicamente da cidade. 

 

Para Portelli (2006), a fonte oral permite acessar dados que, muitas vezes, um 

documento escrito não deixa. Elas revelam as intenções dos acontecimentos e pensamentos 

referentes às experiências vividas. As fontes orais são importantes para o entendimento do 

tempo presente, pois acessamos as lembranças de pessoas anônimas em eventos passados e, 

dessa maneira, portas são abertas para investigarmos como aqueles eventos são reajustados no 

presente. 

O recorte temporal desta pesquisa abrange os anos de 1983a 2007. Em 1983, a cidade 

de Irati sofreu com fortes enchentes fazendo com que o prefeito, na época, tomasse a decisão 

de realocar os moradores das áreas mais atingidas para um bairro novo sem esses riscos. O 

bairro em questão é conhecido como ‘Planalto’ e fica na saída para o distrito da Colônia 

Gonçalves Junior. Em conversas com o funcionário aposentado da prefeitura municipal de Irati, 

senhor Helton Fillus, o mesmo indica que, nessa localidade, era para ser construído o novo 

cemitério municipal, mas devido às fortes chuvas de 1983 houve a urgência de tirar aquela 
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gente da beira do rio e realocá-las em um lugar mais seguro e instável. Em 1988, foi comprado 

o terreno para construção das casas e, no mesmo ano, o Bairro Alto da Lagoa começou a ser 

povoado. Já no ano de 2007, foi marcado por mim, como o último período a ser analisado sobre 

os relatos dos moradores. Nesse ano, os entrevistados Laureci Bolde e Margarete Bolde relatam 

sua saga sobre a saída do bairro e a compra da sua nova casa. 

Todo o estudioso, ao trabalhar com pesquisas empíricas sobre estudos de caso, faz o 

levantamento das fontes e das hipóteses, traça as estratégias das entrevistas, constrói o projeto 

de pesquisa e vai ao trabalho de campo com seu gravador e bloco de anotações. Ao subir o 

Morro da Formiga pela primeira vez com esse propósito, já de início, enfrentei um grande 

problema: a resistência dos moradores. Quando andava pelas ruas, escutava os cochichos das 

senhorinhas desconfiadas, tomando chimarrão em frente suas casas, alguns homens nas portas 

dos bares com olhares apurados e analíticos tentando decifrar quem eu era. Nesse dia, conversei 

com três moradoras e percebi que não seria tarefa muito fácil.  

As pesquisas de campo ocorreram entre os anos de 2015 a 2019 e foram desafiadoras. 

Depois de realizar alguns levantamentos e questionamentos, iniciei os trabalhos de entrevistas, 

visitações, conversas e observações no Morro da Formiga. Foi necessário enfrentar a resistência 

dos moradores, o medo, a negação, mas, por muitas vezes, também fui agraciado pelos 

moradores com seus sorrisos, esperanças e planos para um futuro melhor.  

Ouvir as pessoas trouxe-me sensações prazerosas e emotivas que, em muitos 

momentos, me fizeram sentir como um morador do bairro. A cada entrevista foi possível 

perceber o que cada morador pensava sobre o ato de residir naquele local e, ao fazer o 

levantamento de dados, tive que refletir como tratar todas as informações para narrar a história 

dessa gente.  

No primeiro dia de preenchimento das fichas cadastrais para a pesquisa, o ato de me 

ocupar de um bairro dito "perigoso" pela sociedade, com vizinhança desconfiada de pessoas 

estranhas que andavam pelas ruas, caminhos e veredas do bairro, posso afirmar que realmente 

foi uma experiência gratificante. Sentar e conversar com as pessoas, sentir que elas queriam 

falar de suas vidas, de suas condições sociais e contar suas histórias foi engrandecedor.  

Numa dessas paradas, encontrei dona Angelina, uma senhorinha franzina, com olhar 

tímido, recaído, cabelos grisalhos levemente soltos, com um vestido rosa todo marcado pelos 

sinais da lida do dia a dia e de cuidar dos netos. Ao perceber a frágil senhora, logo pude entender 

o “espírito do bairro”. Em seu pequeno lote, medindo 10 metros de frente por 25 metros de 

fundos, totalizando 250 m², notei que havia mais 3 casebres de madeira, todos escuros e 

construídos com as condições que esta família possuía. Agi de um modo com que ela não 
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percebesse a minha curiosidade de quem analisava tudo naquele lugar. Aos seus 79 anos, 

nascida em 02 de agosto, onde ela mesma me pede desculpas, pois não lembrava do ano em 

que nascera, conta que foi uma das primeiras moradoras do bairro e que, como seu filho, Amauri 

Rodrigues, trabalhou no mutirão para levantar as casas. Ao desenrolar da prosa, fiquei sabendo 

que ela se separou do marido havia muitos anos, o mesmo a tendo deixado com 3 filhos para 

criar. Com a morte do marido, Dona Angelina começou a receber seu único ganho: uma pensão 

por auxílio doença no valor de R$ 600,00, deixado pelo ex-marido. O impactante nesta história 

é saber que só com um salário mínimo ela sustentava 9 pessoas, sendo duas filhas e um filho 

homem feito, duas netas, uma delas gestante de 8 meses (mãe solteira) e mais um neto junto 

com sua adolescente esposa (ambos não trabalhavam). Como ela mesma diz: "O que eu vou 

fazer, eles tudo não têm lote e eu tenho aqui, então que venham morar comigo, não posso deixar 

eles na rua"1. 

Entrevistei, no total, 17 pessoas, dentre elas estavam funcionários da prefeitura 

municipal exercendo cargos, tanto na câmara dos vereadores quanto na própria administração, 

como o ex-prefeito da cidade, moradores e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente 

na construção desta pesquisa. Ao coletar a assinatura das cartas de anuências, todas fizeram a 

questão de serem apresentadas pelo nome de nascimento, desde que os resultados de todo o 

trabalho, por nós descobertos nesta dissertação, fossem levados até elas. Nos diálogos com os 

moradores do bairro Alto da Lagoa, percebi que quando se referiam ao local em que moravam 

suas falas tinham o sentimento de desamparo, medo da violência, dificuldade com a saúde e 

discriminação social. 

[...] aqui tá demais, iii, aqui tá demais, dá até medo de sair na rua por causa da 

violência, Muito, muito, muito, aqui no bar deram tiro dentro do bar do 

vizinho aqui,  entraram deram tiro aqui, até falei pra ele, que o nosso quarto é 

aqui na frente, bem no fim vou ter que trocar de quarto, mudar a casa, eu não 

posso mudar, agora estou muito velha, mexer na casa de volta, tá violência 

demais aqui2. 

 

Além das entrevistas, busquei outras fontes como jornais locais, registros de imóveis 

e fotos antigas, estas que, na sua grande maioria, estavam em mãos dos moradores e da 

Prefeitura. O uso das fotografias foi de extrema importância para a pesquisa. Ao fazer 

entrevistas e solicitar aos moradores que trouxessem seus álbuns de fotos, surgiram ali 

memórias e vivências que complementavam suas falas e dava mais fôlego no relato para a 

compreensão das novas entrevistas. Segundo Ana Maria Mauad, “É justamente por considerar 

 
1LUZ, Angelina. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 19 Nov. 2016. 
2WOLKE, Mirtes R. da Anunciação. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 19 Nov. 2016. 
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todos esses aspectos que as fotografias nos impressionam, nos comovem, nos incomodam, 

enfim, imprimem em nosso espírito sentimentos diferentes” (MAUAD, 2008, p. 33). Isso 

evidencia que o procedimento metodológico se reajustava a partir do desenvolvimento da 

própria pesquisa empírica. 

Toda fotografia tem atrás de si uma história. Olhar para uma fotografia do 

passado e refletir sobre a trajetória por ela percorrida é situá-la em pelo menos 

três estágios bem definidos que marcaram sua existência. O primeiro lugar 

houve uma intenção, o segundo o ato do registro e o terceiro estágio: os 

caminhos percorridos por esta fotografia (KOSSOY, 2001, p. 45). 

 

Esta dissertação está dividida em três capítulos. O primeiro capítulo tem como objetivo 

entender qual foi o contexto histórico que fez surgir a cidade de Irati (PR), a influência do setor 

madeireiro no processo de desenvolvimento urbano e o entendimento do que é periferia e 

hiperperiferia. 

Partindo dessas orientações, a pesquisa abordará, no segundo capítulo, o processo da 

constituição do bairro Alto da Lagoa, mais conhecido como Morro da Formiga. O bairro em 

questão foi criado pela necessidade de alocar famílias de baixa renda que ocupavam espaços 

sem nenhuma infraestrutura e por pessoas que vinham de outras cidades e viviam em situação 

de pobreza por falta de emprego. Muitas famílias viviam em condições de miséria e tiveram 

suas moradas atingidas pelas enchentes do Rio das Antas, ou seja, além dessas inúmeras 

dificuldades elas habitavam áreas de risco ambiental constante. 

No terceiro e último capítulo, essa dissertação investiga as práticas cotidianas de lazer 

instauradas no Morro da Formiga. Destrincharemos as condições que levaram os populares à 

criação do nome do morro, ao mesmo tempo em que apresentamos elementos da autoconstrução 

das casas; abordaremos aspectos sobre as festas e as estratégias montadas para burla das 

intempéries econômicas; e as investidas nos bares, botecos e armazéns que compõem peculiares 

espaços de sociabilidade. Toda essa sequência narrativa servirá para avaliar de que maneira a 

população do Morro da Formiga cria táticas em busca de reforçar seus laços comunitários. 
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CAPÍTULO I – CIDADE, ESPAÇO URBANO E PERIFERIAS 

 

Chegando a qualquer nova 

cidade o viajante reencontra o 

seu passado que já não sabia que 

tinha: a estranheza do que já não 

somos ou já não possuímos 

espera-nos ao caminho nos 

lugares estranhos e não 

possuídos 

(Ítalo Calvino) 

 

Irati um breve histórico 

 

Estudar cidades significa muito mais do que contar sua história. É sentir, é estar 

presente nas ruas, é poder desvendar seus segredos. O termo “cidade” nos passa algo 

corriqueiro, como se estivéssemos no automático da vida dentro de um lugar e de um espaço. 

Apesar de a grande maioria dos brasileiros viverem nas cidades, o universo urbano ainda é 

bastante desconhecido pela sociedade e também pelas instituições nacionais (MARICATO, 

1997). 

Conforme a busca de fontes de estudos e análise sobre o surgimento da cidade de Irati, 

pudemos encontrar que, no passado, essas regiões pelas quais ela se expande foi povoada pelos 

índios de origem Kaigangue3 que se concentravam nos três estados do Sul (Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e Paraná) e também em São Paulo (ORREDA, 1974). 

Segundo Orreda (1974), os primeiros moradores não indígenas de Irati teriam chegado 

entre 1860 e 1870, de regiões de Curitiba: 

Além de algumas referências vagas e inconseqüentes[sic]sobre a primeira 

ocupação do território de Irati, exceto a notícia de que a área teria sido povoada 

inicialmente pelos índios iraitins ou iratins, ramos do Tupis que habitavam o 

Paraná, torna-se difícil a distinção entre a lenda e a realidade [...] (ORREDA, 

1974, p. 7). 

 

Na sua formação, a região recebeu moradores de diversas localidades como Sorocaba 

(SP), Palmeira (PR), Imbituva (PR), Lapa (PR), Cerro Azul (PR), Ponta Grossa (PR), Campo 

Largo (PR) e Curitiba (PR). As famílias fixaram morada em Irati motivadas pelas consequentes 

 
3Jóice Bernaski (2017) tratou do contato desse grande grupo étnico, os Kaingang, com os “não indígenas” 

destacando todo o empreendimento de ocupação, muitas vezes violento, instaurado contra os índios. 

Movimentações violentas alcançaram o século XIX: “À medida em que os não indígenas foram ocupando o 

território dos Kaingang, abrindo estradas, fundando aldeamentos, consequentemente fragmentaram as terras dos 

ameríndios, baseados na ideologia da civilização e progresso. Essas práticas tocaram o sentimento de pertença, o 

Eu coletivo Kaingang, desconstruindo o território, gerando disputas, guerras e dominações”. Ver: BERNASKI, 

Jóice. Aldeiamento São Jerônimo da Serra: uma estratégia para a transformação do espaço social dos Kaingang. 

2017. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade estadual do Centro-Oeste, Irati, 2017. p. 29. 
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imigrações da Guerra do Paraguai ou por aventureiros, como Pacífico Borges e Cipriano 

Francisco Ferraz que, deslocando-se de Teixeira Soares (PR), movidos pela curiosidade e 

aventura, chegaram às terras que viriam a ser Irati (ORREDA, 1972). Conforme Orreda (1972, 

p. 1): 

Os homens são movidos pelo desejo de prosperar e encontrar a felicidade. E 

vão assim desbravando o sertão, semeando vilas e cidades com entusiasmo e 

perseverança, motivados pela riqueza do solo e recursos naturais do meio em 

que florescem. Irati, centro geográfico de ervais e pinheiros, caminho natural 

do Oeste, encontrou no vigor humano dos pioneiros a determinação para 

nascer e crescer. 

 

Tomados por esses motivos, o casal Pacífico Borges e Dona Maria4, passaram a 

estabelecer sua morada naquele novo espaço. Parecem terem sido essas duas pessoas, 

juntamente com a presença indígena, a serem os primeiros a habitar a localidade que hoje 

concebemos como Irati.  

Imagem 1:Pacífico Borges e Maria da Piedade. 

 
Fonte: Rádio Najuá. 

 

Na imagem 1, nota-se que o casal já se apresentava com idade avançada. Além de 

tornar acessível as indumentárias características dos homens e mulheres da época, a fotografia 

permite identificar uma construção em segundo plano, muito possivelmente uma casa, 

constituída predominantemente de madeira. 

 
4O senhor Pacifico faleceu em 1936, com 129 anos, e Dona Maria, no mesmo ano, dois meses depois, com 126 

anos. 
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Pacífico Borges e sua companheira vieram fixar residência nas novas terras, assim 

como as famílias que foram chegando de várias regiões já citadas. Primeiro surgiu a localidade 

denominada Iraty5, onde, hoje, é a Vila São João, situada em terras planas e secas, e 

considerada, por algum tempo, o núcleo da cidade. Três quilômetros depois era a localidade de 

Covalzinho (ORREDA, 1972). No mapa 1, é possível visualizar a posição do bairro Vila São 

João conhecido no processo de estruturação urbana como Irati Velho, em relação ao Centro da 

cidade chamado de Irati, também conhecido como Covalzinho6, no mapa, pode-se observar as 

duas localidades marcadas em vermelho Irati e Irati velho. 

 

Mapa 1: Perímetro Urbano - divisão dos bairros 1967. 

 

Fonte: José Maria Orreda. 

 

Alguns dos motivos que levaram para tal imigração podem ser vistos nos escritos de 

Ferreira (1996, p. 344): 

Temendo o recrutamento de seus membros, diversas famílias refugiaram-se 

no interior da Província, em pleno sertão bruto, na direção das fraldas da Serra 

do Tigre. Esse povo passou a cultivar lavouras de subsistência, criando porco 

e galinhas, não demorando muito para se formar, no local, um pequeno 

povoado, conhecido pelo nome de Covózinho ou Covalzinho. 

 

 
5 O nome do município recebe nova grafia após o ano de 1936 
6 Nome da localidade que hoje é o centro da cidade. (Imediações da Ferroviária) 
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Foi no ano de 1899 que Francisco de Paula Pires e Emilio Batista Gomes adquiriam 

terras próximo a Covalzinho. Esses indivíduos esperavam a construção da Estrada de Ferro São 

Paulo-Rio Grande do Sul, acreditando que a vinda dos trilhos iria trazer o progresso para a 

região. Nesse mesmo ano, foram fixados, em Covalzinho (atual centro da cidade), os trilhos da 

Estrada de Ferro e, em 01 de janeiro de 1900, a Estação Ferroviária (Imagem 02) e o telégrafo. 

A Estação Ferroviária recebeu o nome de Iraty, pois o traçado da ferrovia não passava pelo 

Iraty Velho (atual Vila São João) e sim em Covalzinho, desviando todo o núcleo (ORREDA, 

1979, p. 8).  “A denominação Covalzinho, em 1899, começou a ser substituída por Iraty, que 

significa rio de mel, no idioma dos indígenas” (ORREDA, 1972, p. 5). 

 

Imagem 2:Estação Ferroviária Iraty – 1899.

 

Fonte: Prefeitura Municipal – Assessoria de imprensa. 

 

As promessas de desenvolvimento, advindas da construção da estrada de ferro, 

aguçaram os desejos de muitas pessoas na vila. As iniciativas em comprar terras na região 

ganham tons, fazendo com que pessoas com status social, como é o caso do Coronel Pires, 

passem a intencionar construir sua casa. 

É possível que essa construção, no centro da Vila, causou mudanças no cotidiano da 

população, como bem mostra a foto acima. Não só trabalhadores se faziam presentes, mas 
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notam-se crianças e demais curiosos que ali se apresentavam para observar e, até mesmo, criar 

novas redes de sociabilidade. Em outras palavras, a estrada de ferro passa a compor as relações 

da vida cotidiana daquele povo. 

São as pessoas comuns consumindo de maneiras diversas cada baliza demarcada pela 

estação que acabava de ser construída no coração da vila. Sem dúvida, relatos criavam novos 

espaços, como asseverou Michel de Certeau (1998, p. 200): 

 

Essas aventuras narradas, que ao mesmo tempo produzem geografias de ações 

e derivam para os lugares comuns de uma ordem, não constituem somente um 

“suplemento” aos enunciados pedestres e às retóricas caminhatórias. Não se 

contentam em deslocá-los, transpô-los para o campo da linguagem. De fato, 

organizam as caminhadas. 

 

Estas duas localidades (Iraty e Covalzinho) pertenciam à Vila de Santo Antônio do 

Imbituva, que fazia parte juridicamente da Comarca de Ponta Grossa (PR). Imbituva era rica 

em extração de erva-mate, fazendo com que toda região, incluindo Irati, se desenvolvesse, 

incialmente, em torno desse tipo de extração e garantindo um dos principais polos de comércio 

de erva-mate. 

Vemos que a erva-mate, de fato, influenciou toda uma gama de desenvolvimento na 

região: 

Também o interior transformou-se com a crescente importância da indústria 

de mate, pois a intensificação do extrativismo favoreceu a ocupação de áreas 

basicamente inexploradas. Nesse caso situa-se o deslocamento de antigos 

habitantes de Campo Largo no sentido dos atuais municípios de São João do 

Triunfo, São Mateus do Sul, Rio Claro, Mallet, Rebouças, Irati (TRINDADE, 

2001, p. 39). 

 

Percebe-se que aos poucos, motivados pela extração da erva e pelo surgimento de 

comércios ligados a ela, iniciam-se os deslocamentos de pessoas oriundas de cidades próximas 

à capital e vindo a residir em Irati.  

A imagem 3, abaixo, retrata os primeiros traços da urbanidade Iratiense. As casas 

foram construídas próximas de onde hoje é o centro da cidade, seguindo todo o processo 

histórico da formação de diversas cidades do período republicano brasileiro, a distribuição das 

construções residenciais se dava próxima a rede ferroviária. Como foi o caso da cidade vizinha 

de Ponta Grossa, descrito no livro tombo número 100-II no processo 04/90, que diz: “As 

estações são um marco da evolução urbana da cidade e do desenvolvimento da região”. 
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Imagem 3:Irati vista parcial do quadro urbano em 1926. 

 
Fonte: Assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Irati. 

 

Irati passou por um planejamento estatal de fluxo imigratório. Todo esse impulso pode 

ser explicado, também, por fatores externos que corroboram para que isso viesse acontecer: “A 

sociedade iratiense se constituiu motivada por fatores externos e internos à sua região. O 

governo federal e a iniciativa particular empenharam esforços e recursos destinados à instalação 

de colônias para imigrantes” (TELEGINSKI, 2011, p. 87). Portanto, uma das marcas indeléveis 

de Irati está em sua composição étnica. Não sendo exclusividade dessa cidade. Todo o processo 

de ocupação dos municípios circunvizinhos seguiu o mesmo ritmo imigratório. Foram sendo 

compostos, em um mesmo espaço, famílias de nacionalidades diversas, o que nos leva a pensar 

o seguinte: esse contato se deu de forma harmoniosa ou houve conflitos constantes entre essas 

pessoas? 

Analisando o caso de Mallet, no período de 1914-1940, Lucas Kosinski (2018) indica 

diversos conflitos cotidianos nos momentos de socialização entre trabalhadores. O que 

podemos perceber é que as interações do dia a dia não estavam isentas de possíveis disputas 

entre homens, chegando até o ato de agressão física, principalmente nos momentos de diversão 

e uso de bebidas alcóolicas: 

Os conflitos também aconteciam quando um homem recusava ou impedia o 

ato de beber. Recusar, por exemplo, pagamento de uma bebida em uma roda 
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de amigos parecia romper com uma das normas de convivência estabelecida. 

Beber cerveja enquanto palestrava e se discutia sobre a vida fazia parte do 

cotidiano masculino e impedir com que isso acontecesse poderia significar 

acabar com toda a diversão (KOSINSKI, 2018, p. 94). 

 

Em outra cidade, como Ponta Grossa do final do século XIX e começo do XX, no qual 

também se identifica esse composto de contato entre pessoas oriundas de países diferentes. 

Renata Sopelsa (2011) identificava e apresentava que esse contexto não deixou de ter suas 

marcas conflituosas. Assim como em Irati, a cidade de Ponta Grossa também experimentou 

esse movimento, sendo este de conflitos: 

Assim italianos, alemães e russos, poloneses que migraram com suas famílias 

em busca de melhores condições de vida, para trabalhar, mas que nem por isso 

deixaram de desfrutar de momentos de não-trabalho [...] levados a reconstruir 

suas identidades culturais frente a um contexto de conflitos e tensões [...] 

(SOPELSA, 2011, p. 117). 

 

No que se refere ao processo de ocupação e desenvolvimento, é importante dizer que 

foram destocados novos caminhos que tinham como eixo central a antiga Rua Velha, atual 15 

de Julho. Através de cargueiros7, único meio de transporte existente na época, chegavam à 

estação da estrada de ferro os produtos agrícolas, erva-mate, farinha de milho, toucinho, mel e 

charque (ORREDA, 2007). A vila se tornou um centro comercial da região de Irati, aonde 

muitos comerciantes vinham vender e embarcar seus produtos, tanto que: 

No retorno, os cargueiros levavam sal, tecidos, ferramentas e mercadorias 

necessárias a produção e sobrevivência no sertão. Os pinhais e ervais 

dominavam a paisagem e seriam a força e a motivação de dois ciclos da 

economia de Irati (ORREDA, 2007.). 

  

A partir da estrada de ferro, foi possível fazer viagens entre outras localidades do 

Paraná como Curitiba, Ponta Grossa, Palmeira e Lapa, permitindo, assim, que Irati se tornasse 

um ponto estratégico no interior do Estado. 

Com isso, Irati começa a se tornar mais ativa, tanto no ramo de comércio quanto da 

necessidade de otimização de demandas burocráticas regionais, tonando-se inviáveis as viagens 

para a cidade de Imbituva8 para resolver todos os assuntos distritais, havendo, então, a 

necessidade de se emancipar da cidade vizinha. Em 1904, foram eleitos os Juízes Distritais e 

dois Camaristas, hoje chamados vereadores, para representar os distritos de Iraty, Imbituvinha 

e Bom Retiro na Câmara Municipal de Imbituva (ORREDA, 2007).  

 

 
7 Em algumas madeireiras existiam uma espécie de vagonete para transporte das mercadorias. Para exemplificar 

melhor as duas grandes madeireiras do centro a Fábrica do Gomes e a Dallegrave Madeiras construíram seus 

próprios linhos de ferro para chegar até a estação central, facilitando assim o carregamento nos trens. 
8  Município do Paraná que Irati pertencia como distrito. 
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As viagens para o distrito de Imbituva por caminhos difíceis, picadas, 

banhados e taquarais para fazer pagamento de impostos, atos judiciais, 

regularização de papéis e casamentos, eram no lombo de animais. Sacrifício 

este que o povo não queria admitir. Nasce então o movimento pela autonomia 

dos Distritos Judiciários de Irati, Bom Retiro e Imbituvinha. Os camaristas 

eleitos, Francisco de Paula Pires e Emílio Baptista Gomes, renunciam a seus 

mandatos e iniciam, apoiados pela comunidade nascente, os entendimentos 

visando à criação do município (ORREDA, 2007, p. 10). 

 

Em 02 de abril de 1907, foi criada, com apoio do vice-governador João Cândido 

Ferreira, a Lei nº 7169 que denomina a cidade de Irati como município. O Relatório de Leis 

sancionadas em 1907, no Estado do Paraná, tem o seguinte trecho:  “N.716- de 2 de abril de 

1907 – Eleva a município os districtos de Iraty, Bom Retiro e Imbituvinha, com a denominação 

de Iraty” (ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ, p.23).  Em 15 de julho de 1907, com diversas 

comemorações, o município de Irati é instalado. Esse mesmo documento, no Artigo 02, faz as 

divisas territoriais do município.  

Não se pode deixar de notar que os desmembramentos, as novas divisas, ou seja, os 

limites de cada localidade servem enquanto a delimitação de uma região política e 

administrativa. É provável que denominações espaciais, inventadas pelos próprios populares, 

para delimitar as áreas, já pudessem existir naquele momento. Lembramos que relatos 

produzem espaços. Tem-se aqui o poder vinculado ao Estado produzindo novas denominações 

e jurisdições. Em suma, é o enquadramento estratégico dos lugares. Novamente, Certeau se 

torna fundamental para o entendimento desse processo, ao indicar a noção de estratégia: 

Chamo de estratégia o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que 

se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder 

(uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser 

isolado. A estratégia postula o lugar suscetível de ser circunscrito como algo 

próprio e ser a base de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade 

de alvos ou ameaças [...] (CERTEAU, 1998, p. 99). 

 

Com o passar dos anos, o crescimento urbano nos arredores da Estação de trem foi 

significativo. Pequenos núcleos foram se formando, assim como alguns pontos de comércio de 

produtos oriundos da agricultura familiar e da extração da erva-mate. Indústrias10 de extração e 

beneficiamento de madeira são instaladas. A oferta de mão de obra, em um setor que estava 

crescendo, com muita rapidez, acabou atraindo novos moradores de diversas localidades do 

Paraná (ORREDA, 2007). 

 
9http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/RelatoriosSecretarios/Ano_1907_MFN_716.pdf 
10 Muitas Indústrias do ramo da madeira se instalaram em Irati nesta época, próximas a linha do trem estava a 

Dallegrave Madeiras, Lamil, Madereira do Varela. Um pouco mais retirado, da linha férrea ficava a Emilio B. 

Gomes. 

http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/RelatoriosSecretarios/Ano_1907_MFN_716.pdf
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A influência do setor madeireiro na urbanização de Irati 

 

Faz-se necessário dizer que determinados setores produtivos corroboram 

predominantemente para a constituição e consolidação dos municípios. Em Irati, o caso da 

extração da madeira é notório. Nesse sentido, traçar indicativos de sua realização e trajeto 

econômico no período da urbanização da cidade torna-se fundamental. Não obstante, tem-se o 

emprego de elevada mão de obra e as específicas relações de trabalho fomentam novas redes 

de sociabilidade. 

Como o trabalho nas serrarias demandava bastante mão de obra, muitas pessoas 

migram para Irati. Esses trabalhadores começaram a se aglutinar em casebres construídos 

próximos às fábricas, devido à dificuldade de adquirirem terrenos para construir suas moradas. 

Uma “solução” encontrada para tentar amenizar esse problema foi a construção das Vilas 

Operárias, que passaram a oferecer ao trabalhador uma opção para morar e, ao mesmo tempo, 

absorver grande parte desta mão de obra em trabalhos locais, tanto nas fábricas como nas áreas 

do interior, onde eram feitas a extração da madeira. Essas vilas foram então construídas pelas 

próprias madeireiras para tentar resolver esse impasse entre a necessidade de trabalhadores e 

ausência de moradia. Ao trabalhar essas questões, na literatura sobre Vilas Operárias, 

encontramos uma estratégia por parte de patrões sobre a existência de uma prática de dominação 

específica no interior desse jogo11. Como exemplo tínhamos, em Irati, a Vila do Gomes, a Vila 

do Rebesco e a Vila do Dallegrave. Essa prática de construção de vilas operárias em Irati surgiu 

aproximadamente a partir de 1950.   

Segundo Lioncio de Paula Pires, trabalhador aposentado e ex-morador da vila 

operária, foi Edgard A. Gomes quem iniciou a construção das casas em 1950. 

Elas foram construídas junto às propriedades que a empresa tinha aos 

arredores da fábrica, onde mais de 60 casas eram entregues para seus 

trabalhadores enquanto estes faziam parte do quadro funcional da empresa 

(BRAGA, 2011, p. 13). 

 

A importância das madeireiras (além de suas contradições com a natureza) e das Vilas 

Operárias, para o processo de urbanização da cidade de Irati, gera consequências de 

transformações nas paisagens naturais do município.  

Toda tentativa de progresso remete, inevitavelmente, à destruição de algo. Esse algo, 

pelo menos em Irati e nas cidades vizinhas, era a paisagem natural. Tanto em Irati quanto no 

 
11 Para essas discussões sobre dominação específica pela moradia na Vila Operária do Gomes em Irati ver o 

artigo publicado eletronicamente na Revista TEL intitulado A vila Operária da Madeireira Gomes: trabalho, 

moradia e dominação – Irati (PR) – 1950 a 1985. 

Disponível em: https://www.revistas2.uepg.br/index.php/tel/article/view/2662 e acessado no dia 18 set. 2019. 

https://www.revistas2.uepg.br/index.php/tel/article/view/2662
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município de Rebouças, as paisagens foram altamente modificadas com o processo de 

instalação dessas indústrias de madeiras. William Roberto Jorge e Valter Martins anunciaram 

sobre isso nos primeiros trinta anos do século XX em Rebouças: 

Por ter provocado grandes mudanças na paisagem, ressalta-se a indústria de 

madeira, que se instalou, em Rebouças, no início do século XX. 

Primeiramente as serrarias se instalaram às margens da ferrovia. Na década de 

1920, com a chegada dos caminhões, elas foram se instalando cada vez mais 

longe da estrada de ferro, em meio à floresta (JORGE; MARTINS, 2008, p. 

222). 

 

Destaca-se a introdução de grandes maquinários, tratores, que tomavam as florestas 

adentro para desmatar e extrair grandes volumes de madeira para produção de casas e outros 

objetos. Não há dúvidas de que a utilização dessas máquinas de grande porte mudou as 

percepções das pessoas sobre a própria cidade promovendo a ideia de desenvolvimento. 

As atividades comerciais progrediram, mantendo o ritmo de produção em constante 

crescimento. Em meados da segunda década do século XX, estava em ascensão o comércio de 

madeira de pinheiro. As serrarias iam surgindo ao longo das ferrovias e a exploração da madeira 

absorveu grande parte da mão de obra. 

A urbanização então começa a se intensificar, novos espaços são criados de acordo 

com o nível social de seus moradores. Para Milton Santos (1998, p. 52), “quanto mais intensa 

é a divisão do trabalho numa área, tanto mais cidades surgem e tanto mais diferentes são umas 

das outras”. Esse problema surge quando as cidades não conseguem se organizar para receber 

um grande número de pessoas vindas da zona rural ou de lugares adjacentes. 

As Vilas Operárias, em Irati, desenvolveram um importante papel para a construção 

urbana. Certamente que esse tipo de moradia vinha a beneficiar os proprietários das empresas, 

pois, ao mesmo tempo em que dava moradia, controlava a vida de seus trabalhadores. Mas 

olhando por um outro ponto de vista, percebemos que elas foram peças preponderantes na 

construção e desenvolvimento urbano da cidade, pois para morar na vila tinha que trabalhar na 

empresa. Quando começa, aos poucos, o desmanche das casas da Vila do Gomes, a partir da 

década de 1980, devido à diminuição da produção da madeira serrada12, os trabalhadores, por 

não terem e também nunca pensarem onde poderiam morar, não têm outra saída, senão a de 

pagar aluguel. Ou acabavam indo morar em casebres com condições insalubres em regiões 

centrais e periféricas da cidade. 

 
12 Devido à escassez da matéria prima na região, a fábrica precisava ir cada vez mais longe buscar as toras de pinus 

e pinheiro. Neste momento, a produção entra em estado de crise, muitos dos trabalhadores são mandados embora 

e, por consequência disso, perdem seu lar, sua morada, sua casa. 
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É aqui que brota mais uma das contradições do ideário do progresso nas cidades de 

Irati e vizinhanças. Para onde seria revertida a acumulação com venda das madeiras? Aqui 

temos alguns indicativos: 

Não ocorreu apenas uma mudança na paisagem natural. Enquanto existiam 

árvores a serem derrubadas, havia empregos e impostos, a cidade era 

movimentada. Devastada a floresta, desativadas as serrarias, a riqueza gerada 

pela madeira não ficou no município ou em outros, onde o mesmo processo 

se repetiu. Ficou o desemprego, a pobreza e a paisagem vazia (JORGE; 

MARTINS, 2008, p. 249). 

 

Espaço urbano de Irati e a criação dos principais bairros 

 

A cidade é o lugar estrategicamente pensado por um lugar social, sendo esse, na 

maioria das vezes, o poder Executivo. Goza de ordenamentos, regras e normas. É, sem dúvida 

alguma, um lugar de desejo e poder. Seguindo os pressupostos de Certeau (1998, p. 201), “um 

lugar é a ordem (seja qual for) segundo o qual se distribuem elementos nas relações de 

coexistência. Aí se acha, portanto, excluída a possibilidade para duas coisas, de ocuparem o 

mesmo lugar”. As definições seguintes da constituição de cidades, mesmo que distintas, 

remetem, de alguma forma, ao que acabamos de suscitar. 

Pode-se afirmar que, em razão da história do município de Irati, ele encontra-se 

inserido nesse processo de construção social de uma nova cidade que nasce de arranjos políticos 

e econômicos, mas, paralelamente, das formas inventivas de consumo por parte dos sujeitos 

“ordinários”, isto é, da população em seu dia a dia. Nesse sentido, a definição de espaço, em 

Certeau (1998, p. 202), é expressiva. Ele entende o espaço enquanto movimento e elemento de 

tensão às prescrições do lugar. Dessa forma: “O espaço é um cruzamento de móveis [...]. Espaço 

é o efeito produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o 

levam a funcionar em unidade polivalente de programas conflituais ou de proximidades 

contratuais”. É a partir dessa concepção de espaço que as práticas cotidianas de consumo se 

tornam existentes, como veremos no capítulo 3. 

O município de Irati possui uma população de 60.357 habitantes, de acordo com dados 

levantados pelo IBGE, disponível no caderno do município organizado pelo Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (IPARDES)13, de 2018, e com totalidade 

territorial de 995,289 km². A população censitária urbana é de, aproximadamente, 44.935 

pessoas e a do campo é de cerca de 11.275. A cidade está localizada em um importante 

 
13 Disponível no site: http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=84500&btOk=ok, 

acessado em 03 de Março de 2019. 

http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=84500&btOk=ok
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entroncamento rodoferroviário, estando cortada por duas rodovias federais: a BR 277, ligando 

Curitiba a Foz do Iguaçu, e pela BR 153 (Mapa 2), também conhecida como Trans-brasiliana, 

sendo a quarta maior rodovia do Brasil que liga a cidade de Marabá-PA ao município de 

Acégua-RS. 

Teleginski (2011, p.25) relata que a ligação feita pelo trem entre Irati e os estados de 

São Paulo, Santa Catariana e Rio Grande do Sul agilizou o transporte e incrementou as relações 

comerciais. Muitas mercadorias daqueles estados chegavam pelo trem e abasteciam a região. 

Da mesma maneira, mercadorias produzidas no município eram escoadas pela ferrovia, criando 

uma importante rede de comercialização em vários níveis ao longo da mesma, chegando 

também ao porto. 

Devido à influência da estrada de ferro e das madeireiras, houve um aumento 

populacional significativo na região, trazendo consigo a necessidade de se ampliar toda uma 

estrutura urbana de comércio e de serviços. Segundo pesquisas de Orreda (1979), os primeiros 

terrenos ocupados próximos à linha do trem, no centro da cidade, rapidamente foram vendidos, 

elevando os valores praticados no restante dos lotes no início da expansão urbana. A mola 

propulsora para essa transformação era a força econômica que o trem trazia, conforme o número 

de casas comerciais surgia, mais atraiam futuros proprietários para ocupação do espaço, 

chegando, assim, à necessidade de se procurar por novos terrenos próximos ao centro da cidade. 

Ora, todas essas movimentações indicam a ocupação de novas áreas e, por parte do município, 

um certo planejamento logístico. 

Para entender a posição geográfica da cidade de Irati, abaixo, no mapa 2, é possível 

saber a localização do perímetro urbano de Irati em relação ao município e a posição do 

município no Estado do Paraná. A imagem do perímetro urbano oferece a legenda que é 

possível ver onde o município é cortado pela estrada de ferro e pelas BR 277 e 153. 
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Mapa 2: Localização do município de Irati. 

 
Fonte: Prefeitura municipal de Irati – 2009. 

 

Em Irati, por volta de 1900, houve a exploração do espaço urbano movida por alguns 

privilégios, grupos de pessoas, proprietárias de terras, reservavam grande quantidade de um 

espaço numa mesma localidade e arredores, elevando a oferta/procura e gerando o aumento do 

preço por metro quadrado (ORREDA, 1979). Segundo Schorner (2006), dessa forma, acontece 

a formação de loteamentos periféricos naturalmente, o que é lucrativo para os especuladores 

imobiliários. 

Para os especuladores imobiliários esta forma de crescimento da cidade é 

extremamente lucrativa, uma vez que ocorre um aumento da demanda de 

terrenos vazios e uma intensa transformação de glebas rurais em urbanas, 

consequência natural da formação de loteamentos periféricos (SCHORNER 

2006, p. 154). 

 

Nessa linha de pensamento, dar-se-á uma nova empreitada por apropriações de terras 

para elevação dos lucros de grupos empresariais. Ou seja, a cidade passa a ser pensada, 

planejada e estrategicamente delimitada para que espaços vazios ou improdutivos 

economicamente se tornem pontos importantes de lucratividade. 

Alguns terrenos vazios e algumas localizações são retidas pelos proprietários, 

na expectativa de valorizações futuras, que se dão através da captura do 
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investimento em infra-estrutura, equipamentos ou grandes obras na região ou 

nas vizinhanças. Isto provoca a extensão cada vez maior da cidade, gerando 

os chamados “vazios urbanos”, terrenos de engorda, objeto de especulação 

(ROLNIK, 1998, p. 64). 

 

Com o passar dos anos, Irati foi se expandindo e novos bairros distantes do centro 

começaram a ser criados. Em números aproximados, Irati possui 19 bairros e dois distritos 

municipais (Colônia Gonçalves Junior e Guamirim). Observa-se, no mapa3, pintado em verde, 

o objeto de estudo desta dissertação, o bairro Alto da Lagoa, bem como a disposição das demais 

localidades. 

Mapa 3:Perímetro urbano – divisão dos bairros em 2016 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Irati 
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É dentro desse processo de criação e mudanças no espaço municipal, que a periferia, 

enquanto categoria de análise, torna-se importante para a interpretação deste contexto. As 

decisões públicas, na cidade de Irati, principalmente as que fizeram parte da criação do bairro 

Alto da Lagoa, remetem e nos levam a entender aquele espaço como zona periférica. Teresa 

Pires do Rio Caldeira (1984, p.82) ajuda-nos a compreender o que se convencionou chamar de 

“periferia” quando ela estuda o caso do bairro São Miguel Paulista na cidade de São Paulo. 

O termo “periferia” é feliz quando se trata de descrever a configuração 

espacial da cidade, não pode ser usado para estabelecer características dos 

tipos de trabalhadores. Ser habitante da periferia não significa ocupar uma 

posição periférica” ou especial no mercado de trabalho urbano; não há uma 

relação unívoca entre a ocupação dos trabalhadores e o local de moradia. 

 

No entanto, é preciso tomar muito cuidado na hora de classificar espaços enquanto 

periferia. Schorner tenciona tal problemática e avalia o quão automático e simplista pode ser 

essa classificação, quando se considera somente a distância do bairro com o centro da cidade. 

Em geral, a definição de periferia é utilizada indiscriminadamente para 

designar, numa visão geográfica, os espaços que estão distantes do centro e na 

faixa externa da área urbanizada e, numa visão sociológica, os locais onde a 

força de trabalho se reproduz em péssimas condições de habitação. 

Aparentemente, é consenso que as duas definições estão falando da mesma 

coisa; no entanto, este uso indiscriminado do termo leva a uma série de 

imprecisões na sua utilização (SCHORNER, 2011, p. 161) 

 

Para melhorar nosso entendimento sobre a conceituação de periferia, empregamos o 

termo utilizado por Bonduki e Rolnik (1982, p.147) onde afirmam que as periferias são “as 

parcelas do território da cidade que têm baixa renda diferencial”. Este conceito ganha maior 

precisão e vincula-se, concreta e objetivamente, à ocupação do território urbano e à 

estratificação social. 

O bairro da Lagoa surgiu em meados da década de 1920 e recebeu esse nome por razão 

de possuir uma grande lagoa no passado, formada pelas águas do Rio das Antas. Em outro 

momento, um pouco mais à frente, em 1950, foi a vez do bairro Nhapindazal denominado assim 

pela abundância da vegetação conhecida como “nhapindá”. Já denominação Vila São João 

surgiu em 1957, como homenagem a João Batista (antes essa região era denominada Irati Velho 

e foi local de morada dos primeiros habitantes que chegaram na localidade em meados do século 

XIX). 

Em 1960, surgiram os bairros Rio Bonito e DER. O Bairro DER fazia parte do bairro 

Rio Bonito e, mais tarde, por abrigar a sede do Distrito Rodoviário, mudou sua denominação. 
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Aproximadamente, no mesmo período, fixaram residência, no Bairro Industrial, as primeiras 

irmãs de São Pedro Canísio14; esse bairro, mais tarde, passou a se chamar Canisianas. 

O professor José Maria Orreda descreve as aventuras dos desbravadores, os Senhores 

Pacífico Borges e Cipriano Francisco Ferraz e como foram batizados alguns locais descobertos: 

Desceram um pouco e encontraram uma lagoa, crismando de Lagoa o lugar. 

Continuaram caminhando e acharam um arroio, que chamaram de Camacuã. 

Havia muito papunzal, Cipriano quis dizer papua, enrolou a língua e disse 

“camacuã”. No Camacuã mataram um tigre, com certeza uma jaguatirica. 

Prosseguindo, encontraram um campo largo e bonito, onde havia um rio. 

Denominaram de Rio Bonito, o lugar (ORREDA, 1977, p. 5). 

 

Relatos produzindo espaços. A citação acima permite acessar os movimentos 

linguísticos que constituem novas espacialidades, trajetos, mapas. Certeau (1998, p. 203) 

esclareceu esse percurso: “Os relatos efetuam, portanto, um trabalho que, incessantemente, 

transforma lugares em espaços ou espaços em lugares. Organizam também os jogos das relações 

mutáveis que uns mantêm com os outros”. É numa simples caminhada que novas espacialidades 

são construídas por meio de relatos, como vimos nas “aventuras” de Pacífico Borges e Cipriano 

Ferraz. 

O crescimento das cidades favorece o surgimento de áreas que se contrapõem e, ao 

mesmo tempo, se complementam, aparecendo, numa mesma cidade, áreas centrais e áreas 

periféricas. Segundo Ornat e Silva (2007, p. 177).  

O espaço da cidade é produto social e as ações dos grupos e/ou indivíduos são 

elementos integrantes do processo de produção e apropriação do espaço. Uma 

das formas em que esta apropriação se dá é através da interação entre os mais 

diversos locais no espaço urbano, ocorrendo o acesso aos diversos objetos 

espaciais através dos deslocamentos diários de pessoas. 

 

Conforme essa expansão acontecia, algumas ruas foram recebendo maior circulação 

de pedestres e automóveis, fazendo surgir aos seus arredores vários tipos de comércios e 

prestação de serviços. Assim, esses locais tiveram uma maior valorização e maior procura para 

 
14 Segundo informações do site do colégio, as primeiras irmãs chegaram, em Irati, no dia 04 de Dezembro de 1958, 

oriundas da cidade de Aparecida – SP.  Onde se dedicavam ao Apostolado da Boa Imprensa, fixando residência 

no Bairro Industrial, nomeado hoje como Canisianas. A convite do Padre Ruy Pereira da Congregação da Missão, 

as Irmãs iniciaram suas atividades em Irati com obras sociais, trabalho apostólico, catequese na capela e nas 

fábricas, visitas domiciliares, enfim realizando um trabalho de caridade. A pedido do povo do bairro começaram 

com aulas particulares de datilografia, surgindo depois a ideia de criar uma escola com cursos rápidos como 

Formação Doméstica, Corte e Costura, Datilografia, Taquigrafia; também foram criados o Pré-Primário e 

Primário. Com a procura crescente, ampliou-se a rede de ensino, criando o Ginásio do Instituto São Pedro Canísio. 

Mais tarde, vieram suprir as necessidades do bairro, o Curso Primário conforme o Método Montessori com material 

apropriado e o Ginásio de Calendário Especial “Pio XII”. Atualmente, com a criação do Colégio São Pedro Canísio 

– Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, obra da Congregação das Irmãs de São Pedro Canísio, cuja 

mantenedora ACEDUC (Associação Canisiana de Educação) tem como meta principal colocar-se a serviço do 

conhecimento em favor da vida e da esperança para a juventude e comunidade iratiense e da região. Disponível 

em: http://colegiosaopedrocanisio.com.br/sobre. Acesso em: 21 set. 2019. 
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compras de terrenos. Porém, como a procura foi grande e a oferta de terrenos foi pouca, os 

preços dos lotes e imóveis tiveram uma rápida ascensão o que levou as pessoas a adquirirem 

lotes um pouco mais afastados. Conforme podemos observar segundo as análises feitas por 

Kowarick (1993, p.40) sobre a especulação imobiliária na cidade de São Paulo: 

Como é obvio, a especulação imobiliária não se exprime tão somente pela 

retenção de terrenos que se situam entre um centro de suas zonas periféricas. 

Ela se apresenta também com imenso vigor dentro das próprias áreas centrais, 

quando zonas estagnadas ou decadentes recebem investimentos em serviços 

ou infra-estruturas básicas. 

  

O centro da cidade é, evidentemente, o local onde se concentram os maiores 

investimentos, tanto do poder público quanto do privado, com isso, existe uma supervalorização 

da terra ao disponibilizar melhorias em estrutura como a pavimentação asfáltica, saneamento 

básico, transporte e segurança. No entanto, nas regiões periféricas constituídas por bairros 

distantes onde quase não aparece o trabalho do poder público ou privado, essas moradias são, 

normalmente, esquecidas. O centro é destinado às moradias das elites, apesar de que, hoje em 

dia, podemos observar também uma gama de trabalhadores, gente simples e ordeira que 

também habita regiões centrais; E aqueles com poucos recursos financeiros classificados como 

baixa renda são destinados à periferia. A cidade abre-se como palco de lutas entre as interações 

econômicas que se estabelecem, hierarquizando áreas e espaços em detrimento a outros pontos 

que são comumente marginalizados. Outros pontos são valorizados e, constantemente, recebem 

investimentos públicos. Desse modo, Maricato (1997, p.44) ao analisar a cidade de São Paulo 

afirma que: 

A valorização imobiliária, ou seja, a propriedade que têm os imóveis de se 

valorizarem, está na base da segregação espacial e da carência habitacional. 

Em torno dela, ou seja, em torno da apropriação da renda imobiliária, é travada 

uma surda luta no contexto urbano... de um lado estão os usuários da cidade, 

os trabalhadores, aqueles que querem da cidade condições para tocar a vida: 

moradia, transporte. Do outro lado estão aqueles para quem a cidade como 

valor de troca. A luta que se trava na cidade pela apropriação da renda 

imobiliária é a própria expressão da luta de classes em torno do espaço 

construído. 

 

Para analisarmos esta discussão mais perto dos lócus deste estudo, observamos a tabela 

(Imagem 4) com o total de edificações, realizadas nos bairros de Irati, no período de 2005 a 

2009. Observa-se que o centro da cidade, Rio Bonito e Vila São João recebem o maior número 

de edificações devido ao dinamismo urbano e de sua importância comercial local. Já os bairros 

que menos receberam foram o Alto da Lagoa e a Vila Raquel. 
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Imagem 4:Edificações em bairros 2005 a 2009. 

 
Fonte: CREA-R. Adaptação: Rafaela Tchmola. 

 

Com base na tabela acima, os bairros Alto da Lagoa e Vila Raquel fogem da concepção 

conceitual tradicional da periferia (distante do centro), pois, dentro do bairro, não há edificações 

destinadas para funcionamento de farmácias e supermercados, por exemplo. Esses bairros se 

encaixam em um conceito de Marques e Torres (2001, p.52), conhecido como hiperperiferias: 

 

A hiperperiferia pode ser caracterizada, de modo preliminar, por aquelas áreas 

de periferia que, ao lado das características mais típicas destes locais – pior 

acesso à infraestrutura, menor renda da população, maiores percursos para o 

trabalho, etc. –, apresentam condições adicionais de exclusão urbana. 
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Imagem 5: Área de Irati-2016. 

 
Fonte: Google Maps15 

 

A imagem 5é datada do ano de 2016 e mostra este deslocamento do bairro em relação 

ao centro. O círculo amarelo define o lócus desta dissertação, o Morro da Formiga, sendo um 

dos bairros mais distantes do centro, mas também é o que aparenta estar mais isolado devida às 

grandes áreas de vegetação que o cerca. Infelizmente, não consegui encontrar uma imagem 

aérea da década de 1980 ou 1990, onde mostraria a inexistência de qualquer loteamento por 

perto. 

Marques e Torres (2001) retomam uma discussão a respeito dos conceitos das 

periferias tradicionais, devidamente estruturados desde a década de 1970, e indicam a 

necessidade de se construir um novo quadro conceitual para análises das condições de pobreza 

urbana, assim como da conformação de formas de segregação socioespacial. 

Os investimentos realizados nas últimas décadas elevaram as condições 

médias da infra-estrutura das periferias, reduzindo em muitos casos os 

diferenciais entre elas e as regiões habitadas pelas camadas mais ricas da 

população. Essa expansão tornou a compreensão do fenômeno da segregação 

espacial na cidade menos dependente da presença ou ausência de 

equipamentos e serviços, e mais associada à qualidade, à frequência e aos 

padrões de atendimento diferenciados entre as diversas regiões (MARQUES; 

TORRES, 2001, p. 50). 

 

 
15Disponívelem:https://www.google.com.br/maps/@-25.4861541,-50.6626056,4808m/data=!3m1!1e3. Acesso 

em: 9 ago. 2018. 
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Maiores investimentos em áreas periféricas não diluem as distinções entre áreas da 

cidade, mesmo o Morro da Formiga recebendo, nos últimos anos, algumas melhorias de 

infraestrutura como pavimentação asfáltica na rua de principal acesso, instalação da creche, 

posto de saúde e um minimercado, ainda tangenciam outros pontos como o da qualidade e 

distinção da prestação de serviços públicos ou privados concentrados no centro da cidade. 

Por uma questão de proximidade ao centro, alguns espaços, localizados nos fundos do 

Clube Atlético União Olímpico16,  começaram a ser ocupados por pessoas que procuravam em 

Irati melhorar a condição de vida. Na década de 1970, esse espaço era conhecido como 

loteamento Luiz Anibal Calderari e, atualmente, localizam-se novos empreendimentos por 

parte da administração pública como a tentativa de construir anova sede da Prefeitura, o Centro 

da Juventude (concluído em finais de 2019), o novo Ginásio de Esportes (obra embargada pelo 

Ministério Público), as novas instalações do Fórum eleitoral e a construção de uma escola 

municipal que está em atividades e recebendo alunos, conhecida como Pequeno Duque . O 

problema desse local é estar em demarcador de alagamentos propositados pelas fortes chuvas, 

causando o transbordamento do Rio das Antas17.  Esta região sofreu grande inundação em 1983, 

segundo matéria publicada no Jornal O Debate (1983, p.1). 

Parecia um dilúvio. No Estádio do União-Olímpico, as águas subiram mais de 

dois metros, chegando a cobrir os trilhos da Rede Ferroviária Federal. E todas 

as casas situadas nas margens do Rio das Antas e proximidades [...]. 

 

Uma coisa importante a se levantar sobre o bairro Calderari é sobre os atuais 

alagamentos de 2014, a pergunta a ser feita é: Qual foi o motivo da Administração do Prefeito 

Sérgio Stoklos iniciar tais obras numa região historicamente conhecida como alagada na época 

das grandes chuvas? Para responder a tal questão retomo ao relato do senhor Helton Filus onde 

o mesmo tenta explicar através de arranjos de politicagem. 

Politicagem, porque ali é uma área de risco, de alagamento, choveu, encheu, 

o rio alaga o fórum, o colégio pequeno Duque e vai alagar a prefeitura, mas 

como tinha dinheiro pra vir pra Irati que eles queriam construir aqueles troço 

ali do Sérgio, construíram ali. A primeira enchente que der vai tomar conta de 

tudo ali, nessa última já pegou, ali foi tudo politicagem18 

 

O levantamento dessa questão delicada sobre as construções públicas, em regiões de 

alagamentos em Irati, possivelmente ficará para ser analisada e discutida em pesquisas futuras, 

retomemos então as discussões sobre a vinda dos moradores. 

 
16Fundado em 1951 e muito conhecido por representar uma “elite” Iratiense. Também era o grande rival do Iraty 

Sport Club, outro centro de esporte e recreação ficando apenas alguns metros para frente. 
17 Rio que corta toda a cidade de Irati. 
18 FILUS, Helton. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 09 Mai. 2019 
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Além dos moradores vindos de áreas que sofriam com as enchentes dos rios, e de locais 

impróprios para habitação, o bairro Alto da Lagoa também recebeu pessoas que vinham de 

outras cidades, como é o caso do morador Leonides Lopes que diz: “Vim de São João do 

Triunfo, Faxinal dos Lapiano. Vim pra cá com uns 25 ou 26 anos, pagava aluguel e morei nos 

bairro aí, e depois consegui a morada aqui no conjunto desde 1991”19 

De fato, a grande maioria dos moradores do Alto da Lagoa são oriundos de lugares 

ocupados de forma irregular, como foi o caso de morarem nas encostas de rios ou locais sem 

infraestrutura às margens da BR 277, conforme relato do Sr. Helton Filus.  

Não é favelado, foram os que moravam na BR 277 lá. Foram tirado um tanto 

de lá também, eram pessoas que não tinham condição financeira e estavam em 

lugares que não eram adequados para morar e que ocuparam um lugar que não 

era deles, não era nem o município era como as vezes um particular que 

montava um barraquinho e ficava ali e daí criaram lá o primeiro no bairro 

chamado Morro da Formiga daí ficou como alto da lagoa, porque tem a lagoa 

ali em baixo e o alto da lagoa, né?20 

 

O relato de Luiz Carlos dos Santos permite acessar elementos interessantes: 

Os moradores vieram de vários lugares, das enchentes um bom tanto foi pra 

outro bairro o Planalto, eram famílias pobres e carentes, que não tinham 

condição de pagar aluguel e construir uma casa, porque ali das pessoas que 

tiraram da enchente. Lá no morro veio gente de toda a parte, do interior e de 

outras cidades de Inácio Martins veio bastante, hoje em dia o que tem de gente 

de Inácio Martins lá.21 

 

Reaparece, nas narrativas dos moradores, os desejos e sonhos de alcançarem a casa 

própria. Para muitas pessoas que se dirigiam à Irati, e até mesmo as que ali já habitavam, sair 

do aluguel e ter o seu próprio imóvel poderia representar a própria ideia de liberdade. 

Significava viver e existir como lhes bem coubesse, pois não mais estavam em residências de 

outrem. Nesse sentido, a casa própria não significa meramente o fim de pagamentos mensais, 

isto é, maior liberdade econômica para a família, mas, acima de tudo, um conjunto de 

significados e valores que dignificavam aqueles e aquelas que em seu núcleo familiar viviam. 

 

[...] só pelo fato de não ter que pagar aluguel, né, e ter o que é dá gente. 

Naquela época pra pessoa ter uma casa não era fácil, era muito difícil ter uma 

casa naquela época porque não tinha dinheiro e pagava aluguel, sabe como é, 

né? Um incomodo junto com a gente, né? [...] Não conseguia pagar, porque 

chegou uma época [que] começou a faltar emprego, sabe, e acontecia você ia 

no mercado hoje, fazia uma compra com 80,00 reais, digamos na época, no 

outro dia era 150,00.22 

 
19LOPES, Leonidas. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 07 Jan. 2016. 
20FILUS, Helton. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em  09 Mai. 2019. 
21SANTOS, Luiz Carlos dos. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 18 Jan. 2016. 
22 SANTOS, Luiz Carlos dos. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 18 Jan. 2016. 
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Do outro lado estava a Prefeitura de Irati, que visava melhores condições de vida para 

os habitantes da cidade que viviam em condições difíceis. Em entrevista com Alfredo Van Der 

Neut, notou- se que os organizadores estavam preocupados com possíveis conflitos. Segundo 

Neut (2015), foram feitas reuniões antes de povoar o bairro Alto da Lagoa. Ele diz que as 

pessoas que morariam no bairro viviam em condições de pobreza, havendo a necessidade de 

prepará-los: 

Pra lá foi muita gente, por mais que tivermos o cuidado de preparar eles pra ir 

pra lá, muitas reuniões, não foi uma vez só... por etapas... Psicólogos para 

explicar mil coisas de como é viver, porque cada um veio de um canto debaixo 

de uma lona pra, de repente, sabe que não estavam acostumados23 

 

 

A história oral tem a capacidade de tornar o corriqueiro em algo especial. E essa 

mudança no estatuto do que é relatado atravessa o corpo e a fala de quem está colaborando com 

a pesquisa, fazendo com que transpareçam sentidos diversos. Alessandro Portelli falou obre 

isso: “A entrevista, implicitamente, realça a autoridade e a autoconsciência do narrador e pode 

levantar questões sobre aspectos da experiência do relator a respeito dos quais ele nunca falou 

ou pensou seriamente” (PORTELLI, 2001, p. 12). 

Mas é importante notar que esses sentidos, anteriormente percebidos por quem narra, 

só ganham formas quando da interação dialógica com aquele que passa para o papel o relato 

oral, neste caso é o pesquisador. Não é possível conceber a história oral enquanto um gênero de 

mão única, há sempre interações entre os sujeitos no momento de exposição e gravação dos 

relatos, culminando com o ato da escrita. 

Os narradores orais estão cientes dessa destinação escrita e têm isso em mente 

na medida em que dão forma às suas performances: por outro lado, a tarefa do 

historiador “oral” é escrever de tal modo que os leitores constantemente 

relembre as origens orais do texto que estão lendo (PORTELLI, 2001, p. 13). 

 

Servimo-nos de Portelli (2001) para analisar o relato de Neut. Como apresentado, 

estratégias foram montadas para que se concretizassem mudanças nos hábitos de morar 

daquelas pessoas. Isso fica evidente no contato dessa população com, até mesmo, psicólogos. 

Aqui reacende o cotidiano dessas pessoas e seus contatos com agentes da ciência, mas, por 

outro lado, e enfaticamente evidente, vislumbramos um processo que tentava tornar essas 

famílias aptas ou civilizadas para que ocupassem adequadamente aqueles espaços. É isso que a 

voz de Alfredo Van Der Neut, nas entrelinhas do seu discurso, acaba nos legando de todo o 

desenrolar da ocupação do bairro. 

 
23 NEUT, Alfredo Van Der. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 01 Out. 2015. 
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Habitar de maneira ordeira era uma das estratégias formuladas pelas autoridades do 

período. Alcançar tal façanha era modificar antigas formas de vivenciar a casa, a rua, a 

vizinhança, o comportamento no público/privado e, não menos importante, suas próprias 

emoções. 

Não é possível falar de processo civilizatório sem tocar nas contribuições de Norbert 

Elias, sendo ele um dos principais expoentes nesse tipo de abordagem. Escrevendo sobre as 

transformações do comportamento da Idade Média para a Renascença, Elias percebia muito 

bem essas mudanças minuciosas nas formas de se comportar perante outras pessoas e de como 

a sociedade remodelava toda sua estrutura comportamental: 

Dizia-se a elas: façam isto, não faça aquilo. Mas de modo geral muita coisa 

era tolerada. Durante séculos aproximadamente as mesmas regras, 

elementares segundo padrões, foram repetidas, obviamente sem criar hábitos 

firmes. Neste momento, a situação muda. Aumenta a coação exercida por uma 

pessoa sobre a outra e a exigência de “bom comportamento” é colocada mais 

enfaticamente. Todos os problemas ligados a comportamento assumem nova 

importância (ELIAS, 1994, p. 91). 

 

Para enfatizar um pouco mais as discussões de Nobert Elias, recorro-me as análises 

feitas pelo historiador do crime Dominique Kalifa, no livro Os Bas-fonds, relatando sobre a 

história de um lugar e de um povo vinculados em 3 características básicas: a miséria, o vício e 

o crime. Um pouco mais à frente na leitura, encontramos o aspecto político na concepção da 

pobreza desses lugares ditos desgraçados e cheios de imoralidade. Realocando essa discussão 

e relacionando com o relato do ex-prefeito Alfredo Van Der Neut temos a seguinte concepção:  

a má pobreza, que era até então concebida como uma perversão moral, torna-

se um a realidade social, capaz de engolfar contingentes inteiros a agitação 

social que daí decorre, impõem às elites os entendimento de uma sociedade 

brutalmente dividida (KALIFA, 2017, p. 100). 

 

[...]esses pavores sociais se articulam estreitamente preocupações políticas 

que lhes são, na verdade, indissociáveis. Se os operários, os proletários, os 

bárbaros das grandes cidades suscitam tanto pavor, é também em razão do 

papel político que lhes é atribuído (KALIFA, 2017, p. 102) 

 

São essas minúcias que se abrem a partir da fala do Alfredo Van Der Neut. Morar no 

Morro da Formiga não se limitava, pelo menos para os agentes municipais, em controlar o 

número de pessoas que visavam fincar moradas lá. A coisa envolvia transformações profundas 

que indicavam alterações comportamentais daquelas famílias. Um verdadeiro processo político 

civilizador. 

 

 



41 
 

A Periferia das Políticas Públicas 

 

Com o passar dessas últimas décadas, a periferia começou a tomar lugar de destaque 

nas discussões sociais. Esse termo, aos poucos foi adquirindo novos sentidos a ponto de se 

tornar moeda de troca de arranjos políticos, partidários, projetos de governo e propagandas 

eleitorais. Essa condição passou a ser tão comum em nosso meio e, quando a coisa se torna 

senso comum, aos poucos vai perdendo o seu real conteúdo: o termo periferia não é somente 

lugar longe, como dizem por aí, mas quer representar uma nova gama de conceitos subjetivos. 

A palavra serve para mostrar as fronteiras de uma cidade, mas não podemos ficar 

somente nas referências geográficas, muito mais do que mostrar a distância entre o “centro 

limpo” indica também tudo que é incerto, doente, desprovido em termos de apoio pela 

administração pública. 

Aparentemente, a periferia não é único local urbano carente de nossas cidades, e 

também não será pela sua existência que irá chamar a atenção de todo o mundo. Mas, no caso 

do Morro da Formiga, ficou conhecida pelo fato de que, desde o início da década de 90, seus 

moradores, em conjunto, segurando um papel na mão, se apoderaram do caminho à prefeitura 

para exigir o que de direito lhes cabia: linhas de ônibus, esgoto, água, posto policial, ruas dignas 

etc. Em suma, tudo o que o centro da cidade possuía e gozavam da maior liberdade de o terem.  

Muitas vezes, ao descerem o morro, causavam alvoroço e olhares prevenidos de uma 

pequena classe que se ditava ordeira e de costumes. Foram os atos políticos de perturbação da 

ordem que aquele povo passou a ser reconhecido como “periféricos”, tornando-se intérpretes 

de um processo que irão ser designados por sua localização geográfica. 

Pierre Bourdieu (1989 p. 113) refletiu sobre esses elementos que estigmatizam 

simbolicamente determinadas regiões. Esses espaços de estigmatização servem para abarcar 

lutas que ultrapassam as fronteiras do geográfico, buscando classificar grupos dentro de 

específicas representações: “Com efeito, o que nelas está em jogo é o poder de impor uma visão 

do mundo social através dos princípios de divisão que, quando se impõem ao conjunto do grupo, 

realizam o sentido e o consenso sobre o sentido e, em particular, sobre a identidade e a unidade 

do grupo”. 

Partindo desse pressuposto e analisando que os moradores compõem o cotidiano do 

bairro, tornando-se responsáveis pela construção de suas representações sociais, sendo eles, os 

próprios agentes e atores da produção e reprodução das ações internas existentes dentro do seu 

meio. Como a grande maioria dos residentes do bairro eram constituídos por famílias cujos 

ganhos, na maioria das vezes, eram informais, isto refletia em baixíssimos salários o que torna 
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mais evidente esse processo de estigma espacial ocorrido em Irati para com o Morro da 

Formiga. Esse procedimento teve como resultado as ações de um dito progresso da cidade, 

como fator social excludente de forças relevantes nas decisões políticas. Essa situação gera dois 

principais artifícios: no primeiro, o comércio imobiliário que possui variados interesses na 

representação do espaço urbano e, no segundo caso, as ações postas pela prefeitura municipal. 

As ações da prefeitura de Irati, na tentativa de arranjo espacial urbano, tomam, segundo 

(CORREA, 1995), complexas e variáveis, tanto no tempo como no espaço, refletindo a 

dinâmica da sociedade da qual é a parte constituinte. Ou seja, a prefeitura nunca terá 

neutralidade em suas decisões políticas e tomará decisões de acordo com os arranjos sociais 

pertinentes a ela. Suas decisões são realizadas levando em consideração os confrontos 

existentes por diferentes classes ou causas, colocando explicitamente os desejos discutidos e 

conferindo resultado às suas decisões. O ex-colaborador da prefeitura, hoje aposentado, e 

representante da associação dos funcionários públicos, relata, ao ser questionado, se existia uma 

força classista tencionando a prefeitura e a câmara dos vereadores a tomarem algumas decisões. 

Antes da enchente teve, porque é o seguinte, aqui em baixo os terrenos não 

eram deles, eles foram invadindo também... aqui era da família Calderari24, eu 

conheço muito bem essa história aí. Essas 16 famílias invadiram ali e 

chamavam eles de viramundo e invadiram ali, era uma favela, umas casinha 

de madeira de pau a pique coberta com lona e esses troço aí na parede do rio. 

E antigamente esse pessoal já queriam tirar eles dali, porque a família 

Calderari estava pedindo, porque eles não podiam vender porque tava 

invadido. Pediram pra tirar, mas só quando deu a enchente, daí sim, 

começaram a se movimentar pra mudar. Daí como os impostos que eles tavam 

devendo pra prefeitura não tinham mais condições pra pagar, o que a 

prefeitura fez?? pegou o terreno, e era pra fazer um bosque aqui, daí 

construíram o colégio, construíram o colégio eleitoral e a prefeitura25 

 

Vemos, no relato do seu Helton, que explica como funcionavam as forças que exigiam 

da prefeitura algumas tomadas de ações. A família Calderari queria vender os lotes, mas não 

podia devido às ocupações, por isso, pressionava a prefeitura para que, de alguma forma ou 

outra, resolvesse esse impasse. 

A prefeitura municipal de Irati passou então a ter como prática ações realizadas para 

retirar pessoas que ocupam “áreas irregulares” e montar determinados núcleos periféricos na 

cidade, corroborando para a produção social de novas periferias e, consequentemente, 

estabelecendo novos estigmas. 

 
24Aqui o ex-colaborador da Prefeitura fala de um terreno aos fundos do Clube União Olímpico, localizado no 

Centro da Cidade. 
25 FILUS, Helton. Entrevista concedia a Julio Cesar Braga em 09 Mai. 2019 
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Entendemos que a estigmatização dos moradores está relacionada diretamente com o 

estilo de governança e aparatos legais colocados em prática pela administração municipal. 

Segundo Gouveia (1995, p. 33), com o decorrer do tempo os processos de segregação e controle 

social foram se sofisticando, estando, como se verá, a lógica do modo de produção capitalista 

sempre presente. Tais instrumentos impostos, vem dinamizar a readequação do espaço em sua 

funcionalidade racional que reproduz a estrutura social, a fim de acolher os eternos interesses 

de uma elite econômica local, atuando dessa forma, na rigidez de ordem e controle disciplinar. 

Nesse sentido, foram criadas muitas vilas periféricas, incluindo o Morro da Formiga. 

Cabe aqui destacar o principal motivo utilizado pelas políticas públicas municipais para realocar 

as famílias que ocupavam lugares irregulares no centro da cidade e vindo a formar 

posteriormente novas periferias. Esses locais periféricos criados pela prefeitura têm como 

justificativa melhorar as condições de vida dessas famílias com o benefício da concessão de 

casas próprias, bem como, a manutenção de áreas centrais importantes para a boa apresentação 

da cidade, principalmente alegando uma suposta destruição das matas próximas ao Rio das 

Antas por estes moradores.  

Apesar da iniciativa da prefeitura em proporcionar “melhores condições de vida”, 

notamos que a entrega das casas populares, apesar de possibilitar moradia, não atendeu as 

condições de infraestruturas básicas para a regulamentação do bairro. Em nossos contatos com 

moradores, até os dias atuais, inúmeras casas estão sem documentação, conforme relata o Srº 

Luiz Carlos dos Santos. 

Nós recebemo um documento dizendo que não era pra pagar o IPTU e até esse 

ano não fui na prefeitura saber né, se eles iam cobrar e diz que pelo menos o 

meu não tá lá e não é pra cobrar, porque daí eu fiz um documento e fiquei com 

medo de deixar a casa sozinha lá né e fiz esse documento aqui de contrato de 

moradia da casa... que eu comprei a casa26. 

 

Popularmente conhecido no bairro por Carlão, ele vem demonstrar nesta fala a 

preocupação por não ter em mãos o documento (registro do imóvel) da sua casa, não sabendo 

ao certo se poderia ou não posteriormente alugá-la, apenas possui um carnê de IPTU, que 

inclusive estava isento de pagar até os dias da corrente entrevista. 

 

 

 

 

 
26SANTOS, Luiz Carlos dos. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 18 jan. 2016. 
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Imagem 6: Parcela de pagamento da casa. 

 

Fonte: Acervo pessoal de Luiz Carlos Santos, gentilmente cedido a Julio Cesar Braga. 

 

Como já afirmando anteriormente, o loteamento do Morro da Formiga fica numa área 

afastada do centro da cidade, o que ocasionou problemas para a municipalidade. Primeiro foi a 

falta ou a inexistência da infraestrutura básica para dar melhor qualidade de vida aos moradores. 

Para argumentar este problema, existe a lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, Capítulo I, 

art 2, parágrafo 5º considera que:   

A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos 

urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento 

sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar 

e vias de circulação (BRASIL, 1979). 

 

 Pode-se notar que a Lei nº 6.766 prevê a existência e construção de toda uma estrutura 

para garantir a qualidade de vida aos futuros moradores, tendo soluções para problemas naturais 

como escoamento de águas da chuva, saneamento básico, energia elétrica tanto nas casas como 

na iluminação pública e principalmente estradas de acesso aos bairros em boas condições de 

tráfego. No Morro da Formiga, isso tudo era quase inexistente, exemplo temos na imagem 07, 

onde observamos no jornal local Folha de Irati, que só após quase 10 anos de existência do 

bairro que os moradores irão receber a totalidade dos serviços de Saneamento básico. 
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Imagem 7:Reportagem a respeito da construção da rede de saneamento no bairro. 

 

 
Fonte : Folha de Irati 1997. 

Na constituição do loteamento, a prefeitura não apresentou toda essa infraestrutura 

necessária, como mostrado em recorte de jornal da Folha de Irati de 1997 (Imagem 7). O relato 

de Leônides Lopes reafirma tal problemática. 

Não tinha rua. Aqui nessa rua do CTG era um carreiro por baixo dessa linha 

de alta tensão sabe. Cheia de toco e nem de a pé você andava, tinha três lagoas 

para passar, tinha um outro acesso aqui numa serraria que hoje não tem mais, 

não tinha ônibus, farmácia não tinha nada [...] Barro até aqui dentro da porta, 

mato aqui era dessa altura, aqui só passava cachorro decerto, tinha essa 

ruazinha [...] Eu vim em 1989 e eu morei aqui sem ter esgoto e os benefícios 

uns 4 ou 5 anos. A luz até que veio antes, mas eu tinha uma privada ali. Então 

com relação a esgoto veja bem, não tinha e ninguém tinha condição de fazer27 

 

 
27LOPES, Leonides. Entrevista concedia a Julio Cesar Braga em 07 Jan. 2016. 
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No início das obras, conforme relatos de moradores, não existia rua, nem rede de água 

encanada/esgoto. O agravante disso tudo foi que, mesmo depois da entrega das casas, a situação 

persistiu por vários anos, conforme reportagem acima do Jornal Folha de Irati. 

Uma hipótese a ser levantada para tentar compreender esse processo, mesmo 

utilizando de atitudes políticas compulsórias em bairros sem nenhuma infraestrutura, é 

considerar que a realocação dessas famílias para a periferia, mostra o desejo da administração 

municipal de “limpar” o centro da cidade que, com o passar do tempo, quis garantir e 

principalmente a conservação das áreas verdes fazendo uma higiene social baseada na melhor 

concepção da estética urbana, dando a entender as especulações postas pelas preferências da 

especulação imobiliária. Melhor dizendo, é impedir o amontoado de pessoas pobres, com 

percentual de renda muito baixa composta em sua grande maioria de trabalhadores nas áreas 

vizinhas ao centro urbano. 

Conseguimos elucidar, neste primeiro capítulo, o histórico da formação e 

desenvolvimento da cidade de Irati, por meio de documentos oficiais e fotografias. Os relatos 

orais permitiram delinear, inicialmente, elementos que levaram à construção do Morro da 

Formiga. 

Destacou-se, no processo de desenvolvimento do município, o setor econômico da 

extração da madeira que rendeu status local e promoveu emprego à parcela da população, além 

de diversas residências construídas nas Vilas Operárias. Consequentemente, a destruição de 

parte da floresta que circundava Irati foi uma questão negligenciada por empresários e membros 

municipais da época. 

Nesse vai e vem, novos espaços, que consideramos aqui como periféricos, foram sendo 

criados para abarcar a parcela sem moradia que habitava os arredores da cidade. Destacaram-

se os movimentos em mudança de comportamento dessa população para que habitassem de 

maneira ordeira e civilizada esses novos espaços. 

No próximo capítulo vamos tratar, estritamente, do processo de constituição do Morro 

da Formiga, buscando reconhecer, mais profundamente, quem eram aquelas pessoas que 

chegaram e ainda vivem lá. 
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CAPÍTULO 2 - O BAIRRO ALTO DA LAGOA OU MORRO DA FORMIGA 

 

Nossa história foi muito sofrida aqui porque foi um 

mutirão de pessoas né sofrido... abrimo a valeta aqui 

era com a cortadeira, picareta e enxada. E outra coisa 

foi no tempo dessa descida aqui era um carreiro né, 

era tudo antigo era carreador pra passa ali e hoje em 

dia temos até uma rua boa pra gente passar (Luis 

Carlos Rufino) 

 

Contexto histórico antes da criação do bairro Morro da Formiga 

 

Existe um debate a respeito que o crescimento urbano brasileiro está no centro de todo 

um emaranhado de discussões sobre políticas públicas que envolvem segurança, habitação, 

questões ambientais, poluição do ar e saúde pública. Uma das maneiras de compreender esse 

processo desordenado do crescimento urbano é considerar que as sociedades não são capazes 

de ativar um pacto que traga configurações ou arranjos políticos para diminuir tais 

desigualdades sociais. 

Nesse sentido, faz-se pertinente o diálogo com Costa (2005, p.28) 

A desigual distribuição de bens sociais, a discriminação, o desrespeito às 

diferenças, a incerteza, a involução de valor es não são anomalias, mas 

constituintes do pensamento globalizado e do processo econômico em curso. 

  

A cidade passa a ser vista como lugar de conflitos e ensaios de inúmeros sujeitos que, 

não tendo apoio de eficientes intervenções estatais de políticas públicas, não conseguem 

diminuir os distanciamentos entre as elites e os pobres. Para Pesavento (2001), viver em cidades 

nos traz a dimensão das necessidades e exigências de atendimento aos problemas postos pela 

comunidade urbana. 

É nesta situação social, construída pelas práticas urbanas, que pretendemos, neste 

capítulo, entrar nas discussões da formação do bairro Alto da Lagoa, popularmente conhecido 

como Morro da Formiga. As seguintes perguntas são necessárias: como se deu o processo 

político para a criação do bairro? Quem são as pessoas que lá foram habitar? De onde vieram?  

Por que vieram? 

Ao entrar em várias cidades do interior do Paraná, surge a sensação de que tudo está 

organizado, bem estruturado, com funcionalidades e fluidez. Estes atributos são ostentados por 

muitos como um ótimo lugarzinho do interior para se morar, trabalhar e criar os filhos. É mais 

ou menos dessa forma que também é descrita por moradores mais tradicionais a cidade de Irati. 
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Sua população é formada pela mescla de diferentes etnias, especialmente descendentes 

de imigrantes poloneses e ucranianos que buscam manter costumes e tradições de antepassados, 

o que torna a cidade peculiar deste ponto de vista. Contudo, como muitas cidades, sendo 

pequenas ou grandes, ela não foge às regras de problemas gerais como pobreza, violência, 

marginalidades e pessoas socialmente desfavorecidas. Com o passar dos anos e o crescimento 

urbano em expansão, aos poucos, essa situação vai sendo ampliada, principalmente com a 

chegada de pessoas vindas de cidades vizinhas em busca dos benefícios que uma cidade maior 

oferece como empregos28, saúde e lazer, gerando, assim, uma concentração urbana nas regiões 

centrais de Irati e trazendo problemas sociais que acabam acentuando as desigualdades. Essa 

situação se faz presente, quando muitas pessoas lutam pelo espaço urbano, pela sua moradia e 

por condições mais dignas de se viver.  

No capítulo 1, desta dissertação, foi falado das pessoas que moravam na cidade de Irati 

ou vieram de outras cidades em busca de melhores condições de vida e que, de alguma forma, 

continuaram em situações difíceis, muitos buscaram lugares próximos ao centro, porém, não 

havia infraestrutura nesses locais. Então, fizeram a inscrição na prefeitura para receber uma 

casa e um dos critérios que habilitavam para entrar na fila era ter baixa renda, o que para muitos 

não era problema. Mais tarde, vários desses moradores foram trabalhar no mutirão e vieram 

morar no Morro da Formiga.  

 

Surgimento do Bairro Alto da Lagoa: as tratativas para adquirir o terreno 

 

Na região sudoeste do município de Irati, a mais ou menos 7 km do centro, fica o bairro 

Alto da Lagoa, popularmente conhecido como Morro da Formiga. Ele é um dos bairros que 

bem antes da sua construção não passava de um terreno alto, cascalhado e quase sem valor 

imobiliário. O terreno, de acordo com a matrícula nº 1815, lavrada em 29 de novembro de 1978, 

encontrada no Cartório de Registro de Imóveis de Edmundo Atanásio de Morais, traz a 

informação de que se tratava de um terreno rural com aproximadamente 15 alqueires, 11 litros 

e 142 m². A senhora Ana Krupka Schebelski, antiga proprietária do terreno, relata-nos como 

foi a negociação para adquirir tal imóvel: 

 

 
28A cidade de Irati desde meados do século XX foi sinônimo do progresso da madeira. A locomotiva do progresso 

eram as fábricas de beneficiamento, que absorviam boa parte da mão de obra local. 
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Meu marido comprou do seu Jango Marochi29, e aquilo era uma hipoteca do 

banco, daí meu marido pagou essa hipoteca e foi feito a escritura. Ele, eu acho, 

que já era falecido porque ele era genro do seu Willy Lars e foi comprado dele, 

da família dele e da mulher dele, isso eu já não lembro muito bem. Não lembro 

o ano, mas deve fazer já uns 40 anos mais ou menos.30 

 

Ao conhecer dona Ana Krupka Schebelski, atualmente moradora em uma propriedade 

rural no Pinho de Baixo, nota-se que sua família tem, na lida do campo, a agricultura e a criação 

de animais como fonte de renda. Então, é conveniente saber que a compra do terreno do seu 

João Marochi tinha como propósito investimentos agrícolas, mas o terreno tinha lá seus 

problemas como nos relatam os compradores: 

Nunca moremo lá e nem tivemos criação, só ia trabalhar, só levava o almoço, 

ia cedo e a tarde já voltava. Lá tinha umas propriedade assim bem velha, mas 

nós não usemo aquilo, sabe? Quando nós compremo já tinha aquela pessoa 

morando lá e daí aquela pessoa31 morou mais um tanto e depois aquilo lá nem 

sei, foi desmanchado, nem sei se foi vendido ou dado pra alguém. Mas não 

era umas propriedade boa, era tudo assim sabe já quase caindo. A terra não 

era boa pra plantar, tentamos fazer 3 anos, fizemo lavoura lá, mas não tivemos 

assim resultado. Plantemo batata, feijão, arroz, cebola milho, mas nenhuma 

plantação deu muito bem, porque hoje em dia naquele tempo nós ponhemo 

calcário, mas agora tem gesso, tem calcário, hoje em dia tem tudo pra preparar 

a terra e vai ponhando as coisa a terra vai ficando melhor, né? E naquele tempo 

só tinha o calcário. Terra muito cascalhada, tinha um saibro branco e qualquer 

sol já queima a planta né. Tinha um riozinho também, mas nós nem cheguemo 

lá perto do Rio.32 

  

Eles até tentaram resolver o problema da deficiência do solo e insistiram no cultivo 

por três anos, mas vendo que o investimento não corresponderia com seus planos de negócio, 

decidiram vender para o dentista João Albino Panko. Analisando os registros cartorários, 

percebe-se que a primeira compra feita do Senhor João Marochi não foi registrada no cartório 

de imediato, o negócio foi feito no fio do bigode entre o falecido marido de dona Ana Kupka 

Schebelski e o Senhor João Marochi. Quando eles decidem vender para Senhor Albino, os 

mesmos não tinham o documento da posse dos terrenos, o cartório fez os dois documentos no 

mesmo dia, sendo o primeiro da posse e o segundo da venda, ambos realizados em 29 de 

novembro de 1978. 

 
29João Marochi, pelas informações levantadas, tratava-se de um homem de muitas posses na cidade de Irati, 

inclusive o terreno que hoje encontra-se a construção do Morro da Santa pertencia a ele e a sua esposa a senhora 

Neldi Laars Marochi. 
30SCHEBELSKI, Ana Krupka. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 26 Set. 2015. 
31 Dona Ana, fala de um suposto caseiro que morava lá, relacionando com as informações do registro de imóveis 

supostamente as siglas PP deveriam ser do nome desta pessoa. 
32SCHEBELSKI, Ana Krupka. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 26 Set. 2015. 
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Passaram-se quase dez anos, o terreno foi para hipoteca ao credor Banco do Brasil, no 

dia 03 de novembro de 1987. O valor financiado ficou em CZ$ 530.000,00 cruzados, sendo 

divididos em seis parcelas pagas uma por ano, conforme registro33 de Prot. 14.556 do livro nº 

01. Em 08 fevereiro de 1988, o terreno já estava quitado e então foi adquirido pela Prefeitura 

Municipal de Irati, e, mais tarde, é doada para a Sociedade Comunitária Habitacional a área de 

147.862,00 m². 

Um dos dados interessantes que chamou a atenção foi a doação de 810 m² do terreno 

para a Sanepar ficando acertado a implantação de uma estação de tratamento de esgoto, assunto 

que irei abordar com mais detalhes à frente. De acordo com os jornais, essa infraestrutura só 

chega aproximadamente no ano de 1997. 

No dia 29 de agosto de 2000, a Câmara de vereadores autorizou para que fosse dada 

continuidade aos trâmites legais da documentação para a criação de uma instituição de 

Assistência social chamada Cidade da Criança e, assim, o fizeram. Essa concessão tornou-se 

intransferível a qualquer título, no todo ou em partes. O prazo para uso do terreno, no total de 

96.800,00 m², pela instituição é de prazo indeterminado, conforme matrícula nº 1815 do 

Registro Geral do 1º Ofício de Registros de Imóveis de Irati-Paraná. Essa colaboração mútua 

entre o município de Irati e a Mitra da Diocese de Ponta Grossa ocorreu durante a administração 

do Prefeito Luiz Rodrigo de Almeida Hilgemberg. 

No dia 13 de setembro de 2000, aconteceu uma reunião entre a Mitra da Diocese de 

Ponta Grossa e a Prefeitura Municipal de Irati, a fim de regularizar e entregar, a título de 

concessão, o direito real de uso da terra para que a Igreja realizasse o projeto chamado Cidade 

da Criança, com repasse financeiro proveniente das instituições católicas da Alemanha. 

Esses recursos financeiros foram entregues diretamente à administração da instituição 

em Irati, a cargo do padre Abraão Becher: 

Meu Irmão padre Isaias, foi pra Alemanha e passou uns tempos lá na 

Alemanha e os alemães perguntaram pra ele: o que nós podemos fazer pra 

ajudar a região lá de Irati, que tem grandes necessidades? Daí o padre Isaias, 

gostando muito de crianças, ele disse, vocês vão ajudar as crianças. Ai então 

o padre Isaias começou a fundar grupos que queriam ajudar as crianças aqui 

do Brasil as crianças abandonadas, e se realizou o sonho de certo modo, foram 

ajuntando recursos né e o Pe. Isaias mandava aqui pro Brasil e eu ia 

empregando esses recursos na construção da cidade das crianças.  Foram 

realizadas, fundadas e construídas algumas casas onde as crianças com uma 

mãe social foram acolhidas. Uma Mãe social e umas 10 crianças em cada casa. 

No início foram três casas quando veio a fundação e foi assim mais ou menos 

o início, né?34 

 
33Cartório Morais de Registro de imóvel, pesquisa realizada em Janeiro de 2016 nas escriturações públicas 

referente ao bairro Alto da Lagoa. 
34BECHER, Abraão. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 16 Jan 2016. 
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Sobre as atribuições de mãe social, segundo a LEI 7.664/8735, que regulamenta as 

atividades de Mãe Social em seu artigo 01, dispõe. 

 

“Art. 1º - As instituições sem finalidade lucrativa, ou de utilidade pública de 

assistência ao menor abandonado, e que funcionem pelo sistema de casas-

lares, utilizarão mães sociais visando a propiciar ao menor as condições 

familiares ideais ao seu desenvolvimento e reintegração social. 

 

Na ocasião da entrevista, perguntei ao Padre Abraão o porquê de os alemães 

escolherem o Alto da Lagoa em Irati para fundar esta sede, e ele explicou que foi: 

Porque ali havia muitas crianças abandonadas né? Pais separados e crianças 

principalmente de rua, então foi escolhido ali por causa da miséria que havia 

ali no Alto da Lagoa, famílias assim juntados naquele nucleozinho, né? E 

famílias assim bastante desestruturadas e então muitas crianças 

abandonadas.36 

 

Apesar dos interesses de atuar socialmente no Alto da Lagoa, o discurso do padre não 

deixa de revelar toda a moral e os valores impostos às famílias que escapavam do padrão 

estabelecido. O seu relato nos leva para o campo de um modelo “certo” de família como se 

aquelas que constituíam o bairro não fossem capazes de viver plenamente, mesmo considerando 

as intempéries socioeconômicas. 

Padre Abrão também ressalta a importância de se criar um lar social para as crianças. 

Na época, foi realizado um convite para as irmãs religiosas da congregação Fransciscanas de 

Ingloslstadt que vieram administrar a instituição. Também tinham como missão orientar o 

trabalho das mães sociais e organizar toda a estrutura da instituição. Na imagem a seguir, vemos 

a entrada da Cidade da Criança, nota-se que segue uma rua pelo centro do terreno, sendo que 

as construções do lado esquerdo são da administração e morada das irmãs (um pouco mais 

acima), e do lado direito são as casas sociais, onde residem atualmente crianças que são 

destituídas de seus pais e, posteriormente, colocadas para adoção. 

 

  

 
35  Informação disponível em: https://jeanrox.jusbrasil.com.br/artigos/178786679/o-que-faz-a-mae-social-qual-

sua-importancia-para-a-sociedade, publicado em 2014, escrito por Jean Magalhães Moreira e acessado em 10 de 

novembro de 2019 
36BECHER, Abraão. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 16 jan. 2016. 

https://jeanrox.jusbrasil.com.br/artigos/178786679/o-que-faz-a-mae-social-qual-sua-importancia-para-a-sociedade
https://jeanrox.jusbrasil.com.br/artigos/178786679/o-que-faz-a-mae-social-qual-sua-importancia-para-a-sociedade
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Imagem 8: Portal da entrada da Cidade da Criança. 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Julio Cesar Braga. 

 

A cidade da criança começou a funcionar em maio de 1992, ficando sob 

responsabilidade das irmãs franciscanas. Em entrevista cedida a FARAH (2008, p.9), elas 

explicam o motivo de seu trabalho com as crianças. “Tentamos devolver às crianças o que elas 

perderam de suas famílias, como a alimentação, o carinho, a educação”. 

A existência, dentro do bairro, de uma instituição de assistência social, regida pela Igreja 

católica e voltada para a orientação especialmente de mães e suas crianças, veio a suprir a 

negligência de tratativas públicas voltadas para a educação, convívio social/moral e combate à 

miséria. A cidade da criança propõe uma possível direção para as famílias amparadas através 

da realização de oficinas, trabalhos grupais e interação com o bairro. As contribuições feitas 

pelo professor e educador Victor Valla, em seus estudos sobre a educação em favelas do Rio 

de Janeiro, reforçam que: 

 

Promover, coordenar e executar medidas e providências destinadas a dar 

soluções racionais, humanas e cristãs aos problemas das favelas do Rio de 

Janeiro; proporcionar por todos os meios ao seu alcance, a assistência material 

e espiritual às famílias que residem nas favelas cariocas; mobilizar os recursos 

financeiros necessários para assegurar em condições satisfatórias de higiene, 
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conforto e segurança, moradia estável para as famílias faveladas; colaborar 

com o poder público na integração dos ex-favelados na vida normal do bairro; 

colaborar com o poder público e com as entidades privadas em tudo aquilo 

que interessar a realização dos objetivos acima enunciados; colaborar nas 

providências para o retorno ao campo de imigrantes de áreas subdesenvolvidas 

(Valla, 1986, pg. 147). 

 

Atualmente a instituição Cidade da Criança está em atividades sendo financiada por 

grande parte pela prefeitura municipal e doações da população Iratiense, desenvolvendo 

assistência para crianças que são retiradas dos pais por medidas socioeducativas. 

 

A criação do bairro: as tratativas políticas 

 

O bairro, oficialmente, chama-se Alto da Lagoa, mas é popularmente conhecido como 

Morro da Formiga, este surgiu em finais da década de 1980, criado por iniciativas de políticas 

públicas habitacionais realizadas durante a administração do prefeito Antônio Toti Colaço Vaz 

e do vice Alfredo Van Der Neut.  Ações como estas de garantir a normatização de alguns 

segmentos elitizados, presentes na sociedade, proporcionou uma reconfiguração do espaço 

urbano com a criação de bairros periféricos, continuando e potencializando as mesmas práticas 

estigmatizantes e segregadoras. 

O Alto da Lagoa, localizado na cidade de Irati, é um território que sofreu e sofre um 

modo de urbanização desigual. Foi povoado por pessoas vindas de diferentes locais do 

município, de regiões atingidas por enchentes no centro da cidade no ano de 1983, outras que 

migraram de cidades vizinhas e, principalmente, por aquelas que viviam em moradias 

irregulares. 

A criação de bairros periféricos, para reproduzir a existência da classe trabalhadora, 

em especial, gera processos segregacionistas em que populações de baixa renda, vem tomando 

atenção da administração municipal, nestes últimos anos, na reorganização do espaço urbano 

central.  As análises feitas por Cadeira (1984, p. 17), no bairro de São Miguem, em São Paulo, 

nos permitem compreender a mudança no padrão de urbanização da cidade e da habitação das 

camadas de baixa renda. 

Ou seja, ocorreu um processo de expulsão dos trabalhadores de baixa renda 

pra os bairros distantes, que só eram acessíveis porque não contavam com uma 

infraestrutura adequada e nem com uma rede de serviços básicos. Em outras 

palavras, com o crescimento populacional e a queda da oferta de moradia, aos 

trabalhadores de baixa renda só restava “ir morar no mato”  
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Após a legalização do terreno e os devidos acertos das verbas, inicia-se a construção 

do bairro, realizada em etapas de média duração e financiada por recursos do governo federal, 

somados a outros do próprio município, segundo informações coletadas com o ex-prefeito o 

Alfredo Van Der Neut, que foi o responsável por toda a tramitação política/administrativa para 

garantir as verbas e convênios para a construção das casas. Em nossa entrevista, perguntei sobre 

a enchente de 1983, se esta foi uma das causas que motivou toda a criação desse projeto e, 

consequentemente, do bairro. 

Então foi vendo o sofrimento destas pessoas que brotou a ideia. Daí que nós 

começamos a dar uma trabalhada em cima, só que o problema era ter recursos 

para fazer, nós fizemos naquele tempo algum início, por exemplo o Pré-

Morar37 I no bairro Planalto, esse foi feito em cima de alguns recursos do 

município, não era aquele dinheiro..., mas dava pra fazer pouco, 50 casas, 100 

casas, acho que no Planalto foi feito 100. Depois que foi conseguido aquele 

dinheiro que deu condição de fazer de fato bastante.38 

 

Percebe-se, pela fala do ex-prefeito, que o importante para o município era alocar as 

pessoas em alguma casa. E continua: 

 

O dia que fui assinar o convênio em Curitiba, eles estavam distribuindo as 

casas por ordem alfabética, e como Irati em ordem alfabética é bem mais 

distante, [...] e eu não sabia quantas casas eles tinham me liberado, mas quando 

saiu o nome de Irati na sequência ele fez uma pausa e disse: Eu vou fazer uma 

justificativa antes porque o pessoal vai estranhar, porque os prefeitos estão 

recebendo até 20,30, 40 casas; Irati vai receber uma quantidade bem maior, 

bem grande, eu estava lá esperando, daí eu pensei 200, foi lá no auditório da 

SANEPAR em Curitiba. Ele justificou, em Irati tem bastante enchente, favela 

em volta do rio, tem terreno para construir e precisa fazer este trabalho, nós 

estamos liberando 1000 casas, quase cai duro; naquele tempo 40 milhões dava 

quase mais que o orçamento do ano da prefeitura, a vistinha, a fundo perdido, 

liberou 80% e 20% depois, na sequência no andamento do projeto. Então sorte 

é estar no lugar certo e ter conseguido estar com dinheiro para liberar. Eu fui 

na terça feira para Brasília almocei com o rapaz que me ajudou, almoçamos 

ali por perto, expliquei toda a situação e eu disse vamos fazer o ofício, temos 

justificativa, fizemos a documentação e na segunda, coisa de uma semana 

estava tudo liberado.39 

 

De acordo com dados fornecidos por Alfredo Van Der Neut, essas mil casas não foram 

feitas somente no Alto da Lagoa, mas, também, alocadas em outros bairros periféricos. Como 

 
37 O nome do bairro criado recebe essa conotação de Pré-morar I porque as casas foram criadas de forma rápida, 

construção de madeira e em bairros periféricos como foi o caso do Planalto fica mais aos fundos do Rio Bonito e 

o Pre-morar II nas imediações entre a parte Alta da Vila São João e o Conjunto Habitacional Novo Irati (este 

último realizado através de convênio com a COHAPAR com mão de obra em estilo mutirão. 
38 NEUT, Alfredo Van Der. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 01 Out. 2015. 
39 NEUT, Alfredo Van Der. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 01 Out. 2015. 
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o projeto abria espaço para fazer novos convênios entre a Sociedade Comunitária Habitacional 

Iratiense e com a Prefeitura e o futuro proprietário da casa, eles poderiam realizar a construção 

da moradia caso o proprietário tivesse um lote regularizado- “[...]na verdade fomos fazendo 

casa, muitas casas foram feitas, o cara diz eu tenho lotinho, tá regularizado, mas eu não consigo 

fazer a casa, então nos fazia pela associação”40 

Um Projeto de Lei emitido pela Prefeitura Municipal de Irati, em 25 de janeiro de 1988, 

autorizava o Poder Executivo a adquirir imóvel /Projeto Mutirão Habitacional. IRATI - PR41, 

buscando propiciar um mínimo de conforto para as famílias de baixa renda de Irati. Esse 

Projeto, na sua página três, trazia cinco critérios seletivos que avaliava os candidatos a 

conseguir uma casa no Projeto da Casa Própria:  pessoas com grande número de dependentes; 

pessoas que moram em área ribeirinha, sujeita a enchentes; pessoas aposentadas e/ou 

pensionistas; pessoas que pagam aluguel, com renda per capita insuficiente para sua 

manutenção; pessoas que têm terreno, sendo o mesmo localizado em área sujeita a enchentes, 

com condição de que este terreno passe para a Prefeitura e a casa construída no mesmo seja 

demolida e seu material aproveitado no referido Projeto. 

Esse Projeto de Lei traz, em anexo, critérios para inscrição do Projeto da Casa Própria 

através do Mutirão. O primeiro critério é possuir o que eles chamam de baixa renda, ou seja, 

uma renda não superior a 3 salários mínimos. O segundo critério é “ter uma pessoa com idade 

acima de 13 anos de idade, ajudando na construção das casas, da etapa para a qual foi 

selecionado”. 

 

O Trabalho no Mutirão e o Controle de Pontos 

 

Quando temos uma demanda para construir algo, de forma muita rápida e barata, para 

servir de moradia para as classes baixas, há muito tempo se utiliza um sistema de trabalho 

mútuo chamado de Mutirão. O termo Mutirão também é conhecido como sistema de ajuda 

mútua, que tem como base o esforço coletivo de pessoas que constroem suas próprias moradas. 

Segundo Abiko (1996), esta forma de construção de casas traz benefícios como a relação da 

pessoa com o produto do seu trabalho, propiciando a manutenção e uso adequado. 

Mutirão se confunde, muitas vezes, com autoconstrução. Para Cardoso e Abiko (1994), 

o termo autoconstrução trata do ato da construção de moradia onde as famílias constroem suas 

 
40 NEUT, Alfredo Van Der. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 01 Out. 2015. 
41PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI (PR). Projeto de Lei nº s/n, de 25 de janeiro de 1988. Autoriza o 

Poder Executivo a adquirir imóvel /Projeto Mutirão Habitacional. IRATI - PR, 1988. 
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próprias residências e pode ser dividido em duas classificações:  a primeira, autoconstrução do 

tipo autoajuda, onde a família com recursos próprios, utilizando mão de obra paga ou não, 

constrói sua própria moradia; a segunda, a autoconstrução do tipo mutirão habitacional onde há 

ajuda-mútua.  

O conceito de Mutirão liga-se ao de autoconstrução. Para Cardoso e Abinko (1994, p. 

43): 

A autoconstrução é um tipo de ajuda, em que uma família, sozinha ou com 

ajuda de amigos, utilizando recursos próprios ou com ajuda de terceiros[...], 

podendo utilizar mão de obra contratada para construir sua própria casa. É um 

tipo de ajuda mútua ou mutirão habitacional entendido por Bonilha (1994) 

como um processo de produção em que, organizadamente os usuários finais 

atuam construindo casas. 

 

Conforme Cardoso (1993, p. 8), mutirão é “o processo em que há esforço coletivo e 

organizado de toda uma comunidade para a construção de moradias dessa mesma comunidade 

(...) coletivamente”. Nesta pesquisa, usaremos o termo Mutirão para designar a construção das 

casas do Bairro Alto da Lagoa, pois, as pessoas que fizeram parte deste processo, tanto 

trabalharam coletivamente quanto se tornaram moradores das casas que construíram.  

Ainda, Cardoso e Abiko (1994) inferem que há três tipos de gestão no processo de 

construção por meio de Mutirão: gestão institucional ou administração direta (o mutirão é 

gerido pelo agente público); co-gestão (os órgãos públicos repassam verbas para a comunidade 

que é representada por associações que contratam assessorias técnicas que ficam responsáveis 

pelas obras); e autogestão (a comunidade, por meio de associação de moradores, realiza a 

administração das obras).  

Neste trabalho, identificou-se a primeira gestão de Mutirão apresentada, pois a 

Prefeitura de Irati, com o apoio do Governo do Estado, elaborou os projetos e forneceu a equipe 

técnica. A população participou com o fornecimento da mão de obra.  

Na imagem 9, podemos verificar, na reportagem da Folha de Irati de outubro de 1991, 

que as obras seriam feitas no sistema de Mutirão e com gerenciamento das verbas, vindas do 

governo do Estado, pela Prefeitura da cidade. 
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Imagem 9:Reportagem da Folha de Irati sobre o trabalho em mutirão – 1991. 

 

Fonte: Jornal Folha de Irati. 

A reportagem da Folha de Irati é datada de outubro de 1991, mas as obras começaram 

em 1988 e duraram aproximadamente dois anos. No final de 1990 e início de 1991, as pessoas 

já começaram a habitar o bairro. Na imagem10, datada de 1990, é possível ver a distribuição 

das casas e das ruas em uma visão aérea do bairro Alto da Lagoa, bem como, destacado em 

amarelo, no período da construção do bairro, os caminhos das formigas, que tratarei com mais 

detalhes no terceiro capítulo. 
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Imagem 10: Foto aérea da construção das casas-1990. 

 

Fonte: Acervo Luiz Carlos Santos, gentilmente cedida a Julio Cesar Braga 

 

Na imagem 11, temos uma fotografia de 2016 do principal acesso do bairro Alto da 

Lagoa, mostrando uma subida que ainda não recebeu pavimentação asfáltica. Posicionando esta 

fotografia, na imagem 10, é correto se colocar no início da linha amarela, no lado direito.  

 

Imagem 11: Principal acesso ao Morro da Formiga - 2016. 

 

 
Fonte: Julio Cesar Braga. 
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Havia um sistema de pontos, onde a falta no trabalho gerava pontos a menos e o 

comparecimento gerava pontos positivos. Por isso, a família deveria sempre ter membros no 

trabalho diário, se um não pudesse ir, tinha que mandar alguém no lugar. Assim, a família 

conquistava a pontuação desejada. A família que enviava maior número de trabalhadores, 

conseguia também mais pontuação na sua ficha. Setenarski ressalta, em seu depoimento, que 

controlar esse pessoal a fazer o serviço direitinho não era tarefa das mais fáceis. Observe o 

seguinte em seu relato: 

A gente tinha que tá em cima cuidando, né? Se desse moleza... tem essa 

piazada que se aproveitavam lá e a gente tinha que fazer eles respeitar a gente. 

As vezes achava falta... e eu pensava “poxa, tá faltando alguém aqui pra 

trabalhar"? Descia lá no mato em baixo, perto da bica e tavam lá aquele bando 

conversando no mato (risos) e já gritava voltem pra lá se não já vou descontar 

dos pontos de vocês lá. 42 

 

Na imagem 12, aparecem algumas pessoas trabalhando na construção do bairro Alto 

da Lagoa. É possível ver que os trabalhadores estão abrindo uma valeta. A imagem também 

mostra crianças e adolescentes trabalhando na abertura de valetas.  

 

 

Imagem 12:Trabalhadores do mutirão no bairro Alto da Lagoa em 1988. 

 

Fonte: Acervo pessoal do Osvaldo Setenarski, gentilmente cedido a Julio Cesar Braga 

 
42SETENARSKI, Osvaldo. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 22 Jan. 2016. 
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O Senhor Osvaldo Setenarski nos conta que teve que introduzir um sistema de pontos 

ganhos, conforme a frequência de comparecimento na frente das obras. Essa foi uma das 

estratégias criadas pelo mestre de obras para tentar colocar uma espécie de gerenciamento aos 

trabalhadores.  

Sim, mas foi criado por mim só. Lá da prefeitura não tinha nada e eu anotava 

tudo ali na participação deles, né? Até, inclusive, na entrega das casas aqueles 

que tinham participação melhor, pegavam as casas mais bem localizadas 

porque as casas eram todas iguais, né? Porque tinha muitos que não 

participavam diretamente, né? Falhavam um dia e outro.43 

 

O controle exercido por Setenarski era para trazer um certo “pulso de gerência ao 

projeto”, visto que, com recursos escassos para a construção de uma grande obra e para suprimir 

uma carência maior de falta de moradia, era necessário organização e comando. 

Muitos dos familiares não podiam vir trabalhar na obra, pois tinham outras ocupações. 

Dessa forma, eram impossibilitados de virem trabalhar no Mutirão tendo, assim, que contratar 

pessoas para fazer a sua vez na construção das casas ou enviar membros da família. A senhora 

Mirtes Rodrigues da Anunciação Wolke conta que seu filho vinha representar a família no 

mutirão: “Era o Sandro que vinha trabalhar, eu trabalhava, não podia deixar o serviço, 

trabalhava pela Prefeitura, ele era piazão, ele que vinha trabalhar na obra”.44 

[...] cada proprietário tinha que por um ou da família ou contratar alguém pra 

ajudar né. A prefeitura no caso só entrou com mão de obra dos pedreiros e 

carpinteiros. De pedreiro, na parte de Alvenaria era 17 pessoas, eu e mais 16 

e daí os mutirantes e cada família ponhava um [...].45 

 

Para muitas famílias, trabalhar no mutirão gerava um acúmulo de funções, 

ocasionando um trabalho a mais, para a pessoa que exercia a função de dona de casa e ainda, 

cuidar das crianças pequenas, tinha apenas três soluções para poder ir trabalhar no mutirão: a 

primeira, deixar os pequenos com a vizinha (quando esta podia ficar) para ela poder ir trabalhar 

no Mutirão; segunda, pagar alguém para cuidar das crianças, neste caso, tinha que arcar com 

uma despesa alta com os serviços de uma babá; terceira, levar as crianças para junto da obra, o 

que era o mais comum de acontecer. Com isso, nestas três opções, muitas vezes contrair novas 

dívidas era necessário.  

Podemos citar Michel de Certeau (1998, p. 101), em sua teoria sobre táticas, para ele 

“[...] a tática é a arte do fraco”. A estratégia estaria ligada a quem tem o poder. Já, na tática, é 

 
43SETENARSKI, Osvaldo. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 22 Jan. 2016. 
44 WOLKE, Mirtes R. da Anunciação. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 19 Nov. 2016. 
45 SETENARSKI, Osvaldo. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 22 Jan. 2016. 
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marcada pela falta de poder e atos de astúcia pelos mais fracos. Assim, para Certeau (1998, p. 

101) “[...] quanto mais fraca as forças submetidas à direção estratégica, tanto mais esta estará 

sujeita à astúcia [...]”. Nas palavras do autor: 

[...] As táticas são procedimentos que valem pela pertinência que dão ao tempo 

as circunstâncias que o instante preciso de uma intervenção transforma em 

situação favorável, à rapidez de movimentos que mudam a organização do 

espaço, às relações entre momentos sucessivos de um ‘golpe’, aos 

cruzamentos possíveis de durações e ritmos heterogêneos etc. [...]. As 

estratégias apontam para a resistência que o estabelecimento de um lugar 

oferece ao gasto do tempo: as táticas apontam para uma hábil utilização do 

tempo, das ocasiões que apresenta e também dos jogos que introduz nas 

fundações de poder. Ainda que os métodos práticos pela arte da guerra 

cotidiana jamais se apresentem sob uma forma tão nítida, nem por isso é 

menos certo que apostas feitas no lugar ou no tempo distinguem as maneiras 

de agir. (CERTEAU, 1998, p.102) 

 

No que se refere ao relacionamento entre as pessoas que trabalhavam no mutirão, 

podemos observar o relato de Setenarski, pode-se perceber que existiam alguns conflitos entre 

os trabalhadores do mutirão. O mesmo não quis entrar em maiores detalhes no dia da entrevista, 

mas cabe, aqui, levantar algumas hipóteses. Primeira delas, reuniram-se pessoas vindas de 

várias localidades de Irati (pequenas favelas), carregadas de uma bagagem cultural, por vezes, 

conflitantes com outros trabalhadores (que moravam em locais rivais). Segundo ponto, a 

existência de muitas crianças e adolescentes. O filho de Mirtes Rodrigues da Anunciação 

Wolke, que se chama Sandro, começou a trabalhar no mutirão com apenas 12 anos de idade, 

conforme relato da mãe. “O Sandro quando veio então morar ele tinha 12 anos [...] trabalhava 

no mutirão, desde criança ele trabalhou”46 

O que mais acontecia era a intriga entre o pessoal, porque pense 80 pessoas 

ali tudo maioria crianças, adolescentes pra cima, mas tinha bastante 

adolescente, tinha adulto também.  Então era aquela intriga né, a gente tinha 

que sempre estar apaziguando o pessoal, mas assim outras coisas mais sérias 

não ocorreu. Briga não teve, mas discussão teve, só coisinha mínima mesmo. 

Só que era uma dificuldade no início.47 

 

 No que se refere ao desenvolvimento das obras, Osvaldo Setenarski comenta que 

havia muita demora para entrega das casas, pois havia falta de estrutura no local das obras. 

Durou aproximadamente 24 meses de trabalhos diários, a administração municipal era quem 

estava gerenciando a obra e a principal dificuldade era a inexistência de malha viária, preparada 

 
46 WOLKE, Mirtes R. da Anunciação. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 19 de nov. 2016. 
47 SETENARSKI, Osvaldo. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 22 de jan. 2016. 
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para a subida dos caminhões carregados de material de construção, obrigando várias vezes os 

moradores a irem buscar de a pé esse material, no começo da subida. 

Esse era uma dificuldade enorme né... o caminhão era só essa entrada aqui, 

agora nem sobe mais, passava pela escola e era uma subida muito forte e 

quando o tempo tava seco ainda o caminhão ia e quando chovia era uma 

dificuldade, o caminhão não subia e as vezes precisava um trator vim puxar.48 

 

Nestes relatos, podemos observar que dois sujeitos históricos em funções diferentes, o 

primeiro como morador e trabalhador do mutirão e o segundo como mestre de obras e 

funcionário da prefeitura gerenciando os trabalhos, ambos corroboram de uma visão similar no 

que diz respeito ao sofrimento deste povo ao construir suas casas. 

 

Você já pensou, o caminhão ficava lá em baixo com os material e tinha que 

trazer no muque lá de baixo e naquela subidão... por isso que vou deixar essa 

casa pra ele, eu falei com meu filho mais velho né com tudo eles, e o outro do 

meio também concordou. Ele disse “mãe a casa é do Sandro”, então eu digo 

por que daí, quem sofreu foi ele né então daí ele fica aqui e administra os 

irmãos mais novo, vai ficar o caçula cuidando dos mais velho daí. 49 

 

Esse trecho da entrevista da senhora Mirtes Rodrigues da Anunciação Wolke remete-

nos às palavras de Michel de Certeau (1998), em que não se pode pensar no indivíduo como 

centro de análise, mas sim, partir da ideia de que a relação social determina o indivíduo e não 

o contrário, portanto, só se pode aprender sobre o indivíduo através das suas práticas sociais.     

De um lado, a análise mostra antes que a relação (sempre social) determina 

seus termos, e não o inverso, e que cada individualidade é o lugar onde atua 

uma pluralidade incoerente (e muitas vezes contraditória) de suas 

determinações relacionais. (CERTEAU, 1998, p.38) 

 

 Ainda sobre o relato da senhora Mirtes Rodrigues da Anunciação Wolke, o autor 

Alexandre Portelli (1997) faz pensar como a memória está em processo contínuo de ação. Um 

fato do passado está presente em sua memória e faz ela agir.  

A memória não é apenas um depositário passivo de fatos, mas um processo 

ativo de criação de significações. Assim, a utilidade específica das fontes orais 

para o historiador repousa não tanto em suas habilidades de preservar o 

passado, quanto nas muitas mudanças forjadas pela memória. Estas 

modificações revelam o esforço dos narradores em buscar sentido no passado 

e dar forma às suas vidas, e colocar a entrevista e a narração em seu contexto 

histórico (PORTELLI, 1997, p. 33). 

 

 
48SETENARSKI, Osvaldo. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 22 Jan. 2016. 
49WOLKE, Mirtes R. da Anunciação. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 19 de nov. 2016. 
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Conforme as etapas foram terminando, os futuros moradores já podiam fazer a 

mudança e assumir a sua propriedade. Dona Mirtes, na ocasião da entrevista, estávamos em 

uma garagem aberta e, ao relatar seu primeiro dia no bairro, ela gesticula em frente à sua casa, 

tentando me mostrar a inexistência de qualquer outra coisa a não ser a sua morada, segue o 

relato completo:  

Daí quando cheguei aqui não tinha casa nenhuma aqui na frente era um 

matagal, era um matagal aqui, aqui não tinha, só tinha água, não tinha luz e 

tinha só essa rua aqui, e daí não tinha essa aqui de baixo e nem essa, então só 

tinha essa da subidona ali subida da serraria, primeira, depois que fizeram 

essa, depois que fizeram essa aqui, aqui era tudo mato, então eu fui a primeira 

moradora aqui, daí veio a segunda que era vizinha, depois que os vizinhos 

começaram a vir morar aqui, mas fui a primeira moradora aqui nessa rua.50 

 

Muitos moradores receberam as casas de forma incompleta, necessitando reformas e 

ampliações. As casas vinham somente com as quatro paredes principais, sem divisórias internas 

e sem banheiro. Para as necessidades fisiológicas utilizavam a popular casinha. 

O sonho da casa própria estava realizado, porém, muita coisa tinha para fazer. Aos 

poucos, as famílias foram crescendo e as necessidades de ampliação das casas e infraestrutura 

no bairro foram surgindo. Agora, no terceiro capítulo, vamos em busca das práticas cotidianas 

dos moradores do bairro Morro da Formiga. Evidenciaremos as diversas redes de solidariedade 

e reciprocidade estabelecidas por aquelas pessoas. 

  

 
50WOLKE, Mirtes R. da Anunciação. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 19 Nov. 2016. 
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CAPÍTULO 3 - O COTIDIANO DO MORRO DA FORMIGA 

  
Cautelosas e prudentes, 

O caminho atravessando, 

As formigas diligentes 

Vão voando, vão voando. 

 

Marcham em filas cerradas; 

Não se separam; espiam 

De um lado e de outro, assustadas, 

E das pedras se desviam 

 

Entre os calhaus vão abrindo 

Caminho estreito e seguro, 

Aqui, ladeiras subindo, 

Acolá, galgando um muro [...]. 

 

Carrega cada formiga 

Aquilo que achou na estrada; 

E nenhuma se fatiga, 

Nenhuma para cansada [...]. 

 

Olavo Bilac 

 

Autoconstrução: a rota das formigas 

 

Visitando as casas dos moradores e entrevistados, observamos que a grande maioria 

passou ou está passando por processos de autoconstrução, como eles mesmos dizem, de seus 

puxadinhos. Este fato se repete em todo o bairro, devido à falta de recursos financeiros para 

contratar uma mão de obra especializada. Também não podemos esquecer que essas famílias 

realizam essas atividades quando chegam de seus respectivos trabalhos, ou em fins de semana, 

quando, na verdade, era para estarem descansando e realizando outras atividades em família. 

Tanto os homens quanto as mulheres e crianças participaram ativamente das construções das 

casas no Morro da Formiga, entre os anos de 1988 a 1990. 

Iniciamos este capítulo com o breve relato de Margarete Bolde, casada com Laureci 

Bolde. Margarete, hoje, aposentada como professora do Ensino Fundamental da Escola do 

Antigo IBAMA e, na época, moradora do Morro da Formiga. Suas memórias nos levam à 

construção de sua casa: 

Nessa época eu já fiquei grávida do Everton. Daí quando foi erguido tudo as 

parede, começamo a cobertura. Pegamo acho que uns 10 pedreiros, sabe por 

quê? Nenhum se acertava ali. A gente pagava, pega um, não ia, pegava outro, 

não dava certo. Pegava outro, fazia, depois vinha outro desmanchava pra fazer 
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de novo. Nós terminamo a cobertura e forro e tudo pra gente se mudar pra trás 

pra daí fazer a parte da frente da casa, sabe?51 

 

A senhora Margarete Bolde, em seu relato, na verdade, estava tentando nos dizer sobre 

a insatisfação de morar naquela casa de madeira sem divisórias. Devido a esse fato, ela e seu 

marido decidem construir uma nova casa e tiveram vários problemas para encontrar o pedreiro 

certo. Ela nos revela algo de muito peculiar na construção das casas no Morro da Formiga, 

normalmente, eram os próprios moradores que colaboravam com a mão de obra barata para a 

construção das residências. Isso nos leva a concluir o seguinte. Eram pessoas que tinham 

conhecimentos básicos na arte da construção civil, mas que utilizavam desses artifícios e das 

poucas habilidades para conseguir uma renda temporária. 

Na maioria das vezes, essas pessoas não possuíam habilidades técnicas para construção 

das casas ou eram desprovidas de rendas suficientes para o custeio do material. Com isso, a 

troca de restos de materiais de construção de outras famílias que terminavam o seu puxadinho 

era uma prática constante. Margarete e seu esposo foram algumas dessas pessoas que acabavam 

doando as sobras de materiais para outras pessoas: “Daí nós desmanchemo a parte da frente e 

fizemos a doação, doemo tudo, até as janela nova que nós tinha posto. Telha, tudo, tudo”52. 

Aqui existe uma espécie de solidariedade entre moradores, fazendo com que os 

mesmos, muitas vezes, não cobrem pelo que o vizinho está precisando. Mas a lei interna do 

bairro não se deixa esquecer, quando um ou outro que fez este favor e mais tarde necessitará de 

uma mão de obra, já sabem a quem ir pedir. 

A autoconstrução se produz por trabalho não pago, em muitos casos. A autoconstrução 

tornou-se regra quando se tratava de ampliação da casa e, ainda, é muito utilizada pelos 

moradores que não possuem condições financeiras equivalentes para pagar uma mão de obra 

especializada. No Morro da Formiga, encontra-se muito desse estilo de construção, mostrando 

que o bairro e as famílias que a compõem continuam sendo perseguidas pela pobreza, 

característica marcante do bairro. “Assim a construção processa-se a um ritmo bastante lento, 

que pode demorar anos, e é parcelada; o início de cada fase vai depender sempre da capacidade 

da família em acumular uma determinada quantidade de recursos” (SAMPAIO, 1978, p. 91-

159). 

Como visto acima, a renda pode ser um fator que dificulte o andamento das contruções 

no modelo da autoconstrução. Se não há dinheiro para pagar os pedreiros, quais eram as outras 

 
51BOLDE, Margarete. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 29 de Set. 2019. 
52 BOLDE, Laureci. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 29 de Set. 2019. 
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formas de pagamentos? Cabe observar que as formas de pagamento eram múltiplas e tinham 

totais relações com bens materiais. Vejamos a fala de Margarete: 

Eles não sabiam trabalhar direito. Não foi fácil.  Nós comprava o material tudo 

a prestação, né? Daí nós levava um pouco, construía um tanto e daí, fim de 

semana, dava um pouco pro pedreiro. E até se acertamo com o pedreiro 

quando ele deu conta do recado. Daí ele ficou até terminar, sabe?  Daí quando 

não tinha dinheiro pra dar ao pedreiro, nós comprava alguma televisão numa 

loja, comprava geladeira, negociava e ia pagando ele assim. E daí fui fazendo, 

fazendinho devagar53 

 

Televisões, geladeiras, mesas, cadeiras e muitos outros itens que pudessem contribuir 

na mobília da casa eram importantes formas de pagamentos aos pedreiros. O foco não estava 

na ideia da lucratividade, mas na possibilidade de viver de maneira digna. Ou seja, não era uma 

mera relação utilitarista. Todo esse movimento vai corroborar para a forte atuação da 

comunidade que se erguia naquele espaço. As imagens abaixo (Imagens 13,14 e 15) retratam 

exatamente o cotidiano do Mutirão, sendo os moradores os principais protagonistas. 

 

Imagem 13: Mutirão empilhando telhas- 1988. 

.  
Fonte: Arquivo pessoal de Osvaldo Setenarski, gentilmente cedido a Julio Cesar Braga.  

 
53 BOLDE, Margarete, entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 29 de Set. 2019 
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Imagem 14: Mutirão fazendo a fundação das casas -1988. 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do Osvaldo Setenarski, gentilmente cedido a Julio Cesar Braga. 

 

As fotografias 13,14 e 15, constituídas no período de início do mutirão em 1988, 

indicam que as construções no Morro da Formiga não gozaram de grandes maquinários e 

empresas de construção civil. No caso específico do Morro da Formiga, a autoconstrução, em 

nível de mutirão, conceitua-se no fornecimento parcial de mão de obra especializada por parte 

da prefeitura, sendo utilizada a força de trabalho dos moradores em trabalhos mais pesados. 

Dessa maneira, as casas agregam características de que foram erguidas por meio do esforço 

físico dos próprios moradores. 

A respeito das tratativas metodológicas sobre as fotografias, Boris Kossoy (2001, p. 

44) mostra a seguinte maneira: “Toda fotografia representa, em seu conteúdo, uma interrupção 

do tempo e, portanto, da vida. O fragmento selecionado do real, a partir do instante em que foi 

registrado, permanecerá para sempre interrompido e isolado”. Assim constituída, a fotografia 

se abre para uma nova realidade que se conecta à noção de documento. Toda fotografia só pode 

ser interpretada pelo historiador quando concebida como produto de intenções diversas em dado 

momento. Primordial que se decodifique as histórias existentes em cada fotografia para que, 

assim, compreendamos minimamente seus sentidos e objetivos. 

Está clara, nas fotos, a tentativa do seu autor em retratar aspectos do cotidiano das 

construções das casas no Alto da Lagoa e todo o empenho da população no processo. Mas 
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estamos sempre trabalhando com versões da realidade. Ou seja, o que temos são testemunhos 

de determinada pessoa, através das fotos, que visavam retratar a realidade do que aconteceu 

num dado período. Em outros termos, “toda fotografia é um testemunho segundo um filtro 

cultural, ao mesmo tempo que é uma criação a partir do visível fotográfico. Toda fotografia 

representa o testemunho de uma criação. Por outro lado, ela representará sempre a criação de 

um testemunho” (KOSSOY, 2001, p. 50). 

 

Imagem 15: Mutirão preparando terreno para a fundação -1988. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Osvaldo Setenarski, gentilmente cedido a Julio Cesar Braga. 

 

O cruzamento das fotografias com os relatos orais se torna importante, possibilitando 

que novos sentidos se abram no contexto da autoconstrução do Morro da Formiga. Tendo isso 

em vista, a peculiar fala do morador, Alessandro Rodrigues da Anunciação, revela-nos, a partir 

das relações de trabalho com as construções das casas, elementos de nomeação do próprio 

bairro Morro da Formiga. Sandro, como é mais conhecido no morro, é filho da entrevistada 

dona Mirtes Wolke, no dia que a entrevistei, o mesmo estava nos fundos da casa e não quis 
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aparecer para “bater um papo”. Após ter terminado de coletar os relatos dela, solicitei meio 

desconfiando, para ir conversar com ele, o que prontamente ela aceitou e para minha gratidão, 

ele também. 

Vinham pela subidão, mas quando chovia ficavam lá em baixo. Daí nós tinha 

que ir buscar o material quando chovia, porque não subia. Porque tinha só a 

subida da serraria, aquela mais forte ali, a gente buscava lá baixo, perto do rio 

e um tanto trazia no carrinho, um tanto trazia no ombro, muito cimento, essas 

coisas. Por isso que apelidaram Morro da Formiga, porque nós trazia tudo nas 

costas, subindo lá.54 

 

Alessandro Rodrigues da Anunciação oferece-nos indícios de que o nome do bairro 

está intimamente associado às suas vivências e experiências acumuladas no decorrer de sua 

vida. Foram os próprios moradores que denominaram, por meio de suas trajetórias, o nome 

daquele espaço. No entanto, se o Morro da Formiga surge dentro dessa perspectiva, é possível 

que haja outras versões sobre a origem da denominação. Portanto, adentramos nas disputas 

populares pelo mito de origem do Morro da Formiga. 

Dona Mirtes Rodrigues da Anunciação Wolke nasceu na cidade de Irati, em 1949. Ela, 

assim como muitas outras pessoas, também possui a sua versão sobre a nomeação do bairro: 

O apelido do bairro começou, era só subida. Então, o pessoal que tava lá 

embaixo na Lagoa, via o pessoal subir, um atrás do outro. Então, por isso que 

ficou Morro da Formiga. Não tem nada assim, que se envergonhe do bairro, 

do apelido, é que era só aquela subida. Daí a gente ia pro centro e de subir 

aquele monte de gente um atrás do outro, igual formiga, um atrás do outro, 

por isso que ficou Morro da Formiga, que tinha só aquela subida, subiam tudo 

a pé. Quando chovia era barreiro que nossa! Era triste. 55 

 

Novamente reaparecem marcas da criação do nome do bairro. Dessa vez o destaque 

direciona-se para os percursos das pessoas. Concomitantemente, a entrevistada enfatiza que não 

há qualquer motivo para se envergonhar do nome que foi atribuído ao local. Isso se deve ao 

fato da ativa participação e integração dos populares no processo de formação do Morro da 

Formiga e da subversão de suas dificuldades. Foram os trajetos cotidianos que formularam e 

criaram o espaço denominado Morro da Formiga. Para Certeau (1998, p. 204-205), “a questão 

toca finalmente, na base dessas narrações cotidianas, a relação entre o itinerário [...] e o mapa 

[...], isto é, entre duas linguagens simbólicas e antropológicas do espaço”. 

Trazendo agora a perspectiva do cotidiano na fala da moradora Mirtes, as idas e vindas 

para o centro da cidade nos rementem a uma repetição, uma rotina em que a vida, o trabalhar e 

 
54 ANUNCIAÇÃO, Alessandro R. da. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 19 Nov. 2016. 
55 WOLKE, Mirtes R. da Anunciação. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 19 Nov. 2016. 
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as obrigações para se viver bem são necessárias. Destacamos Teresa Caldeira (1984, p.118) 

para elucidar sobre o que é o cotidiano. 

 

O cotidiano é o repetitivo, o que começa, acaba, e recomeça da mesma 

maneira, é o que não tem profundidade, nem passado, nem futuro. Se a noção 

de tempo que prevalece na nossa sociedade é sequencial e histórica, a que 

prevalece no cotidiano é repetitiva e cíclica. 

 

O morador Luiz Carlos dos Santos, pedreiro por profissão e criador da primeira 

Associação de Moradores, pode nos oferecer mais detalhes deste cotidiano bem como uma 

hipótese de construção histórica sobre a emergência do nome do bairro: 

Nós fazia filas, cara. Filas como daqui na esquina, assim de gente, com 

galãozinho e uns 100 metros de fila quase. Pra subir nas costas, levar água nas 

costas pra casa. Criançada levava nos litros e tudo pra ajudar. Como te falei o 

motivo qual é que sucedeu pra dar o nome de morro da formiga que 

apelidaram [...]. Cada um com aquela sacolinha nas costas, já aproveitava, nós 

ia nos mercado [com] uma mochilinha de marmita que precisava pra ir 

trabalhar aquela turminha. Bem igual aquelas formigas carregadeiras que 

subiam aquela subida, daí que surgiu o nome de Morro da Formiga. 56 
 

Homens, mulheres e crianças fizeram parte dessa criação. Percebe-se que, em todos os 

discursos apontados até agora, a coletividade ascende em primeiro lugar, deixando as 

individualidades de lado. É o poder do coletivo que fornece a existência do bairro Morro da 

Formiga. 

 Outro morador, Lourenço Machado, além de dono de um dos bares no morro, também 

era um dos encarregados das obras de construção do bairro. Essa função exercida por ele se 

deve ao fato de sua experiência com construção civil, possibilitando-o a supervisionar as obras, 

principalmente, na etapa das casas de madeira. Em suas idas e vindas para executar seu trabalho 

no morro, ele nos relata mais uma versão das “lutas” dos trabalhadores e futuros moradores 

para se deslocarem até a construção de suas casas. 

Porque tinha um carreiro cortando por aqui e ele não queria que passassem e 

de repente o que ele falou? ele armou pras muié e daí como eu era encarregado 

do serviço descemos naquele bolo de gente, eu, o Migué, o Tigrinho, o Vardo 

Setenarski, os dois chefes. Ele cerco a muierada e falou que ia matar essa 

formigada que tão passando aqui no terreno dele, sendo que o terreno nem 

dele era. Ficava com uns cachorro assim e a gente tinha que dar a volta por 

aqui pra ir pra lá (aponta o lado oposto ao carreiro que eles estavam 

passando). Um dia nós reunimo tudo a muierada lá e o véio tava com o 

cachorro lá em cima, viemo de lá tudo nós, e ele tinha dito que se viessem ele 

 
56SANTOS, Luiz Carlos dos. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 18 Jan.  2016. 
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ia mata todo mundo aqui. Tava o véio, um filho dele, eles tavam cada um com 

uma espingarda, mas daí nós descimo com uns cinquenta mais ou menos. Daí 

cheguemo e o véio tava lá e isso eu me lembro  bem até hoje. Daí eu cheguei 

e falei pra ele. Olha, nós dependemo do carreiro e se o senhor vai matar, o 

senhor vai mata todos, ou você mata todos, nós te matamo um dos dois. Ele 

pegou e disse assim “vocês tão invadindo o terreiro dos outros “Daí eu disse, 

nós não tamo invadindo, nós tamo usando um carreiro que era antigo pra nós 

passar e a partir de hoje, o senhor ameaçar qualquer pessoa aqui, daí não é um 

só que o senhor vai ter que matar, o senhor vai ter que matar toda essa turma 

aqui, porque nós a partir de hoje todo dia vamo passar por aqui. Depois disso, 

nunca mais o véio cerco ninguém sabe. Tinha umas vara assim pra passar lá 

por baixo pelas valeta, era um banhado ali. Foi cortado as árvores e foi posta 

ali os tronco, as vezes cada um caia ali, mas ninguém se queixava57 

Podemos utilizar o relato do morador Lourenço Machado para inserir as discussões 

entre o público e o privado. O bairro aqui torna-se uma fração do espaço público e que com o 

passar dos anos e da vivência dos moradores, ele também se torna um espaço privado, neste 

caso, elucidado o caráter conflituoso entre o suposto dono do lote em que os moradores 

necessitavam atravessar para chegar ao mutirão. Neste caso, Pierre Mayol (2013, p.43) nos 

ajuda a entender: 

Assim, o limite público/privado, que parece ser a estrutura fundadora do bairro 

para a prática de um usuário, não é apenas uma separação, mas constitui uma 

separação que une. O público e o privado não são remetidos um de costas para 

o outro, como dois elementos exógenos, embora coexistentes; são muito mais, 

são sempre interdependentes um do outro, porque, no bairro um não tem 

nenhuma significação sem o outro. 

No final do pequeno enfrentamento, ambas as partes souberam bem qual é o seu lugar 

social, aquele que teimava em não deixar passar cedeu, aqueles que teimavam em usufruir dos 

caminhos ganharam a garantia do trajeto, deste modo, o bairro uniu os interesses contraditórios 

do ato de um ou do outro de controlar. 

Entre todas essas versões sobre a origem do nome do bairro, começamos a entender 

que o bairro recebeu o nome através das experiências cotidianas das pessoas que lá residiam, 

então, as versões podem ser muito diversificadas. É salutar, aqui, entendermos que, dentro 

dessas percepções, é que o Morro da Formiga ganha essa nomeação por causa de dois motivos 

básicos: as andanças dos populares e as relações de trabalho. 

Voltemos à autoconstrução. Tereza Pereira Sedoski, conhecida como Dona Teresinha, 

ao apontar para casa feita de blocos ao lado da sua, relatava a baixa qualidade do material 

 
57 MACHADO, Lourenço. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 10 Out. 2019. 
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utilizado na construção e as dificuldades de vir morar no Morro da Formiga, bem como das 

condições precárias de sua nova morada: 

Eu fiquei decepcionada com o jeito da casa, mas nós iria arrumar. Era só 4 

parede montada de bloco tudo quebrado, não tinha telhado, tudo caído. A 

gente chamou um amigo do meu marido que era carpinteiro, ele desmontou a 

casa e montou de novo pra gente poder entrar. 58 

 

Tereza Pereira Sedoski nasceu em 1942. Oriunda de Mato Queimado59, ao se casar, 

mudou-se para a Serra da Nogueira onde permaneceu por cinco anos. Há cinquenta anos, 

aproximadamente, convive com seu marido e filhos na cidade de Irati, no Morro da Formiga, 

desde os anos de 1991: “Tivemos oito filhos, dois faleceu pequeno. E daí a filha casou e [...] 

ela faz doze anos que também já faleceu”60. Sua trajetória de perdas revela a força de uma 

mulher batalhadora que sempre teve que trabalhar na lida da lavoura para sobreviver. 

Com toda decepção indicada no primeiro relato da colaboradora Tereza Pereria 

Sedoski, há, nas entrelinhas do seu discurso, profundos mecanismos de sobrevivência 

desenvolvidos por essa população nos momentos de construção de suas casas. As teias de 

reciprocidade que constituem e garantem as formas de existir dessas pessoas se tornam visíveis. 

Podemos entender melhor essas interações através do trabalho de Geovanni Levi 

(2000), A herança imaterial. Ao investigar a trajetória de três famílias em uma pequena 

comunidade, Levi (2000, p. 96) identificou toda uma estrutura de reciprocidade montada como 

estratégias de burla aos imperativos econômicos por parte dessas famílias e que atravessava 

gerações: “As estruturas familiares, os mecanismos da caridade e da clientela e uma certa rede 

de amizades, vínculos e proteções deviam preencher um quadro que os cálculos estritamente 

econômicos representavam apenas de maneira parcial e distorcida”. 

Ora, o método utilizado por Levi (2000, p.98) permitiu desconstruir abordagens 

estruturalistas que explicavam automaticamente as existências das pessoas comuns. Ou seja, as 

estratégias cotidianas concebidas para sua manutenção, escapam totalmente das análises 

funcionais e estruturais das sociedades. É preciso “observar as formas de solidariedade e 

cooperação seletiva adotadas para organizar a sobrevivência e o enriquecimento, ou seja, as 

amplas fontes de favores, dados ou esperados, através dos quais passam informações e trocas, 

reciprocidades e proteção”. 

 
58SEDOSKI, Tereza Pereira. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 26 Set.  2015. 
59 Uma localidade rural próxima a Colônia Gonçalves Junior 
60 SEDOSKI, Tereza Pereira. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 26 Set.  2015. 



73 
 

É nesse sentido que as ideias de Giovanni Levi (2000) fornecem melhores mecanismos 

de interpelar nossa documentação oral. Estamos lidando, não à toa, com formas de resistir. O 

caso que circunda os laços de amizade entre o marido de dona Terezinha e o seu amigo revela 

isso. 

O morador Alessandro Rodrigues da Anunciação também garante a existência dos elos 

de solidariedade e cooperação entre os moradores do bairro, durante o período do mutirão, na 

construção das casas em 1988: 

A nossa vivência era boa, um ajudava os outros e, às vezes, faltava gente ali. 

A gente tinha que cobrir, né? Faltava algum, a gente ia ajudar em outro lugar, 

de repente você tava num lugar, vinha o chefe, e dizia que tinha que ir pra 

outro lugar ajudar lá. Você não tinha aquele trabalho fixo, né? Não era 

profissional em nada, né? Era só ajudante. Então, ajuda aqui, ajuda lá e foi 

bom de trabalhar.61 

 

Em documentos cedidos pela Sociedade Comunitária Habitacional da Prefeitura 

Municipal de Irati, datados do final da década de 1980, foram erguidas aproximadamente 229 

moradias em 15 quadras, divididas em 3 etapas de construção, todas feitas no regime de trabalho 

de Mutirão. Constam, ainda, nos arquivos da sociedade comunitária habitacional um total de 

41 lotes vazios62 onde, na época, não foram construídas casas. A quadra 09 ficou de propriedade 

da prefeitura municipal para a construção futura de uma praça ou apenas preservação ambiental. 

Infelizmente, a prefeitura diz não possuir um mapa/inventário dos terrenos e lotes daquela 

época, apenas temos uma tabela constando o nome do morador, número da casa/lote e a quadra 

a que pertence. 

As casas da primeira etapa foram construídas de bloco de concreto, medindo 

14x19x39cm. Nas conversas mantidas com alguns moradores, os mesmos relatavam que era 

muito fraco e quebradiço, dificultando, assim, o manuseio na construção e deixando a casa com 

sua estrutura fraca. Na segunda etapa, as casas foram construídas de madeira, isso não quer 

dizer que elas fossem construídas em outro período, mas juntamente com as da primeira etapa. 

Como Irati foi um grande polo madeireiro da região, na década de 80, esta matéria-prima existia 

em abundância, o que gerou rapidez e agilidade nas construções. Na última etapa, já nos finais 

de 1989, as casas foram construídas novamente por blocos e com materiais de pouca qualidade, 

a fim de baratear ao máximo os custos das obras. Tanto as casas de madeira quanto às de blocos 

não tinham divisórias internas, eram apenas o quadro da construção e sem apresentar banheiros 

 
61ANUNCIAÇÃO, Alessandro R. da. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 19 Nov. 2016. 
62 Atualmente esses lotes foram preenchidos com casas para novos moradores. Não sei afirmar com exatidão a 

data precisa da construção destas casas. 
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e forração. Os lotes63 tinham uma área total de 250 m², medindo 10 metros de frente, por 25 

metros nas linhas laterais. As casas construídas mediam, aproximadamente, 33 m².64 

A descrição do morador Luiz Carlos dos Santos, sobre a sua casa, é preciosa e ajuda a 

imaginar como foram as primeiras construções no Morro da Formiga: 

E eu trabalhava por construção, né? Ganhava um pouquinho mais, mas tinha 

gente lá que não tinha condição mesmo de nem de morar lá e nem de chegar 

na casa que tava tudo vazio. E daí nós fomos, você veja bem, uma casa seis 

por seis, sem forro, sem piso, só as 4 paredes, o telhado e o chão, mais nada, 

né? E nós faceiro com aquilo, feliz da vida por ter conseguido aquilo. Não 

tinha banheiro, não tinha nada. Era feito uma privadinha nos fundos lá.65 

 

Aparentemente inexpressiva na fala do morador, a “privadinha” tem grande 

importância na discussão sobre os espaços público e privado na vida das pessoas que passaram 

a morar no Morro da Formiga. Grosso modo, e limitando bastante as outras possibilidades 

espaciais elaboradas pelos moradores do Morro da Formiga, destacamos os espaços da casa e 

da rua. Como bem disse o colaborador, a casa só tinha as quatro paredes, o telhado e o chão. A 

“privadinha” localizava-se ao fundo da casa, sendo ela a linha tênue, a fronteira entre o público 

e o privado. 

A percepção do conceito de privado levantado aqui, encontra-se diretamente com a 

situação em que os moradores perdem a sua intimidade de dentro de suas casas ao se descolarem 

para a privada nos fundos do seu lote. Os olhares da rua invadem a sua residência quebrando, 

assim, essa fronteira entre os dois conceitos acima. 

Roberto DaMatta (1997, p.37) elucidou muito bem essa distinção e relação: 

Por tudo isso, não se pode misturar o espaço da rua com o da casa sem criar 

alguma forma de grave confusão ou até mesmo conflito. Sabemos e 

aprendemos muito cedo que certas coisas só podem ser feitas em casa e, 

mesmo assim, dentro de alguns dos seus espaços. Devo comer na sala de 

jantar, posso comer na varanda no caso de uma festa, mas não posso mudar de 

roupa na sala de visitas. A sugestão é suficiente para provocar risos ou mal-

estar, sinal marcante de que temos dentro da própria casa uma rigorosa 

gramática de espaços e, naturalmente, de ações e reações. 

 

 
63 Informações encontradas no Registro Geral matrícula nº 6.682, datado em 28 de abril de 1989, junto ao 1º 

Circunscrição de Registro de imóveis de Irati, conhecido como Cartório do Edmundo. 
64 Uma casa medindo 6 x 6 metros. Para uma família constituída do casal e mais dois filhos, já de início tornava-

se muito pequena, exigindo assim a sua ampliação. 
65 SANTOS, Luiz Carlos.  Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 18 Jan. 2016. 
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Tomada essa linha interpretativa, a autoconstrução é permanente e está, também, 

vinculada aos processos que envolvem o público e o privado. Esse é um dos motivos que leva 

o morador Luiz Carlos Santos a buscar construir o banheiro no interior de sua residência: “A 

primeira coisa que fiz quando comecemo a trabalhar, fui na prefeitura em busca de banheiro, 

porque não é possível uma casa sem banheiro, né? Daí eu consegui na prefeitura através do 

pessoal lá que me ajudaram”.66 

Na Imagem 16, é possível ver duas casas, uma de bloco feita na primeira etapa do 

mutirão onde o banheiro foi construído depois com tijolos de barro cozido e, na outra casa, de 

madeira, é possível ver um puxadinho para servir de abrigo coberto com telhas de amianto 

muito frágeis, também conhecida como Eternit67, e em ambas, observa-se o processo de 

autoconstrução. 

Imagem 16:Casas da primeira e segunda etapa-2016. 

 

 
Fonte: Acervo de Julio Cesar Braga 

 

Isso não implica na ruptura com o sentido da casa, enquanto espacialidade pública. Há 

sempre uma correlação entre as percepções da casa e a rua: 

Vemos que essa "inimizade" tem um caráter especial. Ela é sobretudo 

complementar porque não se pode falar de casa sem mencionar o seu espaço 

gêmeo, a rua. Mas é preciso notar também que a oposição casa/rua tem 

aspectos complexos. É uma oposição que nada tem de estática e de absoluta. 

Ao contrário, é dinâmica e relativa porque, na gramaticidade dos espaços 

brasileiros, rua e casa se reproduzem mutuamente, posto que há espaços na 

rua que podem ser fechados ou apropriados por um grupo, categoria social ou 

pessoas, tornando-se sua "casa", ou seu "ponto" (DAMATTA, 1997, p. 39). 

 

 
66 SANTOS, Luiz Carlos dos. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 18 Jan. 2016. 
67 Eternit é uma marca de telha de amianto muito utilizada em construções. No caso da foto ela tinha apenas 5 mm 

de espessura, o que evidenciava a fragilidade desta coberta, pois em casos de granizo o que é frequente na cidade 

de Irati ela quebrava com facilidade. 
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Essa discussão se atrela, também, à história oral. Subliminarmente, o que tange a vida 

privada e pública dos entrevistados e entrevistadas, brota de suas falas e o historiador deve estar 

atento para estabelecer essas conexões: “Na verdade, sempre a questão do que é privado e do 

que é público na narrativa de alguém é incerta, especialmente se estamos em busca do enganoso 

tema da história da vida privada” (PORTELLI, 2001, p. 14). As readequações da casa não 

devem ser vistas somente com uma divisão pura e simples dos espaços. Há, no consciente e 

inconsciente coletivo, que essas divisões servem para preservar determinadas ações realizadas 

no âmbito da casa e que assim devem ser mantidas. 

Dona Mirtes Wolke é, de fato, uma antiga moradora do município e do Morro da 

Formiga. A descrição feita por ela dos espaços vazios e que começavam a ser ocupados por 

casas é magnífico. São relatos, conforme Michel de Certeau (1998), que formulam mapas, 

geografias, caminhos, itinerários. De acordo com as suas interessadas orientações, seus braços 

se moviam construindo, portanto, mapas mentais que cruzavam o passado e o presente. Eram 

temporalidades e espacialidades múltiplas que transpareciam na fala da estimada moradora: 

Eu gostei porque era a minha primeira casa, né? E aqui tinha a primeira 

moradora, aqui. Daí, quando cheguei aqui, não tinha casa nenhuma aqui na 

frente, era um matagal, era um matagal aqui, aqui não tinha, só tinha água, não 

tinha luz e tinha só essa rua aqui. E daí não tinha essa aqui de baixo e nem 

essa.68 

 

Sobre os espaços da casa, a ausência de divisões foi notada pela moradora Mirtes 

Rodrigues da Anunciação Wolke: “Quando cheguei aqui, minha casa não tinha porta e nem 

janela era só as quatro paredes. Era só o forro e as parede, não tinha porta, não tinha janela e 

a água que só que tinha, não tinha luz não tinha nada, daí foi arrumando, foi ajeitando ela”.69 

Os ajustamentos, que se desenrolam na autoconstrução das casas, estão relacionados com as 

noções de público e privado. Porém, não se limitam a esses sentidos. Tais ajustamentos, por 

outro lado, estão à mercê de processos criativos dessas pessoas e nas formas diversificadas de 

consumir seus espaços privativos. Os bens culturais, a exemplo da casa, são consumidos a partir 

das percepções sensoriais de cada pessoa. A casa passa a ser espaço de prática cotidiana por 

parte dos sujeitos ordinários: “As práticas cotidianas estão na dependência de um grande 

conjunto, difícil de delimitar e que, a título provisório, pode ser designado como o dos 

 
68WOLKE, Mirtes R. da Anunciação. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 19 de nov.2016. 
69 WOLKE, Mirtes R. da Anunciação. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 19 de nov.2016. 
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procedimentos. São esquemas de operações e manipulações técnicas” (CERTEAU, 1998, p. 

109). 

Perante tal movimento, a busca pelo estabelecimento de prescrições nas formas de se 

morar, tanto no público quanto no privado, no Morro da Formiga, pode ter encontrado 

resistências cotidianas que remetiam aos desejos de usos dos espaços por parte dessa população, 

fazendo-se cotidianamente. Não é à toa que essas operações de consumo influenciaram na 

realização de medidas por parte da prefeitura de Irati: “Muitas reuniões pra explicar mil coisas 

do que era viver, cada um veio de um canto, debaixo de uma lona. Levava padres, pastores, não 

interessava a religião, tinha que colocar coisas boas na cabeça pra começar com o pé direito, 

porque, senão, iria ser um desastre aquilo lá”. 70 

O choque com a estratégia dá-se na hora do consumo: 

Depois dos trabalhos, muitos deles notáveis, que analisaram os “bens 

culturais”, o mapa de sua distribuição e a distribuição dos consumidores nesse 

mapa, parece possível considerar esses bens não apenas como dados a partir 

dos quais se pode estabelecer os quadros estatísticos de sua circulação ou 

constatar os funcionamentos econômicos de sua função, mas também como o 

repertório com o qual os usuários procedem a operações próprias (CERTEAU, 

1998, p. 93). 

 

Diante de todos esses movimentos de levantar suas moradias, os processos de 

construções das casas, no Alto da Lagoa, chegaram ao fim, no ano de 1990 e início de 1991. Os 

moradores começaram a tomar posse de suas tão sonhadas, residências. A partir de 1996, foi 

que, aos poucos, os moradores adquiriram os documentos e registros de suas casas em seus 

próprios nomes. Mas, em levantamento feito com alguns moradores, vários ainda não possuem 

nenhum tipo de documentação legal que comprove que as casas onde vivem são suas. 

Atualmente esta é a luta de vários moradores para legalizar sua propriedade, mesmo sendo 

escrituras públicas de doação, muitos moradores não conseguem juntar os documentos 

necessários para fazer o procedimento, devido à casa ser comprada de terceiros e não do 

primeiro proprietário. 

A moradora Lenir de Oliveira, ao relatar a compra da casa da frente para sua filha, 

demonstra-se preocupada com a escritura e a documentação do recém imóvel adquirido. 

Aqui atrás é a Casa da Andreia. Agora a Andreia mora lá. O pai comprou pra 

ela. Compremo só as quatro parede sem documento. O velho dono da casa é 

 
70NEUT, Alfredo Van Der. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 01 Out. 2015. 
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morto. Agora eles vão dar a escritura, né? A prefeitura vai dar, diz que vai, vai 

levar um ano pra mexer com isso. Só que daí até sair essas escrituras.71 

 

Para dona Lenir da Luz de Oliveira, o registro do imóvel torna-se concreta a posse do 

bem adquirido pelo seu trabalho e do esposo Carlinhos. Ao ajudar a filha a ter sua própria 

morada, ela relata que a documentação foi prometida pelos agentes públicos da prefeitura que 

trabalham a sociedade comunitária habitacional. Então, notamos, em sua fala, que existia uma 

preocupação da moradora em resolver tal situação a ponto de se deslocar até a Associação 

Comunitária Habitacional e questionar sobre as devidas regularizações do seu negócio. 

Na imagem 17, mostramos um registro de compra e venda de uma das casas 

construídas na época do mutirão. A legalização da casa representa mais do que um papel com 

nomes, valores e medidas, representa a luta pela aquisição, o suor do trabalho de sol a sol nos 

dias de mutirão e, principalmente, o direito de morar. Os valores simbólicos representam a 

grande conquista da casa própria.72 

 

  

 
71 OLIVEIRA, Lenir da Luz de. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 18 Jul. 2019 
72 Algumas casas já foram regulamentas nos cartórios de registro de imóveis de Irati, o problema está centralizado 

quando a compra é feita no fio do bigode e vários moradores não legalizam e para complicar posteriormente 

acabam revendo para terceiros. 
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Imagem 17:Escritura pública de doação de imóvel. 

 

 

Fonte: Cartório do Edmundo de Morais. 

Teresa Caldeira (2000), ao tratar da cidade de São Paulo, ajuda-nos a compreender 

todo esse valor e os sentidos da casa própria: 

Neste sentido, a casa representa parte da realização de um projeto de ascensão 

social: ser proprietário, estar no que é seu, não depende de aluguel; significa 

uma integração mais efetiva à cidade, e é uma das marcas de que se conseguiu 

melhorar. A casa confere dignidade a quem possui. Em suma, na luta imediata 

pela subsistência e pela melhoria do padrão de vida numa cidade como São 

Paulo, a casa própria significa, para os trabalhadores pobres, escapar ao 

aluguel, ao cortiço e à favela, sobreviver de uma maneira um pouco menos 

penosa: significa apreciar corretamente a sociedade, seus valores e as 

possibilidades que oferece (CALDEIRA, 2000, p. 108). 

 

Mesmo diante do direito constitucional relativo à habitação, infelizmente, 

encontramos, todos os dias, pessoas morando em ruas, em becos ou debaixo de pontes. O Artigo 



80 
 

6º da Constituição Federal do Brasil de 1988 revela: “São direitos sociais a educação, a saúde, 

a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

 

Novas peças do cotidiano: a diversão das formigas 

 

As discussões, principalmente as que tangenciaram as noções de consumo dos bens 

culturais e da prática dos espaços, devem manter-se atuais a partir de agora. Enveredaremos por 

interações outras no Morro da Formiga e que exploram as multiplicidades nas artes de fazer. 

Veremos as táticas utilizadas para manutenção e fortalecimento dos laços comunitários, além 

da subversão das limitações econômicas por parte de muitos moradores. 

Os moradores, criativamente, acabaram criando suas próprias formas de lazer, como 

comenta o morador Luiz Carlos: 

 

Primeira festa que nós fizemos foi ali na...  Sabe onde é a casa da Mirtes, né? 

Pra cima da casa da Mirtes é a casa da minha irmã, e daí tem aquele lote vago 

onde passa a rede da Copel. E ali nós fizemos uma festa uma vez ali naquele 

limpo, fizemos uma caieira, uma gigante de uma caieira. Lembro do falecido 

Luisão, que tinha um caminhão e morava na lagoa. Levou o caminhão lá pra 

fazer tipo um palco, fazia show de calouro, fazia leilão, ganhava as coisas. A 

minha esposa era muito ativa nessa parte, sabe? Ela gostava de sair, pedir as 

coisas pras pessoas, saia pra cidade, nas lojas pedia uma coisa ou outra, um 

dava uma coisa, outro dava outra e assim ia e fazia leilão. Arrecadava dinheiro 

e então dava alimentos pra nós fazer comida e vendia pra arrecadar dinheiro 

pra associação. 73 

 

Antes de falarmos dos sinais que revelam improvisos e criatividades para o desenrolar 

das práticas de lazer, a narrativa do entrevistado revela a familiaridade com o pesquisador. 

Existe a tentativa de aproximação pelo fato de morarmos na mesma cidade. Aparentemente, 

esse fator favorece na hora da produção da documentação oral, pois o desejo e a ansiedade da 

fala envolvem o corpo do sujeito. Porém, e esse risco foi apontado por Portelli (2001), abrem-

se meios para que a entrevista siga por outros rumos que não foram aqueles estabelecidos pelo 

pesquisador. Tendo noção disso, o pesquisador parte para a negociação com o seu entrevistado, 

buscando ouvi-lo, mas mantendo sempre o controle do processo: “Naturalmente, os 

entrevistados falarão sobre assuntos pessoais realmente irrelevantes. Mas, antes de julgar, 

 
73 SANTOS, Luiz Carlos dos. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 18 Jan. 2016. 
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ouviremos e esperaremos: para o profissional de história oral, uma entrevista é sempre uma 

lição de aprendizagem” (PORTELLI, 2001, p. 20). 

Retomando as narrativas do morador Luiz Carlos Santos, ele informa sobre a boa ideia 

do falecido Luisão em reapropriar o seu caminhão de transporte e usá-lo como um palco de 

festas. Podemos intuir que essa medida caracteriza uma das formas manejadas pela população 

do Morro da Formiga para driblar as dificuldades econômicas e, ao mesmo tempo, consolidar 

os vínculos nos momentos de lazer. Essa reapropriação situa-se no campo das astúcias dos 

sujeitos ordinários. 

Entram em destaques, ainda, as atividades realizadas nas festas. Leilões e os shows de 

calouros eram executados sobre o caminhão improvisado como um palco. Nas festas juninas, 

tinha a caieira74 de São João, tornava-se a principal atração e era muito aceita entre as pessoas 

participantes destas festividades no Morro da Formiga. Diante do que foi relatado, as festas 

aparecem como instantes de diversão, confraternização e como possibilidade de manterem-se 

nas redondezas, sem que houvesse a necessidade de se locomoverem até o centro da cidade. 

Outra moradora do Morro da Formiga, a senhora Lenir, que viveu anteriormente na 

vila Nossa Senhora, enfatiza os momentos de sociabilidade a partir de festas promovidas pela 

comunidade: 

A gente fazia as festinhas, né? Quando eu era coordenadora da catequese, eu 

dizia: hoje nós vamos fazer uma festinha. Saía [para] juntar uns trocadinho e 

daí juntava a muierada. Aí fazia uns pastel, uns sonho, pegava um botequim 

ainda, com direito a botequim e tudo [risos]. Fazia um bingo ali meia cacete75, 

depois fecha ali uma salinha, fazia um matinezinho da turma.76 

 

O relato da moradora permite entender diversas dinâmicas para a composição da festa 

como a convivência entre as mulheres do bairro, as formas de organização das festas, a 

permissibilidade ao consumo de bebidas e a divisão da arrecadação. Nos dois primeiros casos, 

aparece o protagonismo feminino na produção e organização das festas. Eram elas que saíam 

em busca de dinheiro para montagem dos eventos, incluindo as feituras dos alimentos que 

seriam vendidos à comunidade. Essa integração feminina parecia profícua, além de fortificar 

os elos entre as mesmas. 

 
74 Caiera em nossa região é uma fogueira feita de troncos de árvores medindo aproximadamente um metro de 

comprimento. As mais grossas eram colocadas para sustentar toda a pilha das madeiras que era feita de forma 

trançada geralmente na figura de um quadrado. 
75 A divisão da arrecadação com o bingo dava-se entre a pessoa que ganhava e a organizadora. 
76OLIVEIRA, Lenir da Luz de. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 18 Jul. 2019. 
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No tocante às chegadas nas barracas de bebidas durante as festas, consideramos que é 

o momento de ruptura com as normas sociais. A festa é exatamente o instante de manejar as 

táticas possíveis para ingerir uma bebidinha entre amigas em ambientes públicos. Nesse 

contexto, os risos e brincadeiras abrem caminhos para tal. Os risos e a mudança na entonação 

da voz da colaboradora, nesse momento da entrevista, revelam os desejos de apreciar o que em 

outras circunstâncias não deixariam de ser julgados com tons moralistas e conservadores. 

Mais uma vez é preciso acionar Alessandro Portelli (1997) para dar conta das 

modulações emocionais de responsividades das entrevistas. São questões que não aparecem na 

transcrição, na norma escrita, mas que agregam valores significativos quando relatam alguma 

história. 

Traços que não podem ser contidos dentro de seguimentos são o local (não 

exclusivo, mas muito importante) das funções narrativas essenciais: eles 

revelam as emoções do narrador, sua participação na história e a forma pela 

qual a história o afetou. Isto sempre envolve atitudes de que quem fala poderia 

não estar apto (ou desejar) a se expressar de outro modo, ou elementos não 

totalmente dentro de seu controle. Abolindo estes, tornamos insípidos o 

conteúdo emocional do discurso inclinado para a equanimidade e objetividade 

do documento escrito. Isto é mais verdadeiro quando informantes do povo 

estão envolvidos: eles podem ser pobres em vocabulário, mas sempre mais 

ricos em variações de matizes, volume e entonações que os oradores da classe 

média, os quais aprendem a imitar no discurso a monotonia da escrita 

(PORTELLI, 1997, p. 29). 

 

O último ponto a ser destacado, no relato da entrevistada, é o da divisão do dinheiro 

arrecadado com as vendas das comidas no findar das festas. A senhora Lenir não deixa de 

suscitar que as festas não serviam apenas para alegrar ou como períodos de lazer. Esses 

momentos festivos tinham objetivos materiais muito bem definidos, ou seja, era preciso garantir 

uma pequena renda com o que fosse obtido na venda das cartelas do bingo e com as saborosas 

guloseimas feitas para as festanças. 

 Todos esses afazeres existentes, nos momentos de festejos, conforme nossa 

colaboradora, levam-nos a refletir sobre o significado das festas para essas pessoas. Nesses 

termos, Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2011, p. 148) tem muito a dizer: 

A festa é um acontecimento e, como tal, ocorre a cada vez, por isso seu ser se 

diz na diferença e não na identidade e na tradição, a festa é sempre a irrupção 

de um tempo novo, de um espaço a ser refeito e reinscrito, a festa é sempre 

ruptura com a rotina e com semelhança, ela é a ordem da simulação, da 

invenção, do sonho e do delírio. 
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Notoriamente percebido na fala de nossa colaboradora, a festa resplandece desejos, 

vontades e impulsos que, muitas vezes, são cobertos no dia a dia da vida. Rompe com rotinas e 

instaura transgressões. Permite, também, a união de pessoas e busca pela resolução de seus 

problemas em conjunto. Em síntese, 

As festas podem não só ser campos de lutas concretas, de enfrentamentos entre 

pessoas e grupos, em torno dos valores e preceitos que definem o viver em 

sociedade, mas elas são campos de luta simbólica, de luta entre projetos, 

sonhos, utopias e delírios, mas são acima de tudo momento de invenção da 

vida social, da ordem social e da própria festa e seus agentes 

(ALBURQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 148). 

 

Contudo, as práticas de lazer no Morro da Formiga eram variadas. Outras atividades 

cotidianas ofereciam novos “temperos” às vivências dessas pessoas nos tempos de folgas do 

trabalho. É o caso dos torneios de futebol realizados pelos populares do bairro. Torneios 

organizados pelos moradores e que incluía o futebol feminino. Ou seja, o Morro da Formiga 

habilitava que mulheres também gozassem da prática do jogo de futebol77. 

Todas essas formas de lazer, que começam a ser delineadas por nós, revelam a busca 

da população em criar meios para maior integração e divertimento naquele espaço. Essas 

iniciativas permitiam que os moradores do bairro permanecessem lá mesmo em períodos de 

folgas do trabalho e nos finais de semana. Como não se sentiam à vontade para descer no centro 

e participar da vida noturna da cidade, os moradores participantes da Associação do bairro, 

acabaram criando subterfúgios para atender a falta de lazer. Sobre os jogos de futebol, conforme 

Luiz Carlos Santos, temos o seguinte aspecto: 

E daí fazia o seguinte: nós pegava e fazia torneio de dois dia, sábado e 

domingo. Era torneio de futebol masculino, feminino e torneio de truco. 

Demorava dois dias. E o que nós fazia não dava pra deixar de um dia pra outro 

aquelas coisas lá, senão a negada.... E então nós posava no botiquim cuidando 

e das banca que tinham ali, ficava a noite inteira ali, fazia um acampamento 

lá. Então, na realidade, nós ficava dois dias e uma noite sem dormir, né? Só 

cuidando ali, mas era divertido. A gente fazia as coisas e por incrível que 

pareça não havia confusão aquele tempo. 78 

 

 
77Não intencionamos realizar discussão voltada para as relações de gênero nesse trabalho. Apontamos, meramente, 

o cotidiano de homens e mulheres no Morro da Formiga em suas múltiplas possibilidades. Porém, esse movimento 

abre-se para que pesquisadores explorem essas relações a partir das práticas de lazer desenvolvidas no ditoso 

bairro, buscando entender as rupturas com papéis sociais instaurados para as mulheres e, por ouro lado, as práticas 

viris estabelecidas pelos homens. 
78SANTOS, Luiz Carlos dos. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 18 Jan. 2016. 
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Os sábados e domingos são os dias preferidos para a população, pois, como afirma 

Teresa Caldeira (1984, p. 134), esses dias compõem o final e o início de outros ciclos. São 

demarcadores temporais para população: “O sábado e o domingo são seguramente os mais 

corriqueiros desses festivais [...]. Por serem diferentes dos outros dias, servem para marcar o 

‘fim de semana’ e para iniciar uma outra”. As escolhas pelos finais de semana como principais 

dias para realizações de festas não se atrelam meramente ao momento de descanso do trabalho, 

como acabamos de ver. São dias definidores de novas temporalidades, de novos começos, 

esperanças, projetos pessoais. 

O relato do morador Luiz Carlos dos Santos apresenta bons elementos que remetem à 

prática do lazer no Morro da Formiga. Adiciona a questão das atividades futebolísticas com as 

quais se emaranhavam nos finais de semanas. Tanto os homens quanto as mulheres podiam 

participar ativamente dos jogos de futebol e truco. Conforme obtido no relato, a preparação 

exigia esforço dos organizadores que eram pessoas da própria comunidade. Aqui aparece o 

importante papel da Associação no desenvolvimento de práticas de lazer no bairro. 

A Associação montou o formigão. Tinha o formigão e o formiguinha. O 

formigão era masculino e as formiguinha era o time das menina. Dos home e 

das menina. Era o Tarzan que lidava com essa parte esportiva, o Dirceu e o 

Jora, só que este se mudou. Esses times existem até hoje. Nós tentava fazer 

uns troço pras pessoa se divertir, né? Fazia torneio [de] futebol, as festinhas, 

dança e tudo. Nós tentava. A prefeitura não tinha o que fazer.79 

 

Todo esse esforço confirma que o Morro da Formiga foi construído dentro dos 

princípios da coletividade. Não queremos negar a existência de conflitos. Somente estamos 

valorando todo esse construto social que parte de características tradicionais e que muitas vezes 

rompe como modelos sociais pautados pelo liberalismo, onde vigoram os princípios de 

individualidade. Está na Associação um dos pilares dessa coletividade. Membros dela se 

juntavam para realização de eventos no bairro no intuito de arrecadar dinheiro para as 

construções: “Daí peguemo e fizemo aquele barracão lá. E daí nós fazia duas vezes por ano. 

Nós fazia uma festa lá no bairro, também visando o lucro pra associação pra comprar as coisas 

e precisa, né? Tem gasto”.80 

O campo de futebol foi feito por meio do improviso. Membros da Associação se 

deslocaram até a prefeitura no intuito de obter um trator para fazer a terraplanagem num lote 

onde, hoje, situa-se a escola Mercedes Braga. Em seguida, foram até a serraria da família 

 
79 SANTOS, Luiz Carlos dos. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 18 Jan. 2016. 
80 SANTOS, Luiz Carlos dos. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 18 Jan. 2016. 
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Sobutka, localizada no Rio Bonito, e pediram caminhões de serragem (6 no total), onde 

construíram os botequins com costaneira81 de pinus e folhas de eternit, também doadas pela 

serraria. O torneio de futebol acontecia em dois dias juntamente com o torneio de truco. 

As práticas desenvolvidas para a diversão dos populares, no Morro da Formiga, 

também agregavam outros sentidos. Tais atividades, que aconteciam principalmente aos finais 

de semana, serviam como meios de integração dos próprios jovens do bairro que não tinham 

renda para acessar as danceterias e os bares localizados no centro da cidade. Lenir quem nos 

explica essa situação: “Eles iam pra casa dos amigo deles, tinha uma meia água nos fundos na 

vó do piazão ali. Se reuniam ali, faziam uma carne e música e brincadeira [...].  Eles nunca iam 

pro centro, porque faltava o melhor, né? O dinheiro era o melhor, né?”. 82 

Os dias mais corriqueiros para as festas certamente são o sábado e o domingo. No 

Morro da Formiga, além das festas citadas acima, outros episódios marcam a transição do 

tempo. Caldeira (1984, p. 135) nos ajuda a pensar na organização desses eventos: “Essas festas 

são de dois tipos. De um lado, estão aquelas que se referem à biografia das pessoas e cujas 

datas, portanto, mudam de caso para caso. Entre estas, as que se comemoram mais 

frequentemente no Jardim das Carmélias são os aniversários, casamentos e batizados”. 

Notamos que, no Morro da Formiga, a prática de se comemorar aniversários com 

bolos, refrigerantes e salgadinhos era frequente. Na foto abaixo, temos a comemoração de 

aniversário na casa do morador Luis Carlos Rufino. 

  

 
81 Tábua feita da primeira e última parte de um tronco serrado, que geralmente se apresenta com falhas, e mais 

estreita que as demais; casqueira. 

82 OLIVEIRA, Lenir da Luz de. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 18 de Jul. 2019. 
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Imagem 18: Festa de aniversário- 2000. 

 

 
Fonte: Acervo pessoal de Luis Carlos Rufino, gentilmente cedido a Julio Cesar Braga. 

 

O aniversário, neste caso, era de duas pessoas. Comemoravam mais um aniversário da 

esposa dele e o primeiro ano de seu neto. Ao pedir para descrever a foto, o mesmo explicou que 

juntaram os dois aniversários para conter as despesas e agradar as crianças. Reaparecem as 

táticas movidas por essas pessoas para burlar as dificuldades financeiras. Não só isso. As festas 

de aniversário permitem a união familiar, o fortalecimento dos laços entre parentes. 

Os aniversários são considerados festas importantes, mas não é sempre 

possível comemorá-los. As famílias ainda procuram fazer pelo menos uma 

festa por ano, em geral tomando por pretexto o aniversário de uma criança[...]. 

Não existe uma boa festa sem o bolo, que, muitas vezes, é a única comida 

existente. Ele costuma ser imenso (resultado da agregação de várias 

“assadeiras”), enfeitado com confeitura colorida e colocado sobre uma 

prancha de madeira coberta com papel aluminizado. As festas de aniversário 

são, antes de mais nada, festas de família e rituais de confraternização 

(CALDEIRA 1984, p.136). 

 

No geral, as festividades e as práticas esportivas – futebol, truco e bingos – revelaram 

não apenas o sentido do lazer, mas mecanismos de subversão das carências econômicas por 
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parte dessa população. Mais do que a diversão propiciada com tais manifestações, o que se 

verificou foi o caráter socioeconômico que estampava todas as dinâmicas ali desabrochadas.  

Cabe, agora, tratar de mais um meio de lazer cotidiano da população do Bairro da 

Formiga, os bares e bodegas83. 

 

O mel das formigas: bodegas e armazéns no cotidiano da população 

 

Investigar o cotidiano da população pobre em instantes de lazer, em qualquer que seja 

o contexto temporal e espacial, é adentrar nos subterfúgios que a mesma cria para restaurar-se 

das estafas dos dias árduos de trabalho. No município de Irati, como um todo, certos espaços 

são privilegiados para que essas fugas se deem com mais ênfase. Esses são: as bodegas e 

armazéns. Não se enveredar por esses caminhos sinuosos pode legar um enorme hiato no 

entendimento e interpretação das práticas cotidianas das pessoas pobres. 

Ao que parece, as bodegas e armazéns estão na gênese da constituição de Irati. Neli 

Teleginski (2016, p. 20) aponta esses espaços como pontos fundamentais para o entendimento 

da ocupação da região: “Ao estudar as bodegas, busquei conhecer como se organizou a 

ocupação da região, como os imigrantes se integraram na sociedade local e como teciam suas 

táticas junto aos comerciantes para garantir sua sobrevivência e o equilíbrio das relações 

pessoais”. Vemos que, paralelamente ao lazer, elementos socioeconômicos tangenciam esses 

lugares. Portanto, bodegas, bares e armazéns são espaços de complexas redes de sociabilidades. 

Buscaremos decodificar algumas delas neste trabalho. 

Antes de tudo, as bodegas não são de usos exclusivos de Irati. Em seu trabalho de 

mestrado, Leonardo Lopes Soczek (2018) pesquisou sobre as práticas de crimes nas casas 

comerciais e bodegas em Mallet, entre os anos de 1950 a 1978. Naquele momento, o 

pesquisador tratava do cotidiano conflituoso que desabrochava do interior desses ambientes. 

Tencionou, a partir da noção de crime, as expressões viris dos homens, a honra e a participação 

das mulheres nesses lugares. 

 
83Na vivência do bairro, o bar significa um local frequentado geralmente por homens, onde serve bebidas alcoólicas 

e se fazem jogos como truco e sinuca. Já a bodega, pode-se vender algum tipo de mantimentos e também servir 

bebidas alcoólicas, neste caso, não se costuma ter mesas para jogos. 
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Bom, seu trabalho agrega valor ao nosso, no sentido de intensificar os fluxos de 

sociabilidades existentes nas bodegas, bares e armazéns em Irati. Portanto, ao falar desses 

espaços, Soczek (2018, p. 44) afirma: 

Essas características demonstram a presença de determinadas práticas 

relacionadas a diferentes aspectos culturais e sociais presentes em um espaço, 

constituídos por sociabilidades e presente no cotidiano de diversas regiões 

brasileiras. A atribuição de diferentes formas de comercialização pertencentes 

às “bodegas iratienses” leva a pensar na proximidade com a cidade de Mallet-

PR, também constituída de estabelecimentos comerciais similares, como as 

casas comerciais desta pesquisa. 

 

São intensas as andanças e passagens pelas bodegas e armazéns em diversas regiões 

do país. Assim, os objetivos almejados pelas pessoas que transitam por esses espaços também 

podem ser variados. Variam de simples compras para complementar a dispensa da casa até 

reuniões e encontros entre amigos para diversão, acompanhados de bebidas alcóolicas. 

As idas e vindas, quando constantes, acabam criando laços de amizades entre donos e 

donas de bares com seus frequentadores. O caso do morador Paulo Grochovski é interessante 

nesse sentido. Paulo nasceu no Riozinho, em 1960, e passou a residir no Morro da Formiga em 

1988. Aparentemente, frequentava o bar da Maria. Em um dos seus momentos de exagero com 

a bebida, foi necessária ajuda de outras pessoas para que chegasse à sua própria casa, pois o seu 

estado de embriaguez não permitia guiar-se sozinho até lá: “Um dia cheguei no bar da Maria 

lá. Peguei uma caixa de garrafa sozinho. Comecei a tomar era nove horas da noite e fui terminar 

no outro dia era oito horas. Daí não aguentava mais, me jogaram dentro de um carro e me 

levaram embora [risos]”. 84 

O mais importante no caso de Paulo não é o tempo com o qual permaneceu ingerindo 

litros e mais litros de bebidas, mas as relações amigáveis que fizeram com que ele fosse alocado 

em um transporte e levado até a sua casa. Muito provavelmente, foram outras pessoas que, 

naquele espaço, faziam o mesmo que ele e, cuidadosamente, estabeleceram meios para que a 

sua chegada em casa fosse segura. Os cuidados com a segurança de Paulo são justificáveis. Em 

outro momento, e sem a devida sorte dessa vez, o nosso entrevistado passou por uma situação 

inusitada: 

Uma coisa que eu tenho lembrança é uma época que eu fui assaltado lá né? 

Porque daí eu fui pro Riozinho e peguei 80,00 reais no bolso, que ganhei lá 

 
84 GROCHOVSKI, Paulo. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 29 de Set. 2019. 
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com pintura. Daí cheguei no Julio Gil85 ali, cheguei e tomei uma cerveja de 

garrafa e tava de bicicleta. Começou a escurecer, bem na frente do Morais 

aqui. Não vi mais nada. 86  

 

O citado bar era o ponto de entrada do morro. Seria, para os moradores que gostavam 

de usufruir de uma boa pinga diariamente, o primeiro espaço que se imbricavam antes de 

chegarem efetivamente em seus lares. 

O “bar do bairro” – que se deve distinguir do “bar de passagem” cuja função 

é bem outra – pode ser considerado, sob certos pontos de vista, como o 

equivalente a “casa dos homens” das sociedades tradicionais. “Salão do 

pobre”, é também o vestíbulo do apartamento onde os homens se encontram 

por algum tempo na volta do trabalho antes de irem jantar em casas. É por isso 

que ele se vê tão regularmente frequentado no fim dos dias de trabalho[...] 

“recompensa de um dia de trabalho (MAYOL 2013, p.57).87 

 

As paradas nos botecos ou armazéns são feitas, na maioria das vezes, após a realização 

do expediente de trabalho ou de algum serviço realizado como forma de bico. É extremamente 

comum que essas pessoas façam uma pausa para tomar uma água ardente ou algumas garrafas 

de cerveja, utilizando parte do valor recebido com o término do trabalho. Como no caso do 

nosso interlocutor, o tempo dentro dos bares parece passar mais rápido e a noite chega de 

surpresa. As atividades dentro de ambientes como esses são várias: jogos de sinuca, rodas de 

música, truco etc. As bodegas, bares e armazéns constituem-se como espaços da felicidade para 

as pessoas que ali frequentam. Valter Martins e Teleginski (2014, p. 61) confirmam isso: 

“Motivos que levavam as pessoas às bodegas não faltavam, havendo ainda a possibilidade de 

aplacar a fome, a sede, a tristeza e a solidão. Tudo o que se podia fazer por ali ficava mais 

interessante se acompanhado de uma linguiça frita ou um rabo de galo”. As imagens abaixo são 

esclarecedoras nesse sentido. 

  

 
85 Bar do Julio Gil. Esse bar não era no Morro da Formiga, mas ficava numa das principais passagens que dava 

acesso a subida. Era um ponto de parada dos trabalhadores que antes de chegar em suas casas, paravam pra tomar 

um gole. 
86 GROCHOVSKI, Paulo. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 29 de Set. 2019. 
87 CERTEAU, Michel. GIARD, Luce. MAYOL, Pierre. A invenção do cotidiano: 2. Morar, cozinhar. 12 ed – 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. 
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Imagem 19:Bar de Lourenço-1991. 

 

 

 Fonte: Arquivo pessoal de Lourenço Machado, gentilmente cedido a Julio Cesar Braga. 

 

Imagem 20: Homens jogando sinuca no bar de Lourenço-1991. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Lourenço Machado, gentilmente cedido a Julio Cesar Braga. 
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Destacou-se, na entrevista com Lourenço, dono de um dos bares localizados no Morro 

da Formiga, o acirramento das disputas nos jogos que se realizavam no interior dos bares. Por 

ser ele um jogador assíduo, havia aqueles que queriam, verdadeiramente, vencê-lo em sua 

“casa”. A prática da sinuca envolvia e mobilizava homens do bairro. Nesse sentido, abrem-se 

dois demarcadores importantíssimos dentro dos bares: a vitória e a derrota. Os vitoriosos eram 

vistos distintivamente e agregavam status de bom jogador. Os derrotados, por outro lado, eram 

“obrigados” a retornar para a “vingança” no outro dia. Essa dinâmica tornava fluída a 

movimentação e presença das pessoas naqueles espaços: 

Se fosse pra irem pro bar, o desafio era por causo do jogo, aquele que ganhou 

ontem, aquele que perdeu, então ele vai hoje pra tentar virar o jogo, pra tentar 

ganhar. Então, a diversão do bar o cara perdia hoje na sinuca, amanhã ele ia 

lá pra reverter, dizendo que aquele dia não era o dele e assim era a diversão, 

né? O que chamava a pessoa era o jogo, o truco ou a sinuca. Na verdade, o 

que chamava era a vitória ou a derrota. Então pra vitória você tentava pra 

mostrar que jogava bem, e aquele que tinha perdido voltava pra disputar aquilo 

que perdeu. 88 

 

Em entrevista com Lourenço Machado, conseguimos montar uma possibilidade de 

compreensão de como se dá o cotidiano da rota dos trabalhadores que frequentam o seu bar. O 

que impressiona está no fato de entrevistado conhecer passo a passo de como cada um desses 

frequentadores faz para chegar até lá: 

A diversão do bar é o seguinte: você sabe a hora que o cara sai do serviço e 

você sabe a hora que o cara chega no bar.  Por exemplo, se ele trabalha até 5 

horas, ele chega na casa, toma um banho e vai pro bar. Ou ele vem do serviço 

5 horas, tá chegando no bar, ele toma a cachaça dele e vai pra casa.89 

 

As andanças dos moradores pelos botecos no Morro da Formiga são regadas por rodas 

de violas e muitos jogos. Nas duas imagens anteriores, percebemos que esses espaços são 

usados, em sua grande maioria, por homens e jovens. No entanto, isso não elimina a 

possibilidade de que essas atmosferas possam agregar mulheres. É possível encontrar mulheres 

gerindo botecos também ou trabalhando em harmonia com seus respectivos companheiros. 

Cabe lembrar que bares e armazéns não são espaços exclusivos para embriaguez. Muito comum 

que haja trânsitos de pessoas para compra de mantimentos básicos à própria casa. 

 
88MACHADO, Lourenço. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 10 Out. 2019. 
89 MACHADO, Lourenço. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 10 Out. 2019. 
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Teleginski (2011, p. 79) abordou esse complexo social, que são os bares, armazéns e 

botecos na cidade de Irati, na primeira metade do século XX: 

Além de lugares de compra, venda e trocas diversas as bodegas constituíam 

um dos raros espaços de lazer e sociabilidade da população que habitava o 

pequeno quadro urbano e sua grande área rural. A circulação das mercadorias, 

tanto as vindas de fora como as produzidas localmente permitia que esses 

estabelecimentos disseminassem não somente a vida econômica, mas também 

a cultural e a social na região. 

 

As análises da autora, direcionadas ao início do século, permitem que estabeleçamos 

uma linha de continuidade nas práticas existentes na cidade de Irati e, especificamente, no 

Morro da Formiga. Seus moradores já tinham o costume de estabelecer elos dentro de bares, 

botecos e armazéns. A próxima imagem revela o trânsito e existência cotidiana de mulheres 

dentro desses ambientes: 

Imagem 21:Presenças femininas no boteco-1991. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal de Lourenço Machado, gentilmente cedido a Julio Cesar Braga. 

 

A presença feminina, nas bodegas, se fazia de diversas formas e motivadas por 

objetivos distintos. Lourenço indica alguns dos motivos de permanência das mulheres nas 
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bodegas: “Na verdade, na época era as mulheres dos próprios fregueses que tinha, né? Às vezes 

iam buscar o marido, iam lá conversar, às vezes tomavam uma cerveja né? Ou ficava olhando 

o marido jogar, né?”. 90 

As bodegas e armazéns compõem, de fato, destacados empreendimentos na vida das 

pessoas comuns do Morro da Formiga. Essa importância tem se mantido, historicamente, desde 

a primeira metade do século XX, na cidade de Irati. Além de disponibilizar itens e mantimentos 

mais acessíveis para os populares da área, cumpre com a tarefa de uma não recorrência, em 

termos de deslocamento, às áreas centrais da cidade. Esse ponto foi muito bem demarcado por 

Teleginski (2011, p. 86): 

Um armazém na comunidade fazia toda a diferença em termos de consumo e 

comodidade para aqueles que estavam começando sua vida na região, tanto 

quanto para aqueles que já se encontravam estabelecidos, especialmente se 

localizada em local distante e de acesso precário [...]. A bodega fornecia um 

pouco de tudo necessário à vida. 

 

Por essas e outras, esses espaços sempre foram ocupados por homens, mulheres e 

jovens. 

Podemos circunscrever um último movimento que as investigações sobre as formas de 

lazer no Bairro da Formiga permitiram detectar. Condiz com as relações socioeconômicas às 

quais estamos “costurando” nossas análises neste capítulo. Os bares, botecos e armazéns 

viabilizam ou promovem formas de resistências aos imperativos econômicos fundamentados 

em padrões capitalistas. Há relações econômicas que ainda se mantém, relações baseadas na 

ideia do fiado. 

Estamos concebendo o fiado, enquanto uma categoria que permite entender as táticas 

buscadas por aquelas pessoas, para driblar as forçosas práticas econômicas pautadas pela 

impessoalidade e pela interação mercadoria – dinheiro. O dono de um dos bares pode nos 

informar sobre isso: 

O crédito você abre no seguinte, né? É uma ilusão do bom pagador com aquele 

que tem dinheiro. O crédito funciona assim: você chega hoje com 10 reais no 

bar, você toma uma cerveja, meia dúzia de pinga e paga. Amanhã você faz a 

mesma forma, depois do amanhã e todo dia. Daí, depois [que] você não 

recebeu, primeira coisa que você faz e diz: Olha o home não me pagou hoje, 

só me paga amanhã. Você não me vende deizão pra amanhã?” E como você 

quer segurar o freguês, você vai abrir mão, né? Você abre hoje pra 10,00 real, 

quando chegar final do mês tá 100,00.91 

 
90 MACHADO, Lourenço.  Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 10 Out. 2019. 
91 MACHADO, Lourenço.  Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 10 Out. 2019. 
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Essa movimentação estratégica e tática entre comerciante e consumidor acaba, 

inevitavelmente, estreitando os laços de amizades. Acaba que os vínculos se tornam tão 

expressivos que reorientam até mesmo os modos de operar em circunstâncias econômicas. 

Martins e Teleginski trataram dessas peculiares atuações entre essas personagens: 

A bodega possuía peculiaridades e atrativos que favoreciam o encontro e a 

reunião das pessoas. O atendimento informal e familiar, a fusão dos espaços e 

funções (armazém, botequim, moradia), a localização e as facilidades de 

negócio. Na bodega, as transações eram realizadas e as amizades eram 

estreitadas, enquanto se cortava um salame ou se bebia uma cerveja 

(MARTINS; TELEGINSKI, 2014, p. 60). 

 

Não seria absurdo afirmar que essas práticas ainda integrem muitos lugares pelo país. 

A aproximação com o outro faz com que se criem sentimentos de solidariedade que, em 

diversos momentos, irrompem como mecanismos de resistências aos imperativos econômicos. 

Essas relações de reciprocidade, entre membros de um mesmo bairro, configuram os valores 

coletivos e tradicionais que são opostos aos padrões individualistas. 

Toda a formação do Morro da Formiga remete ao princípio de união e solidariedade 

daquela população. Isso não garante a inexistência dos desencontros, conflitos, 

desentendimentos entre vizinhanças e várias outras problemáticas que não foram apresentadas 

ao longo do nosso estudo. Como deixamos claro, enveredamos por outros processos que 

também são de fundamental importância para a compreensão da realidade analisada. 

A analogia com as formigas nos foi necessária para melhor situarmos toda essa teia de 

relações sociais, culturais e econômicas. As formigas que permearam nosso estudo tanto 

trabalham como vivem suas vidas felizes. Essas conseguem separar tempo suficiente para 

manutenção de seus afetos, amizades, companheirismos e vícios (por que não?). Ao mesmo 

tempo, contribuímos para que suas vozes viessem à tona e compusessem, juntamente com 

nossas análises, todo o cenário construído e que recebeu o nome pelas bocas de seus próprios 

moradores de Morro da Formiga. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Completados os itinerários, aqui, descritos, é preciso indicar os resultados. O 

demarcador fundamental do Morro da Formiga está, sem exageros, no caráter coletivo das 

relações sociais estabelecidas entre aquela população. Da sua gênese aos dias atuais, são 

visíveis práticas que corroboram para a manutenção desses valores tradicionais. Isso não 

significa dizer que em todos os setores da vida daquela comunidade as interações se 

desenvolvam pela mão única do coletivismo. Mas muitos são os indícios de sua permanência e 

esperamos que eles tenham ficado claros ao longo de todo trabalho. 

Por outro lado, todo esse cenário de reciprocidades estabelecidas, desde a origem do 

Morro da Formiga, não garante a permanência de muitos e muitas de seus moradores e 

moradoras. E são diversos os motivos que levaram à saída de pessoas do bairro. Destacamos, a 

partir dos relatos orais, a problemática dos riscos de assalto e violência. Laureci, em entrevista, 

nos conta sobre a busca de um novo lugar para viver: 

Quando nós se mudamo aqui, eu escutei uma história assim que eles diziam: 

gente do morro se mudaram aqui, são tudo bandido. Eu escutei essa história. 

Daí depois que nós começamo a ajeitar, a querer fazer muro em volta, porque 

aqui era tudo caído, não tinha muro, era cerca de ripa. 92 

 

O simples relato do ex-morador do Morro da Formiga apresenta sinais de um bairro 

pacato, que não se preocupava com a violência, sendo suas residências desprovidas de altos 

muros. Ou seja, a inexistência de volumosas estratégias para proteção de seus bens materiais 

mais importantes revela a calmaria que era viver naquele lugar. Somente ripas e cercas faziam-

se necessárias para divisão e demarcação de cada propriedade. 

Mesmo tomando essas mudanças ainda podemos mensurar o quão importante e 

fundamental eram os laços de reciprocidade estabelecidos por aquelas pessoas. É o próprio 

Laureci que vai nos direcionar para essa interpretação: 

Se nós não tivesse as criança, tinha ficado lá. Era mais por causa dos estudos 

e pra vida delas. Se fosse só nós dois, não tinha [que] ter se mudando de lá. 

Nós tava com uma casa boa lá, ninguém ia mexer com a gente lá. Fiquemo 

preocupado com os filhos só tinha medo deles se envolver com as coisas do 

bairro. Nós era bem protetor assim. O Éverton tinha um amigo só e este ainda 

se envolveu com droga e mataram ele lá. Filho da nossa comadre, aquela que 

levemo o marido morto no hospital. O Alisson morreu com 15 anos, foi velado 

aqui no cemitério. Tava devendo muito lá droga e mataram lá na Cidade da 

Criança e deram um tiro no olho dele, os próprio traficante.93 

 

 
92BOLDE, Laureci. BOLDE, Margarete. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 28 Set. 2019. 
93 BOLDE, Laureci. BOLDE, Margarete. Entrevista concedida a Julio Cesar Braga em 28 Set. 2019. 
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O trágico relato do Laureci, demonstrando que o Bairro da Formiga tenha se 

transformado, ao longo do tempo, e abrindo-se para diversos problemas sociais, não deixa de 

suscitar o que abordamos anteriormente, os vínculos e os laços de ajuda mútua. Entendemos 

que levar o falecido marido da comadre ao hospital revela toda essa dinâmica de colaboração e 

solidariedade com a outra pessoa. Obviamente, e demonstramos ao longo do trabalho, que essa 

solidariedade não se limitava aos momentos de perdas fatais. A própria estrutura do Morro da 

Formiga vai ser erigido dentro dessas ramificações. 

Mas os relatos apresentados de Laureci potencializam novos olhares para o bairro. 

Olhares que deixamos de lado nesta dissertação por objetivarmos outros elementos. Assim, 

emergem as práticas de violência que tendem a fomentar o medo e o distanciamento entre as 

pessoas que naquela região vivem. Abrem-se novos caminhos temáticos para que o Morro da 

Formiga seja abordado por outros meios, aparatos metodológicos e incursões teóricas. Em 

suma, as andanças e encontros com moradores permitiram vislumbrar que a violência, em 

modulagens diversas, surge como forte ponto de tensão, tornando-se relevantes novas 

proposições investigativas por parte de historiadores (as) e profissionais de outras áreas. 

Outro resultado, que apareceu de forma veemente na pesquisa, condiz com as formas 

de romper com as limitações materiais e financeiras a partir, exatamente, das relações de 

reciprocidade. As relações de reciprocidade, enquanto táticas dos sujeitos, permitiram a 

construção de suas casas. Temos um conjunto de pessoas que, conscientemente ou não, 

produziram formas de proteção. Essa perspectiva permite se aproximar do modelo elaborado 

por Giovanni Levi em seu livro sobre a comunidade de Santena: 

O que ela teve de específico foi, portanto, a maneira como se manifestou esta 

proteção, que privilegiou as relações pessoais de solidariedade e de apoio, de 

pendências e de desigualdades, de dívida e de reciprocidade. E o 

funcionamento do mercado da terra dá um testemunho concreto (LEVI, 2000, 

p. 167). 

 

Ou seja, as dificuldades econômicas contribuíram na produção de um conjunto social 

afeito aos tipos de interações de ajuda constantes. O modelo aplicado por Levi (2000), 

obviamente que reconhecemos o seu distanciamento, tanto no que tange ao objeto quanto ao 

tempo/espaço, pode ganhar tons quando falamos do Morro da Formiga. Em diversas instâncias 

e locais de sociabilidades, o fixar de mecanismos para subversão dos grilhões econômicos eram 

tomados. 

Fossem nas idas e vindas da autoconstrução, nas festividades, nos momentos de lazer 

em bares, botecos e armazéns, destacavam-se os ideais de uma comunidade que agia, tanto no 

discurso quanto na prática, através de práticas cotidianas transgressoras. Chamamos de práticas 
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transgressoras aquelas que não tornavam os populares dependentes do modelo econômico 

excludente. As formigas cumpriram e continuam, de alguma maneira, cumprindo um papel 

social importantíssimo, o de manutenção dos laços coletivos em contraposição aos princípios 

da individualidade. 
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