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RESUMO 
 
 

Paulo Freire e a preservação de culturas locais: o caso de uma comunidade da região costeira 
de Paraty-RJ Os processos de globalização, iniciados ao final da Segunda Grande Guerra, nos 
idos de 1945, impuseram ao mundo, sobretudo ocidental, certa hegemonia de modos de 
pensar, viver, comer, vestir – de ser. Dessa forma, culturas locais, com maneiras próprias de 
entender o mundo, foram (e continuam sendo) suplantadas pelo modo de vida industrial, 
urbano, marcado, dentre outros aspectos, pelo comércio rápido e em grande escala. Sendo 
assim, o modo de produção capitalista impõe a existência do trabalho alienado, e as formas 
locais de trabalho (como o artesanato, por exemplo) vão sendo substituídas ou passam a ser 
tratadas como peças excêntricas de decoração, e não como meio de produção que sirva a 
todos. Frente a esse panorama, este trabalho tem como objetivo propor uma reflexão sobre 
como os processos de globalização têm atuado no enfraquecimento da cultura local de uma 
comunidade costeira da região de Paraty, Rio de Janeiro. Indo além, é ainda objetivo deste 
estudo propor, com base nos escritos de Paulo Freire, caminhos para a elaboração de projetos 
de preservação de culturas locais, mais especificamente da cultura da comunidade caiçara 
mencionada (localizada na região costeira de Paraty-RJ). A justificativa para a realização deste 
trabalho (que se configura como ponto de partida para a elaboração de um trabalho de 
conclusão de curso, na área de História) repousa no fato de que, em nome do turismo e da 
globalização, aspectos identitários de diversas comunidades caiçaras vêm se perdendo, 
sufocados por apelos mercadológicos e comerciais. Sendo assim, procuramos entender como 
o autoconhecimento histórico por parte dos moradores dessa comunidade pode servir como 
ponto de resistência e de resgate da cultura local, não para refutar a globalização, o que nos 
parece mesmo impossível, mas antes para preservar modos de vida que permitam, tal como na 
acepção de Milton Santos, uma outra globalização. Dessa forma, utilizando a metodologia de 
pesquisa bibliográfica e pautando-nos em Freire (1979, 1987, 1995, 1996, 1997a,1997b, 2003, 
2005, 2009), Apple (2006), Aplle; Au e Gandin (2001), Fernandes (2008) e SANTOS (2009), 
apresentamos caminhos a serem considerados na elaboração de projetos que tenham como 
foco a preservação de culturas locais. Resultados preliminares indicam que o método de 
palavras geradoras, encampado por Freire na década de 1960, bem como a ênfase dada por 
Freire à tomada de consciência de cada um sobre sua historicidade constitutiva, podem ser 
considerados conceitos fortemente importantes em ações preservacionistas, tais como a que 
se pretende desenvolver, futuramente, neste estudo. Palavras-chave: Culturas locais. Cultura 
caiçara. Paulo Freire. 


