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RESUMO 

 

A relação entre modernização e o modo de vida das comunidades tradicionais da zona 

costeira cearense é o eixo central da presente dissertação. O estudo tem, como referência, as 

experiências vivenciadas por duas comunidades situadas a leste do Estado, Canoa Quebrada e 

Vila do Estevão. Por meio de uma metodologia qualitativa, as investigações seguiram as vias 

da observação e realização de entrevistas temáticas, identificando os impactos provocados 

pelo tensionamento do modelo de desenvolvimento vigente, que tenta impor padrões de 

comportamento aos povos das tradições. A percepção dos diferentes atores sociais sobre o 

processo de modernização vivido por essas populações foi a base para a contextualização e 

formulação de uma análise sociológica, acerca da civilização do capital em tempos 

contemporâneos. Essa problemática tem vários pontos de contato com outros debates 

atualmente em curso nas ciências sociais e humanas, tendo por isso um dispositivo teórico 

amplo que abarca a pluralidade de concepções e percepções sobre as relações entre trabalho, 

tempo e ócio; os paradigmas da tradição e da modernidade; e as estratégias de enfrentamento 

das organizações coletivas pela coexistência com essa realidade. Nesse contexto, os conceitos 

de “sociologia das ausências” e de “sociologia das emergências” propostos por Boaventura de 

Sousa Santos, as concepções de tempo social do sociólogo Norbert Elias, e as definições de 

Mészáros sobre a crise estrutural do capital e sua estrutura fundante constituem os utensílios 

teóricos nessa investigação. As inspirações analíticas dialogam entre as teorias da Saúde 

Pública, da Sociologia Política e da Antropologia Social, associadas, do ponto de vista 

metodológico e epistemológico, a elaboração da ação do pesquisador no ato da pesquisa, 

cabendo destacar contribuições da história oral (Daniel Bertaux) e da antropologia 

interpretativa (Geertz). O estudo chega às percepções das dificuldades enfrentadas nas 

dimensões econômicas, sociais, ambientais e culturais, provocações que causam reações 

diferentes, ora de luta, ora de adaptação ao sistema do capital. Na resistência, encontram-se 

ações transformadoras nascidas das bases, desafiando o poder dominante, em um esforço 

coletivo para dar visibilidade aos povos litorâneos, garantindo um universo de pluralidade, 

por meio de políticas sustentadas pela consciência profunda dos sujeitos sociais.  

 

Palavras-chave: Capitalismo; Vulnerabilidade social; Desenvolvimento local; Saúde Pública.   
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ABSTRACT 

 

The relationship between modernization and the way of life of traditional communities of the 

coastal zone of Ceará is the central axis of this dissertation. The study has, as reference, the 

experiences of two communities located in the east of the state, Canoa Quebrada beach and 

Vila do Estevão. Through a qualitative methodology, the research was conducted through 

observing and interviewing the participants, identifying the impacts caused by the tension of 

the current development model, which attempts to impose standards of behavior on the 

people's traditions. The perception of different social actors about the process of 

modernization experienced by these populations was the basis for the formulation and 

contextualisation of a sociological analysis, about the civilization of capital in contemporary 

times. This problem has several points of contact with other debates currently underway in the 

social and humanities sciences, and therefore have a broad theoretical device that includes a 

plurality of views and perceptions about the relationship between work and leisure time, the 

paradigms of tradition and modernity, and the coping strategies of collective organizations for 

coexistence with that reality. In this context, the concepts of "sociology of absences" and 

"sociology of emergences" proposed by Boaventura de Sousa Santos, conceptions of social 

time of the sociologist Norbert Elias, and Mészáros settings on the structural crisis of capital 

and its founding structure constitute the theoretical tools in this investigation. The analytical 

inspirations dialogue between theories of Public Health, Political Sociology and Social 

Anthropology, associated, from the methodological and epistemological standpoint, the 

elaboration of the researcher action in the act of researching, highlighting contributions of oral 

history (Daniel Bertaux) and interpretive anthropology (Geertz). The study comes to 

perceptions of the difficulties faced within economic, social, environmental and cultural 

provocations that cause different reactions, sometimes of struggle, sometimes of adaptation to 

the capital system. In resistance, transformative actions are born out of the bases, challenging 

the dominant power in a collective effort to give visibility to the coastal people, ensuring a 

universe of plurality, through policies sustained by profound awareness of social individuals. 

  
 

Keywords: Capitalism; Social vulnerability; Local development; Public Health 
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1 INTRODUÇÃO 

A presente dissertação, sobre o processo de modernização nas comunidades 

costeiras de Canoa Quebrada e Vila do Estevão, resulta de uma trajetória mais recente 

enquanto objeto de estudo, mas enquanto compromisso e identificação com as questões 

sociais surge das vivências e reflexões em diferentes momentos da minha vida. 

Desde a minha graduação, sentia-me instigada a adentrar outros campos do saber 

que não eram contemplados nos espaços acadêmicos da Administração de Empresas, além de 

não comungar com o sentido último que justificava a existência do curso: a valorização e 

consolidação de uma sociedade voltada para o consumo.  

Certa de que a Administração de Empresas não seria o caminho, recorri a lugares 

já conhecidos, junto às pastorais e movimentos sociais, além de buscar informações voltadas 

para o estudo do comportamento humano. Foi assim que, ao longo dos últimos 15 anos, fui 

reinventando a minha vida e a cada dia reafirmando a minha história; uma história construída 

a cada descoberta que fazia, a cada conquista, com muita determinação e confiança de que o 

caminho que seguia era pleno de sentido. 

Parte desse caminho foi trilhado com impulsos transformadores proporcionados 

pela Biodança, que conheci em 1997 e, desde então, tenho trazido comigo e partilhado dos 

seus ensinamentos. Já como facilitadora de Biodança, aprofundei o tema da “Biodança como 

eixo da promoção de saúde mental na atenção básica” na especialização em Saúde Mental da 

Universidade Estadual do Ceará, entre 2007 e 2009. 

Nos anos de 2008 e 2009, como parte do projeto “Saúde do trabalhador: uma 

análise dos fatores físicos e psicossociais relacionados ao trabalho dos funcionários das 

clínicas odontológicas do Curso de Odontologia/UFC”, desenvolvi práticas terapêuticas com 

o objetivo de proporcionar melhorias na qualidade afetiva das relações e na capacidade de 

comunicação com os membros da equipe. Nesse período, ministrei aulas sobre políticas 

públicas para alunos da graduação e facilitei grupos de crescimento em cursos de 

aperfeiçoamento para cirurgiões-dentistas, também na UFC. 

Estas experiências me levaram a adentrar os espaços acadêmicos da Saúde 

Pública, tendo ingressado no Mestrado em 2010, tempo em que iniciei minha participação no 

Núcleo TRAMAS – Trabalho, Ambiente e Saúde, onde fui conhecendo e aprofundando 

questões associadas à saúde do trabalhador, às injustiças sociais, aos conflitos 

socioambientais gerados pelo desenvolvimento, junto aos movimentos sociais e demais atores 

e entidades engajadas. 
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Concomitante ao Mestrado, desde 2009 trabalho no Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), da Prefeitura Municipal de Fortaleza, com pessoas que apresentam 

quadros graves e moderados de transtornos psíquicos. No cotidiano de um CAPS vê-se 

estampada a vulnerabilidade social. Em um tempo marcado pela neurose coletiva, pelas faces 

esquizoides delineadas nos preceitos da modernização, indivíduos destituídos de direitos, 

pessoas vítimas da violência, sofridas pela indiferença, chegam todos os dias no CAPS, 

confrontadas veementemente com a dor de não se reconhecerem como parte da sociedade e o 

grande potencializador desse sofrimento é a desigualdade social. Portanto, é uma enorme 

parcela da população mundial que está adoecida. Essas pessoas estão nos centros mais 

desenvolvidos, estão nas periferias, estão nas cidades, estão em todo lugar. A liquidez dos 

tempos modernos, assim denominado por Bauman, parece dissolver também a moral, a ética. 

Mesmo com as diferenças entre o mundo rural e o urbano, o sofrimento se 

assemelha. Contar a história das comunidades tradicionais costeiras e a relação com o mundo 

globalizado é falar de um povo destituído dos seus direitos, de seus sonhos, da sua identidade. 

No estudo que ora apresento, pude observar o nível de sofrimento causado pelos impactos da 

modernização. Em nível individual e coletivo, as questões da desigualdade social se 

evidenciam e se traduzem em angústia, em silêncio, em revolta. São características 

circunscritas na base do sistema capitalista e que se ampliam no tempo e no espaço. 

É o capitalismo rompendo fronteiras, invadindo territórios, destruindo 

identidades; é a pobreza, a falta de cuidado, a banalização que se instala como uma verdade a 

ser vivida. A busca de possibilidades para contrapor o modelo hegemônico de 

desenvolvimento me levou a conhecer outras realidades. Foi quando despertei para 

compreender a modernização como processo que impõe padrões civilizatórios, impõe crenças, 

modifica sistemas tradicionais de vida, altera ciclos naturais, inverte princípios e valores 

humanos e sociais. 

São essas transformações impostas pelo modelo de desenvolvimento vigente, 

regido pela produção e consumo como objetivo central da vida humana, que tem destruído 

comunidades, ecossistemas, enfim, a vida. A escolha do meu objeto de estudo foi pautada 

pelo desejo de conhecer a trajetória de comunidades que tivessem vivenciado tais 

experiências e que pudessem narrar, com a intensidade que o tema impõe, a face destrutiva do 

que se chama “progresso”.  

Esse fenômeno invasivo chamado de progresso ignora as necessidades reais dos 

indivíduos e da coletividade, submetendo-os à execução de tarefas que limitam suas 

habilidades, subestimam seu potencial criativo, geram empobrecimento nas relações, levando-
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os à impessoalidade de funções mecânicas, sem sentido, desconsiderando projetos pessoais, 

sonhos e desejos.  

As concepções de crescimento do sistema capitalista reforçam a estratégia 

expansionista que implica em apropriação de territórios onde comunidades tradicionais vivem 

uma relação com a natureza que comporta cuidados de intervenção condizentes com as 

propriedades dos seus recursos naturais. Vistas apenas no seu potencial produtivo e no 

suposto favorecimento econômico e político, essas regiões, pouco ou nada industrializadas, 

são alvo das forças do capital que buscam promover a construção de megaempreendimentos, 

de forma a intervir diretamente no dinamismo da comunidade e nos sistemas naturais de 

suporte à vida.  

Borsoi (2005) afirma essa tendência expansionista do capital e aponta para o 

nordeste brasileiro como uma região que oferece esse cenário de riquezas que, somados a 

incentivos do Governo, são fortes atrativos para a implantação de complexos industriais. 

Nessa composição de interesses essencialmente econômicos, a valorização da vida, o bem-

estar social e o cuidado com o ambiente são negligenciados. Percebe-se, na atitude desses 

incentivos e custeios, um Estado permissivo que se exime da sua função de preservar, cuidar, 

manter e prover. 

O discurso do progresso, nessas regiões, tem ocultado as referências de povos 

tradicionais, onde o modo de vida se baseia em relações de proximidade com o ambiente e 

onde as práticas de produção estão voltadas para as necessidades da comunidade. São culturas 

que vivem padrões de comportamento transmitidos de geração a geração, que se baseiam nos 

valores de suas tradições, que compartilham de um modo de vida próprio das comunidades 

tradicionais. Esse modelo de desenvolvimento tem sido motivo de estranhamento para as 

comunidades litorâneas, pois não há a devida consideração pela identidade cultural do lugar.  

Nesse sentido, o estudo se propôs a analisar a percepção dos diferentes atores 

sociais sobre a trajetória das comunidades costeiras de Canoa Quebrada e Vila do Estevão em 

face dos desafios impostos pelo processo de modernização. Para tanto, buscamos identificar 

os saberes tradicionais sobre aspectos do cotidiano: relações entre trabalho e tempo; 

concepções sobre os paradigmas da tradição e da modernidade. Como também compreender 

de que forma as organizações coletivas nas comunidades tradicionais estão avaliando os 

impactos da modernização, identificando estratégias de enfrentamento e de coexistência com 

essa realidade.  

Escolhemos Canoa Quebrada e Vila do Estevão para conhecer a percepção dos 

diferentes atores sociais, moradores dessas comunidades, sobre o processo de modernização 
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com o qual têm coexistido no decorrer dos últimos 40 anos. Recorremos à história oral como 

forma de resgatar a memória das suas experiências, atualizadas no decurso das gerações e 

reveladas no viver cotidiano. 

Escolhemos a Vila do Estevão por ser uma comunidade que, de forma 

participativa, tem uma história de luta em defesa do seu patrimônio, como o esforço da 

comunidade em adquirir o direito à terra, uma longa trajetória de resistência ao modelo de 

desenvolvimento econômico. Em Canoa Quebrada, temos um cenário híbrido, um cenário 

onde a especulação imobiliária e a exploração turística invadiram o território dos nativos que, 

hoje, convivem com as dificuldades advindas desse processo. 

Hoje, os discursos dos canoenses são entremeados com valores cultuados pela 

classe dominante. Essa atitude, esse movimento dos nativos, condiz com o que Boaventura de 

Souza Santos fala sobre a lógica de escala dominante, em que as diferenças sociais tornam-se 

invisíveis pela existência de um modelo que é global, destituindo, portanto, os saberes dos 

povos tradicionais, inviabilizando possibilidades de emancipação, de conquista e 

reconhecimento de direitos. 

Os relatos que foram ouvidos, de forma particular na Vila do Estevão, nos 

ajudaram a ampliar nossa compreensão sobre outras formas possíveis de desenvolvimento, 

onde os saberes da população são manifestados, fazendo com que as pessoas sintam-se 

sujeitos da história e agentes transformadores da sociedade, pois são capazes de lutar pelos 

seus direitos, de construir uma identidade coletiva e consciente de suas responsabilidades. 

Para apresentação do tema descrito, os capítulos estão organizados da seguinte 

forma:  

No 1º. Capítulo faço uma breve descrição da construção do objeto de estudo, onde 

exponho o caminho metodológico trilhado na pesquisa, apresentando os métodos utilizados 

para alcançá-los. No 2º. Capítulo, os conceitos sobre modernidade, modernização e 

globalização, já adentrando nos impactos para as comunidades tradicionais da zona costeira. 

Diferentes aspectos da cultura e da identidade são abordados no 3º Capítulo, em que os 

sujeitos participantes da pesquisa contam suas trajetórias de vida.  

O 4º. Capítulo apresenta o tensionamento vivido nas comunidades costeiras diante 

das imposições que marcam a modernização dos tempos contemporâneos, tendo o tempo e 

espaço como balizadores das mudanças, assim como também aponto para as diferenciações 

observadas entre as duas comunidades estudadas. A história de enfrentamento e resistência 

está descrita no 5º. Capítulo, que fala das possibilidades vivenciadas pelos atores sociais como 

formas de confrontar o capital. 
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1.1 Problematização: construindo o objeto de estudo 

Conheci Canoa Quebrada em visitas turísticas ao lugar no ano de 2007, quando 

então senti enorme inquietação ao observar a forte apropriação do espaço pelos turistas 

estrangeiros, tendo a sensação de uma neocolonização muito viva e crescente, e a comunidade 

nativa como pano de fundo nesse espetáculo chamado de modernização e progresso.  

Não tinha dimensão do número de pousadas existentes em Canoa, do enorme 

complexo turístico que aquela praia abrigava, o que me fez sentir estrangeira na minha própria 

terra. Causou-me espanto ter imobiliárias italianas loteando e vendendo terras cearenses, um 

imenso mercado de especulação, e fiquei com indagações: onde está a comunidade de Canoa 

Quebrada, como será que as pessoas lidam com essas transformações, como aconteceu essa 

metamorfose? 

Em 2008, em uma visita à Prainha do Canto Verde, organizada pela Professora 

Raquel Rigotto como parte da disciplina que ministrava - “Produção, Saúde e Ambiente”, do 

Mestrado em Saúde Pública da UFC -, ainda como aluna especial, conheci outra realidade: o 

retrato de um lugar onde a comunidade organizada preservava a natureza e cultivava os 

valores de uma cultura tradicional. Já naquela época, surgiu o interesse em saber mais da 

história do local, tendo, portanto. pesquisado no site oficial, lido dissertações e outros estudos.  

Caminhando pela Prainha, no ano de 2010, já no Mestrado, fui elaborando a ideia 

de fazer um estudo comparativo entre Canto Verde, retomando a sua trajetória de luta, e 

Canoa Quebrada, estabelecendo relações entre o modo de vida das duas comunidades diante 

dos impactos da modernização. 

Em 2011, conheci a Vila do Estevão. A partir de conversas com a Professora 

Raquel Rigotto e de informações fornecidas por Cristiane Faustino, do Instituto Terramar, fui 

redefinindo meu objeto de estudo.  

Nos dias em que pude minimamente conviver com os nativos da vila, percebi o 

quanto tinha a aprender com a experiência de vida daquele povo e que poderia ser, assim 

como a Prainha do Canto Verde, o parâmetro para aprofundar a análise dos impactos da 

modernização vividos fortemente em Canoa. Conhecendo um pouco da história da vila, 

pensei então em um estudo comparativo que permitisse compreender as semelhanças e 

divergências de duas comunidades tão próximas, mas tão diversas em suas escolhas. 

À medida que fui me aproximando da Vila do Estevão e conhecendo, por meio 

das histórias dos moradores, a trajetória do lugar, percebi que tinha encontrado ali um forte 

elemento comparativo. Em função do tempo hábil para a conclusão do Mestrado, escolhi a 
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Vila do Estevão, deixando para uma próxima oportunidade a construção de um trabalho que 

viesse a contemplar também a história da Prainha do Canto Verde.  

Tendo definido Vila do Estevão e Canoa Quebrada como campo de investigação, 

tentei pensar nos aspectos que poderiam orientar minha busca pelas singularidades daquilo 

que me propunha a estudar: o tensionamento da modernização na história das comunidades 

tradicionais da zona costeira. Esse percurso, portanto, passou pelo entendimento sobre 

aspectos da tradição, ao mesmo tempo em que buscava aporte na concepção de modernidade, 

no modelo de modernização fortemente vinculado à ideia de progresso. 

Tradição e modernidade remeteriam à noção de tempo, portanto uma das 

categorias escolhidas como eixo para compreender o dinamismo da vida em cada uma dessas 

comunidades.  

Nesse sentido, conhecer os fazeres e saberes tradicionais das comunidades 

costeiras da Vila do Estevão e de Canoa Quebrada, o percurso histórico de lutas e conquistas 

guardadas nas memórias de um tempo passado seria fundamental para compreender a vida 

desses povos, assim como também identificar estratégias de enfrentamento, necessidades e 

potencialidades existentes no presente das comunidades.  

Escolhemos, portanto, conhecer a história dessas comunidades a partir dos 

próprios atores sociais, moradores mais antigos que tivessem presenciado a trajetória histórica 

do lugar. 

 

1.2 Partilhando o caminho trilhado: o encontro com as comunidades 

  

Comecei minhas visitas de campo em 08 de julho de 2011. Seria o meu primeiro 

momento de imersão em Canoa Quebrada e Vila do Estevão, quando faria os primeiros 

contatos com as duas comunidades. Não havia feito nenhum contato a priori com nenhuma 

delas, então fui traçando o meu caminho a partir das informações que me eram dadas já em 

campo.  

No primeiro dia fiquei apenas observando a dinâmica do lugar. À noite, o grupo 

musical Cidade Negra seria a grande atração, como parte do festival de Férias patrocinado 

pelo Governo do Estado do Ceará, o que provocou um movimento frenético de ônibus, vans, 

Kombis circulando próximo a Broadway, principal rua de Canoa. Os veículos traziam 

moradores de cidades vizinhas para o evento. Todos os acessos a Broadway ficaram 

completamente tomados por eles.  
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No dia2 seguinte fui até a Vila do Estevão. O trajeto de carro de Canoa até a Vila 

do Estevão é muito rápido e tranquilo (são menos de 100m que separam as duas localidades; 

praticamente não existe fronteira). 

Figura 1 - Vista do trecho que separa a Vila do Estevão de Canoa Quebrada. Do lado de cá é 

Canoa e no canto direito superior da foto já é a Vila. 

 

 

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 

 

O meu primeiro contato na Vila foi com a ex-presidente da Associação dos 

Moradores do Estevão (AME), que continua atuante no movimento. Foi quem me apresentou 

o Centro Comunitário do Estevão e seu funcionamento, equipado com salas para oficinas, 

lojinha de exposição do artesanato feito pelas mulheres da Vila, ambulatório e biblioteca, 

construídos com recursos do Correio japonês. Com muita clareza foi me falando um pouco da 

Vila do Estevão, sem deixar de dizer que ali morava “uma família só”, que os moradores 

estavam resistindo à venda de terras para pessoas que não fossem da própria comunidade, 

diferentemente de Canoa Quebrada, onde as pessoas não estavam percebendo “o caminho que 

vinham tomando”. 
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Figura 2 - Centro Comunitário do Estevão – lugar onde também funciona a Associação dos 

Moradores do Estevão (AME). 

 

 

                               Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 

 

Falou também que a Vila era um lugar muito visitado, inclusive por pessoas da 

Prainha do Canto Verde, que foram conhecer a experiência do lugar (eu havia perguntado se 

ela já tinha ouvido falar da Prainha). No decorrer da conversa, falei sobre minha proposta de 

entrevistar algumas pessoas do lugar para conhecer a história da Vila e, explicando um pouco 

mais sobre o perfil dos eventuais entrevistados, ela já se lembrou do nome de alguns 

moradores que poderiam ser importantes para contar a história de Canoa/Vila do Estevão. 

Nos dias que se seguiram, fui me familiarizando mais com aquele lugar, 

conhecendo pessoas que me contavam sobre as experiências vividas em Canoa, que me 

falavam de outras pessoas que deveriam ser entrevistadas para compor a rede de informações 

que eu buscava, reconstruindo nesse passo a passo a trajetória de vida das comunidades 

pesquisadas. Assim, conheci o sr. Antônio por meio da AME, que me levou até o Conselho 

Comunitário de Canoa, para me apresentar ao presidente, o Edilson.  

De início, o Edilson preferiu conversar livremente, abordando o contexto de 

Canoa, para, em outro momento, fazermos o uso do gravador. Foi relatando as principais 

questões que hoje são motivos de preocupação - a moradia, a droga/prostituição e o trabalho -, 

e seguiu sua conversa demonstrando o conhecimento do lugar. 

Conheci, no dia seguinte, o projeto Recicriança, localizado na Vila do Estevão. Eu 

já havia pesquisado na Internet e fiquei curiosa para conhecer o local. O Recicriança é um 

lugar de paredes bem coloridas, com várias salas onde as crianças e adolescentes podem 

participar de diferentes atividades. Julho é mês de férias, portanto não tinha muita gente. 
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Encontrei umas jovens senhoras sentadas na porta principal, fazendo tartarugas de pano que 

viravam chaveirinho. Uma vista linda do mar compunha aquele cenário.  

 

 Figura 3 - Mulheres confeccionando chaveiros na porta do Projeto Recicriança. 

 

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 

 

O projeto recebe escolas de municípios vizinhos, oferece atividades voltadas para 

a educação ambiental, como trilhas ecológicas e participação em grupos onde compartilham 

as experiências de interação com a natureza.  

O coordenador foi me explicando o funcionamento do projeto: ao todo, hoje são 

11 funcionários que dão suporte às atividades realizadas como, por exemplo, a ginástica que 

toda terça e quinta, das 16:30h às 17:30h, é oferecida à comunidade (crianças, jovens e velhos 

participavam). 

No projeto tem uma quadra para as crianças e jovens passearem de bicicleta e 

jogarem bola, com o intuito de ser um espaço integrativo que estimule a convivência e 

proporcione oportunidades para os frequentadores. 
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 Figura 4 - Ginástica no Projeto Recicriança                        Figura 5 - Quadra do Projeto  Recicriança 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 

Comecei a refletir sobre o que os nativos do Estevão queriam dizer quando 

afirmavam: “aqui é uma família só”, ”aqui é como se fosse uma família”. Já havia ouvido 

também dos moradores da Prainha do Canto Verde essa forma de se referir à comunidade. 

Percebi, então, que existe um sentimento que transcende os laços sanguíneos, que o sentido de 

família também está no sentimento de união e solidariedade que os agregam. Na Vila do 

Estevão, é o interesse coletivo que impera e não o desejo de uma só pessoa. 

Passei a me sentir muito sozinha em Canoa, como se os vínculos fossem mais 

frágeis, passageiros, impermanentes. As pessoas com as quais eu mais mantive contato 

inicialmente eram as moças que trabalhavam na pousada, que estavam ali durante o dia de 

trabalho, mas que, por volta das 17h, retornavam para uma cidade próxima (Aracati), ou seja, 

elas também estavam num lugar onde não residiam, só trabalhavam. A pousada tinha a 

vantagem de ser próxima ao centro de Canoa, a facilidade de ser próxima de tudo, mas o 

ambiente turístico e as atividades do comércio davam uma certa indiferença ao lugar.  

Figuras 6 e 7 - Comércio em Canoa Quebrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 
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Participei de algumas atividades como o terço dos homens, na Igreja do Estevão, 

onde conheci outros moradores da Vila e de Canoa. Outros momentos, como apresentações 

circenses na quadra de esportes de Canoa, foram importantes pela informalidade e pelo 

contato com as pessoas das comunidades, tendo muito me favorecido no meu objetivo de 

compreender a vida cotidiana do lugar.  

1.3 O caminho metodológico: uma construção processual 

 

1.3.1 Trajetória metodológica 

 

Optamos em nossa pesquisa por um modelo metodológico de natureza qualitativa, 

o método da História Oral. Na pesquisa qualitativa se trabalha com atitudes, crenças, 

comportamentos e ações, procurando entender a forma como as pessoas interpretam e dão 

sentido a suas experiências e ao mundo em que vivem (MINAYO; ANTONIO. SOUSA, 

2005). Segundo Minayo, Antonio e Sousa (2005), a pesquisa qualitativa se preocupa com a 

compreensão interpretativa da ação social e atua levando em consideração a compreensão, a 

inteligibilidade dos fenômenos sociais, o significado e a intencionalidade que lhe atribuem os 

atores.  

Minayo (2006) aponta as metodologias qualitativas como:  

 

[...] aquelas capazes de incorporar a questão do significado e da 

intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais, 

sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua 

transformação, como construções humanas significativas (p.22-23). 
 

Considerado uma ferramenta da pesquisa qualitativa, o método de História Oral é 

utilizado não só por historiadores, mas também por cientistas sociais, antropólogos, 

educadores e profissionais das diversas áreas das Ciências Humanas. Alberti (2004) assim 

define história oral: 

 

 

[...] é um método de pesquisa (histórica, antropológica, sociológica etc.) que 

privilegia a realização de entrevistas com pessoas que participaram de, ou 

testemunharam, acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, como forma 

de se aproximar do objeto de estudo. Como consequência, o método da 

história oral produz fontes de consulta (as entrevistas) para outros estudos, 

podendo ser reunidas em um acervo aberto a pesquisadores. Trata-se de 

estudar acontecimentos históricos, instituições, grupos sociais, categorias 
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profissionais, movimentos, conjunturas etc. à luz de depoimentos de pessoas 

que deles participaram ou os testemunharam (p.18). 

 

A história oral teve seu desenvolvimento marcado pela necessidade de se 

conhecer as experiências vividas por ex-combatentes, familiares e vítimas da II Guerra 

Mundial e avanços tecnológicos, entre eles o gravador, que permitia o registro das histórias 

orais. O grande marco foi a criação do primeiro projeto formal de história oral, na 

Universidade de Columbia, Nova York (GRELE, 2001 apud REINALDO; SAEKI; 

REINALDO, 2003, p.2 ). 

 

De início a história oral combinou três funções complementares: registrar 

relatos, divulgar experiências relevantes e estabelecer vínculos com o 

imediato urbano, promovendo assim um incentivo à história local e imediata.  

 

Segundo Alberti (2004, p.23), “uma entrevista de história oral permite reconstruir 

decursos cotidianos, que geralmente não estão registrados em outro tipo de fonte”. O método 

trabalha para tentar reconstruir situações ocorridas no passado (às vezes muito recentes do 

ponto de vista histórico), contadas pelos próprios atores.  

Sobre o poder do método de tornar o passado presente, Alberti (2004, p.15) nos 

diz que “[...] a entrevista nos revela pedaços do passado, encadeados em um sentido no 

momento em que são contados e em que perguntamos a respeito. Através desses pedaços 

temos a sensação de que o passado está presente”.  

Ronald Grele, Paul Thompson, Daniel Bertaux e Luisa Passerini são algumas 

referências de autores na história oral. Daniel Bertaux, sociólogo, foi quem introduziu na 

França, nos anos 70, os trabalhos da Escola de Chicago e tem uma vasta publicação desse 

método até os dias de hoje. Por Escola de Chicago, conforme Santos e Santos (2008), 

costuma-se designar um conjunto de trabalhos de pesquisa sociológica realizados entre 1915 e 

1940, por professores e estudantes da Universidade de Chicago. 

Na história oral existem dois modelos básicos de entrevistas: histórias de vida e 

entrevistas temáticas. Quanto à classificação desses dois tipos de entrevistas, Neves (2003) 

explica que enquanto o primeiro constitui-se de depoimentos aprofundados, seguindo roteiros 

abertos e com o objetivo de retratar a trajetória de vida do sujeito, nas entrevistas temáticas o 

que interessa saber é a participação ou a visão do entrevistado sobre o tema que se está 

pesquisando. Referem-se, portanto, às experiências ou processos vivenciados ou 

testemunhados pelos entrevistados.  
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Nesse sentido, realizamos entrevistas temáticas, focadas na obtenção de 

informações, percepções e interpretações sobre o processo de modernização nas comunidades 

costeiras do litoral cearense. 

As entrevistas temáticas também se caracterizam pelos desdobramentos e vínculos 

entre os sujeitos entrevistados, pela necessidade que podem surgir após uma entrevista com 

um ator social para que haja outros direcionamentos sobre o mesmo tema pesquisado, 

cabendo ao pesquisador seguir orientações apontadas pelo entrevistado ou buscar outras 

fontes com esse objetivo. Assim, é comum, no campo, surgir indicações, no ato da entrevista, 

de outros sujeitos que podem ser referências significativas sobre o assunto que está sendo 

pesquisado. 

O tempo de inserção no campo e a opção metodológica seguida, conforme 

apresentada, não caracteriza essa pesquisa como etnográfica, no entanto a inspiração 

etnográfica permeia toda a sua trajetória. Muito dos ensinamentos desenvolvidos pelos 

autores Clifford Geertz e Bronislaw Malinowski está presente nesse estudo. 

A Etnografia é um método de pesquisa que tem origem na antropologia social, 

cujo significado etimológico pode ser “descrição cultural”. Assim, ela representa a tentativa 

de estudar a sociedade e a cultura, seus valores e práticas, a partir de sua “descrição densa”, 

noção emprestada de Gilbert Ryle, entendida como mais do que a mera compilação de fatos 

externos ao pesquisador. Geertz (1989) retrata “descrição densa”, conforme texto abaixo: 

 

Uma densa descrição impõe-se como detalhada narrativa de fenômenos 

intersubjetivos, fenômenos sempre significativos e cuja significação 

desprende-se do modo como neles se formou a relação do homem com os 

outros homens e com a natureza [...] uma operação que se abre, não para a 

vinculação extrínseca dos fatos, mas para a sua interpretação, ou seja, para a 

apresentação dos fatos não como apresentação de coisas justapostas mas 

como internamente vinculados, reunidos segundo as intenções mais ou 

menos conscientes de seus atores (p.1). 

 

 

 A prática etnográfica vai além das técnicas e procedimentos; é um esforço 

intelectual, por parte do investigador, para empreender uma descrição densa da realidade 

pesquisada, que transcenda apenas o estabelecer das relações, a seleção de participantes e a 

transcrição de textos, assim como a manutenção de seu diário de campo (GEERTZ, 1989).  

O autor fala da sensibilidade do pesquisador para enxergar, além dos métodos, os 

significados e a singular importância a ser revelado do fenômeno, o que realmente contribui 

para o conhecimento humano, ser capaz de perceber com os sentidos e fazer uma 

compreensão do problema de forma situacional (GEERTZ, 1978).  
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Portanto, entende o método etnográfico como um processo conduzido com uma 

sensibilidade reflexiva, considerando a própria experiência no campo junto às pessoas com as 

quais o pesquisador trabalha e ressalta a etnografía enquanto “uma experiência interpretativa 

na qual o pesquisador não irá perceber aquilo que seus informantes percebem, mas com que, 

ou por meio de que, ou através de que os outros percebem” (GEERTZ, 1989, p. 89). 

Em seus estudos busca uma definição justa para cultura, que possa assegurar a sua 

importância, ao contrário de debilitá-la ou reduzi-la. O autor defende que o conceito de 

cultura é semiótico, ou seja, acreditando como Max Weber: “o homem é um animal amarrado 

a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como essas teias” (GEERTZ, 

1989, p.15). A análise dessas teias deve ser feita por uma ciência interpretativa que busca, 

analiticamente, os significados e não por uma ciência experimental que busca leis.  

Geertz diz ser possível apenas aos nativos a interpretação em primeira mão, pois 

são eles os atores, foram eles que tiveram o acesso direto aos fatos e acontecimentos, é a sua 

cultura, qualquer outro esforço seria um relato, uma interpretação de segunda e terceira mão. 

Assim, a interpretação antropológica traça o curso do discurso social, organiza um discurso 

social elaborado, torna-o pesquisável. 

A preocupação também se refere aos modelos metodológicos que irão guiar a 

prática do pesquisador. Fala, portanto, da ideia de laboratório natural, pois o antropólogo 

pesquisa na aldeia e não a aldeia, deixando claro que o “lócus de estudo não é o objeto de 

estudo”. Assim, o etnógrafo no laboratório natural obtém resultados mais puros e sólidos, 

menos condicionados do que aqueles obtidos por meio de outras formas de pesquisa social 

(GEERTZ, 1978).  

Segundo o mesmo autor, o investigador deve, durante o processo etnográfico, 

encontrar-se preparado para enfrentar  

 

[...] uma multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, muitas delas 

sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente 

estranhas, irregulares, inexplícitas, e que ele tem, de alguma forma, que 

primeiro apreender e depois apresentar. E isso é verdade em todos os níveis 

de atividade do seu trabalho de campo, mesmo mais rotineiro: entrevistar 

informantes, observar rituais, [...] e escrever seu diário. Fazer etnografia é 

tentar ler desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas, suspeitas e 

comentários tendenciosos, escritos não com os sinais convencionais do som, 

mas com exemplo transitório de comportamento modelado. (GEERTZ, 

1999, p. 20).  
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O processo etnográfico consiste em algumas etapas, sendo a demarcação do 

campo a primeira decisão etnográfica. Nesta estão os passos da eleição de uma comunidade, 

delimitada e observável. A etapa de investigação do campo diz respeito à chegada, ao contato 

com informantes, à observação participante propriamente dita, registro dos dados e, por fim, a 

conclusão da investigação faz parte da elaboração da ruptura com os vínculos e laços afetivos 

produzidos, com origem numa questão de tempo, para finalmente se chegar ao abandono do 

campo (AGUIRRE, 1995).  

Malinowski (1976), antropólogo polonês, um dos mais importantes do século XX, 

conhecido como o fundador da antropologia social, foi quem sistematizou as regras 

metodológicas para a pesquisa antropológica: a ideia que caracterizava o método era a de que 

apenas mediante a imersão no cotidiano de outra cultura é que o antropólogo pode chegar a 

compreendê-la. 

A partir de sua experiência nas ilhas Trobriand, Malinowski detalha os princípios 

fundamentais que compõem o método de pesquisa da antropologia moderna em “Os 

Argonautas do Pacífico Ocidental” (1976). Quando a pesquisa de campo intensiva de 

Malinowski foi realizada nas Ilhas Trobriand, no início do século XX, a etnografia ainda não 

havia se consolidado como uma importante ferramenta de trabalho para os antropólogos.  

A partir de suas inquietações em torno da confiabilidade dos resultados das 

pesquisas de campo, Malinowski foi em busca de uma possibilidade metodológica que fosse 

capaz de instaurar uma “escuta sensível”, que conseguisse apreender, descrever tanto o objeto 

quanto analisá-lo em toda sua extensão.  

O mesmo autor fala dos imponderáveis da vida real, referindo-se aos fenômenos 

cotidianos que devem ser observados por meio do acompanhamento contínuo da tribo. Assim, 

os diversos tipos de comportamentos podem ser coletados através de observações detalhadas e 

minuciosas, possibilitadas apenas pelo contato íntimo com a vida nativa. O autor ensina sobre 

a necessidade de expor com clareza o contexto e as ideias fundamentais que permeiam o 

trabalho do pesquisador, apontando para a necessidade do leitor avaliar com precisão, num 

passar de olhos, quão familiarizado está o autor com os fatos que descreve e sob que 

condições obteve as informações dos nativos (MALINOWSKI, 1976).  

O método proposto compreende uma investigação aprofundada da vida nativa de 

modo que o etnógrafo possa compreender a organização social da vida tribal, sintetizados 

através da compreensão do ponto de vista nativo (MALINOWSKI, 1976).  

As críticas tecidas a Bronislaw Malinowski revelam que para obter o ponto de 

vista dos nativos não é preciso morar com eles, tornar-se um nativo ou copiá-lo, mas sim 
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procurar conversar e situar-se entre eles para captar o sentido das ações sociais que são 

compartilhados entre os indivíduos. Deste modo, o etnógrafo “deve atentar-se para o 

comportamento, e com exatidão, pois é através do fluxo do comportamento – ou mais 

precisamente, da ação social – que as formas culturais encontram articulação” (GEERTZ, 

1989, p. 27).  

O antropólogo Carlos Rodrigues Brandão, que em seus estudos de campo 

dialogou com diferentes linguagens e formas do saber, disse: 

 

[...] cruzei linguagens sempre que pude: as das ciências sociais, as da 

literatura, as da fotografia, as do cinema documental. Teria ido mais longe, 

voaria a territórios mais desconhecidos, se pudesse (BRANDÃO, 2005, 

p.177). 

 

Utilizou-se a observação em campo que possibilita a obtenção de informações 

sobre aspectos da realidade. A observação ajuda o pesquisador a “identificar e obter provas a 

respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu 

comportamento” (LAKATOS; MARCONI, 1996, p.79). Nesse sentido, aproxima o 

pesquisador da realidade, permite que haja uma maior compreensão da organização da 

comunidade, no entanto é um observador externo dos acontecimentos, diferenciando-o da 

participação ativa, quando o pesquisador utiliza a observação participante. Portanto, a 

diferença entre a observação comum, ou informal, e a observação participante está situada no 

nível de integração com o grupo investigado.  

As entrevistas foram realizadas em momentos distintos da pesquisa, gravadas e 

depois transcritas pela própria pesquisadora para o computador. Enquanto apareceram 

“dados” originais ou pistas que indicavam novas perspectivas à investigação em curso, as 

entrevistas continuaram sendo realizadas. À medida que os depoimentos foram sendo 

colhidos, foram levantadas e organizadas as informações relativas ao objeto da investigação, 

tornando o material de análise cada vez mais consistente e denso.  

Quando foi possível identificar padrões simbólicos, práticas, sistemas 

classificatórios, categorias de análise da realidade, visões de mundo do universo em questão e 

as recorrências, sentimos que tínhamos atingido o “ponto de saturação” da pesquisa. O “ponto 

de saturação” é atingido quando dá-se por finalizado o trabalho de campo, sabendo que se 

pode (e deve) voltar para esclarecimentos (DUARTE, 2002). 

A partir do que foi exposto, o tipo de estudo realizado exige permanência no 

campo. Eu precisava conciliar esse tempo com o meu trabalho e fui me organizando entre 

períodos de férias e feriados prolongados, entre julho de 2011 e janeiro de 2012. Em julho de 
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2011, no período das minhas férias, pude estar em campo do dia 09 ao dia 31; foi minha 

maior temporada no local. Em outubro, consegui 15 dias, de 13 a 30, com exceção de um final 

de semana que precisei voltar para Fortaleza nesse intervalo. E ainda em janeiro de 2011, do 

dia 17 ao dia 23 retornei a campo para complementar algumas informações que se faziam 

necessárias para o fechamento da pesquisa. 

 

1.3.2 Os sujeitos da pesquisa 

 

Numa metodologia de base qualitativa, o número de sujeitos que virão a compor o 

quadro das entrevistas dificilmente pode ser determinado a priori – tudo depende da 

qualidade das informações obtidas em cada depoimento, assim como da profundidade e do 

grau de recorrência e divergência dessas informações.  

 

Na pesquisa qualitativa, não há determinação prévia do número de 

entrevistas. Propõe-se o ponto de saturação, que surge a partir de certo 

número de entrevistas, quando o pesquisador tem a impressão de não 

apreender nada de novo no que se refere ao objeto de estudo (SANTOS; 

SANTOS, 2008, p.715).  

 

A diversidade da escolha entre representantes de organizações coletivas, como 

associação de moradores e proprietários de pousadas e de outros comércios, nos permitiu uma 

diversidade de percepções sobre os impactos do processo de modernização.  

Os sujeitos entrevistados foram identificados a partir das visitas a campo. O 

critério de escolha incluiu pessoas que nasceram na comunidade, e ainda moram no local, ou 

estrangeiros e brasileiros que chegaram em Canoa há mais de 20 anos e escolheram residir no 

local, tendo, portanto, suas vidas perpassadas pela história da comunidade. 

Para que as informações sobre o objeto estudado contemplassem os diferentes 

segmentos da população de Canoa Quebrada e da Vila do Estevão, foram entrevistados os 

seguintes atores sociais: um estrangeiro (sr. Ângelo) e uma brasileira (Célia) que nos anos 80 

conheceram Canoa e lá se fixaram; um estrangeiro (Mário) que também chegou nos anos 80, 

mas estabeleceu-se fortemente na resistência; um morador nascido em Canoa que migrou para 

a Vila do Estevão e se tornou forte liderança (sr. Antônio); um morador, nascido em Aracati, 

que manteve por muitos anos relação com Canoa e se instalou definitivamente no local nos 

anos 90 (Edilson); um nativo da região do Cumbe que migrou com sua família para Canoa (sr. 

Zeca); uma nativa que nasceu na Vila do Estevão (d.Conceição) e um nativo de Canoa 

Quebrada (Júlio) 
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Sr. Antônio foi a primeira pessoa a ser entrevistada. Pela sua experiência de ter 

vivido desde sua infância em Canoa Quebrada e mais tarde ter se deslocado para a Vila do 

Estevão, sua trajetória foi perpassada pelos conflitos que marcaram a vida dessas 

comunidades. Mostrou ser uma pessoa atuante no movimento organizado da comunidade da 

Vila do Estevão. 

A segunda pessoa investigada foi o Edilson, presidente do Conselho Comunitário 

de Canoa Quebrada, líder muito conhecido por toda a região, portanto inúmeras vezes ouvi o 

seu nome como uma pessoa que poderia contribuir por conhecer toda a trajetória histórica e 

social do lugar. 

Em seguida, fui procurar Célia, uma senhora que me despertou atenção ao ser 

citada numa pesquisa anteriormente realizada em Canoa no ano de 2003, tendo gostado das 

experiências reveladas nesse estudo. Ela se mostrou extremamente solícita e se dispôs a fazer 

parte da nossa pesquisa. 

Por meio da Célia conheci o Zeca. E em meio a uma entrevista e outra, hospedada 

em uma das vezes na pousada do Sr. Ângelo, ele mesmo, observando o meu movimento, se 

aproximou de mim. Indagou qual era o assunto da minha pesquisa, se interessou em contar 

suas experiências e muito me ajudou compartilhando vídeos de épocas passadas, que 

mostravam como era a Canoa dos anos 60, 70, 80 e 90.  

Sempre que estava na Vila do Estevão, ouvia o nome do Mário, até porque muitas 

vezes cruzei com estudantes da UFC que desenvolviam pesquisas na Vila e se hospedavam 

em sua casa. Quando enfim fui ao encontro dele, tive grande satisfação em ouvir suas 

histórias, de testemunhar o seu entusiasmo com o projeto para os jovens que estava em 

andamento, enfim, a sua força de luta. 

D. Conceição, a primeira pessoa que conheci na Vila do Estevão, uma grande 

liderança, foi com quem pude aprofundar aspectos da resistência quando já escrevia os 

resultados, assim como o Júlio, nativo de Canoa, que contribuiu para esclarecer aspectos 

importantes da vida cotidiana de Canoa Quebrada. 

Durante o tempo de entrevista, muitas outras pessoas também contribuíram. Ouvi 

vários outros moradores, tanto da Vila do Estevão como de Canoa Quebrada, porém foram 

conversas livres, que não foram gravadas, mas que me ajudaram no direcionamento da 

pesquisa. 

As entrevistas foram realizadas na própria residência de cada entrevistado, com 

exceção do Edilson, com quem conversei na sala do conselho comunitário de Canoa. As 
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entrevistas duraram em torno de 40 minutos, as mais breves, e as mais longas passaram de 2 

horas. Decidimos usar nomes fictícios para preservar a identidade dos entrevistados. 

 

1.3.3 Análise dos dados 

 

A transcrição das entrevistas é o início da etapa de análise, que se desenvolve 

simultaneamente com a compilação das falas, portanto não é necessário elaborar todo um 

corpus de material escrito, relatos de vida, para só depois, e unicamente, dedicar-se à análise 

desse corpus (SANTOS; SANTOS, 2008). 

 

 

Em uma conversação entre duas pessoas, a comunicação passa por três 

canais simultâneos: a comunicação não verbal (gestos, movimento dos olhos, 

expressões do rosto); a entonação da voz e as palavras próprias mesmas. 

Então é necessário escutar de novo a entrevista e, ao ler o texto da 

transcrição, indicar os silêncios com sua duração e as entonações. A esse 

texto se adicionará parte do diário de campo concernente à entrevista. 

 

 

Santos e Santos (2008) apontam para o fato de a transcrição ser realizada pelo 

próprio pesquisador, pois permite uma autoavaliação no seu papel como entrevistador, 

possibilitando ajustes na trajetória do estudo. Após a transcrição foi feita uma leitura 

flutuante, que 

  
consiste em estabelecer contato com os documentos a analisar e em conhecer 

o texto, deixando-se invadir por impressões e orientações. [...] Pouco a 

pouco a leitura vai se tornando mais precisa, em função de hipóteses 

emergentes, da projeção de teorias adaptadas sobre o material e da possível 

aplicação de técnicas utilizadas sobre materiais análogos (p. 717).  

 

Na análise dos dados de uma pesquisa que utiliza o método história de vida, 

Santos e Santos (2008) falam do montante de informações a que se chega e a necessidade de 

se escolher uma técnica que consiga uma análise aprofundada das narrativas, que permita uma 

articulação dos dados concretos e uma fundamentação teórica bem estruturada. Foi diante 

dessa dificuldade que esses autores realizaram um estudo em que descrevem os 

procedimentos adotados por pesquisadores de enfermagem, na etapa de análise, ao utilizar o 

método história de vida. 

Nesse estudo, para a apresentação e discussão dos resultados, os autores citam a 

“análise temática” como aquela que tem sido utilizada pelos pesquisadores que fazem uso do 
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método história de vida e que consiste em “reportar em cada relato de vida as passagens 

concernentes a tal ou qual tema, com o objetivo de comparar depois os conteúdos dessas 

passagens de um relato a outro” (SANTOS; SANTOS, 2008, p.715).  

Assim aconteceu a nossa análise, pelo agrupamento de temas que estão dispostos 

ao longo da apresentação como assuntos que foram expostos pelos sujeitos entrevistados e 

aprofundados com leitura especializada, pois também se apropria ao método de entrevistas 

temáticas, a outra ramificação do método história oral. 

Para a análise das informações e significados contidos em cada uma das 

entrevistas, fizemos várias leituras do material coletado, sabendo que em cada uma delas 

novos conteúdos semânticos poderiam ser revelados. Nesse processo, fui descobrindo os 

núcleos de sentido. 

A leitura propiciou o agrupamento temático, reunido pelas afinidades. Santos e 

Santos (2008) definem tema como a “unidade de significação que se liberta naturalmente de 

um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura”.  

O emprego da análise temática permitiu apreender os núcleos de sentido (temas) 

contidos nas entrevistas. De posse dos temas dissecados, foram construídas as categorias 

analíticas a partir do discurso dos sujeitos, analisadas à luz de um referencial teórico 

apropriado. 

Em alguns momentos do texto, a análise de discurso dos informantes fez-se 

necessária, pelo conjunto de expressões com significados permeados por simbologias, 

contidas no dito, no não dito, nos gestos, posturas, silêncios e olhares, que revelavam aspectos 

importantes dos fenômenos sociais. 

Para Minayo (2006), o discurso revela a compreensão do sujeito sobre 

determinado contexto sócio-histórico, em que projetam sua visão da sociedade e da natureza, 

da historicidade das relações, da forma de organização da sociedade, das condições de 

produção e reprodução social. Portanto, afirma Piovesan (2006), o discurso transcende a 

linguagem e sua análise é um processo de identificação de sujeitos, da subjetivação na 

construção da realidade, em que sentidos são revelados e determinados ideologicamente. 

 

1.3.4 Questões éticas 

 

No que se refere aos aspectos éticos em pesquisas que envolvem seres humanos, 

esta investigação foi orientada pelo compromisso ético das condutas investigativas previstas 

pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará (nº 4012). 
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Em conformidade com a Resolução nº 196/96 do MS (Ministério da Saúde), aos 

sujeitos pesquisados foram assegurados o sigilo das informações repassadas, o anonimato e a 

livre decisão quanto à participação no estudo. Para tanto, os dados coletados e a identificação 

pessoal dos participantes foram tratados com sigilo. 

A investigação teve o compromisso de assegurar a confiabilidade aos integrantes 

da pesquisa pelo Termo de Consentimento Livre–Esclarecido (TCLE) fornecido aos 

participantes, conforme modelo em anexo. Buscamos, junto à Associação de Moradores do 

Estevão (AME), autorização para o desenvolvimento da proposta na Vila e, em Canoa, 

tivemos o consentimento do presidente do conselho comunitário, especificando no 

documento, assinado em duas cópias, o objetivo da pesquisa, sua duração, possíveis impactos 

e resultados. 

 

1.3.5 Apresentação das unidades de pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida nas comunidades tradicionais pesqueiras: Canoa 

Quebrada e Vila do Estevão. Situadas no Estado do Ceará, ambas estão localizadas no litoral 

leste cearense. 

 

CANOA QUEBRADA 

Localizada no município de Aracati, a 160 Km da capital do Estado (Fortaleza), 

Canoa Quebrada tem como principal acesso a CE-040. Canoa Quebrada passou de uma 

tradicional vila de pescadores, até os anos de 1960, para uma cidade totalmente transformada 

em destino turístico, tanto por brasileiros como por estrangeiros. A cidade de Aracati está 

localizada na beira do rio Jaguaribe.  

          Figura 8 – Zona Litorânea do Ceará. Fonte: SETUR – CE. 

 

Fonte: Site www.municipios-ce.com.br / DERT, 2002. 
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Figura 9 - Acesso Esquemático Fortaleza / Canoa Quebrada 

 

 

Fonte: www.santuarios.com.br. 

Figura 10 - Localização do Município de Aracati no Estado do Ceará 

 

 

Fonte: www.municipios-ce.com.br / DERT, 2002. 

 

O município de Aracati
1
 tem um patrimônio arquitetônico caracterizado pelas 

edificações do século XVIII, com azulejos que guardam a herança da colonização portuguesa. 

A cidade foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Antropológico Nacional 

(IPHAN) em Abril de 2000. 

                                                             
1
 O nome Aracati vem do Tupi Guarani, língua falada pelos ameríndios brasileiros: Aracatu = ARA (tempo, 

claridade) e CATU (bom), significando bons tempos, aragem cheirosa ou vento que cheira. Sua denominação 

original era Cruz das Almas, depois Santa Cruz de Aracati e desde 1842 Aracati (ARACATI-CE: portal e guia 

turístico, 2011). 

 

http://www.santuarios.com.br/
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Virgínio e Mota (2010) apresentam a história e memória do município de Aracati 

e ressaltam, baseado em Reis Filho (2008), que o território foi ocupado a partir das relações 

sociais estabelecidas em cada período histórico. O surgimento se deu em meados do século 

XVII e a relação entre sociedade e natureza (recursos naturais disponíveis) foi determinando o 

desenvolvimento da atividade econômica do povoado, com destaque para a exploração da 

carnaúba em escala local e em escala regional, a economia pecuária e algodoeira. 

O povoado foi elevado à categoria de Vila em 11/04/1747 e no ano seguinte, em 

10/02, o Ouvidor Manuel José de Faria inaugurava a nova Vila, erigindo a 24, o Pelourinho. 

Daí passou a chamar-se Vila de Santa Cruz do Porto dos Barcos do Jaguaribe e em 1842 

elevou-se à condição de cidade (VIRGÍNIO; MOTA, 2010).  

Foi por meio do algodão, no século XVIII, quando essa cultura é introduzida nas 

zonas semiáridas, depois do declínio do comércio do charque, uma das grandes riquezas 

econômicas do passado de Aracati, vale dizer, e em função da demanda no mercado 

internacional, que Aracati foi adentrando o círculo da produção mundial, chegando a 

substituir a produção algodoeira americana, a época, principal abastecedora das indústrias 

têxteis inglesas (GIRÃO, 2000). Essa expansão do produto foi também projetando Fortaleza 

como centro urbano, pois eram os distritos de Fortaleza e Aracati e as Serras de Baturité, 

Uruburetama, Meruoca, Pereiro e Aratanha as principais regiões produtoras de algodão 

(GIRÃO, 2000). 

A indústria do sal, outra atividade de relevância no litoral de Aracati e uma das 

principais riquezas do município, na década de 1950, alcançou elevados índices de produção 

(LIMA, 1956). Atualmente não há registro de produção de sal em Aracati, assim como há 

pouca expressividade da atividade extrativista para o comércio local. Mas no período entre 

1930 e 1950, a produção da cera e da fibra da carnaúba obteve índices elevados, sendo, 

portanto a cera de carnaúba e sal os principais ramos da economia da região (LIMA, 1956).  

Vale ressaltar que o tronco da carnaúba era bastante utilizado na construção civil, 

além da sua utilização na edificação de cata-ventos. Aracati também tem como tradição a 

fabricação de cerâmicas, tijolos e telhas, associadas à extração da lenha e a produção de 

carvão vegetal. Mesmo com o declínio econômico, Aracati sempre sustentou uma vida 

cultural e artística movimentada, já tendo sido, em décadas passadas, o polo sócio-cultural 

mais importante do Ceará (VIRGÍNIO; MOTA, 2010). 

Tem como forte característica a produção de artesanato onde se destacam: as 

rendas de bilros, o labirinto e os objetos confeccionados com palha de carnaúba e areias 

coloridas (VIRGÍNIO; MOTA, 2010).  
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Conforme os mesmos autores, o turismo de Aracati precisa ser compreendido em 

três dimensões: histórica (onde a tradição e a paisagem urbana revelam a memória dos idos do 

século XVIII com a forte influência portuguesa), ecológica (onde a atração se concentra no 

patrimônio paisagístico natural, com dunas e falésias avermelhadas, grandes extensões de 

coqueirais nas praias de Canoa Quebrada, Majorlândia e Quixaba) e a carnavalesca (que 

promove a aglomeração de foliões no município).  

A seguir, as fotos retiradas do site canoart.net apresentam Canoa quando ainda era 

uma vila de pescadores nos anos de 1960 a 1985. 

 

Figura 11- Vista de Canoa para a Vila do Estevão    Figura 12 - Vista oposta - do Estevão para Canoa 

                  

 

 

 

 

Fonte: http://www.canoarte.net/museu_de_canoa.html 

 

Figura 13 - Falésias ainda intactas, apenas com a erosões eólicas e pluviais, bem antes da 

erosão humana, onde hoje existe um bar 

 

Fonte: http://www.canoarte.net/museu_de_canoa.html 

 

 

 

http://canoart.net/
http://www.canoarte.net/museu_de_canoa.html
http://www.canoarte.net/museu_de_canoa.html
http://www.canoarte.net/images/MuseudeCanoa/fotos_museudecanoa/antiga_canoa.jpg
http://www.canoarte.net/images/MuseudeCanoa/fotos_museudecanoa/anos_70.jpg
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Figura14 - Casa de Família de nativos na rua          Figura 15 - Festa Junina em Canoa – nos anos 80 

principal de Canoa 

 

          

Fonte: http://www.canoarte.net/museu_de_canoa.html 

Figura 16 - Antiga praça no final do atual            Figura 17 - Vista parcial da praia e caminho 

                     calçadão                                                            das  lagoas ainda sem impacto ambiental 

                                                                       

 

     

Fonte: http://www.canoarte.net/museu_de_canoa.html 

Figura 18 - Rua principal, hoje Broadway,              Figura 19 - Alto da falésia ainda sem construções. 

bem mais larga, ainda sem varandas e muros 

ano 1985 

 

      

 
Fonte: http://www.canoarte.net/museu_de_canoa.html 

http://www.canoarte.net/images/MuseudeCanoa/museoampliado/canoa_antiga.jpg
http://www.canoarte.net/images/MuseudeCanoa/museoampliado/barraca_do_chico.jpg
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Figura 20 - Mulher nativa levando água trazida                       Figura 21 - Broadway em 1995 

de um poço embaixo da falésia 

     

Fonte: http://www.canoarte.net/museu_de_canoa_3.htm 

Segundo o poeta, já falecido, José da Rocha Freire (Zé Melancia
2
), o nome de 

Canoa Quebrada se deve ao fato do “acidente ocorrido em 1650 com a embarcação do 

navegador português Capitão Aires da Cunha que, ao chegar de Portugal, bateu num rochedo 

e quase naufragou, vindo desembarcar emergencialmente nessa enseada” (CANOA 

QUEBRADA, 2011).  

Aires deu seu barco de presente a Simão, um senhor que morava a uma légua de 

onde havia naufragado o barco (era o povoado de Aracati), tendo andado com seus tripulantes 

até o local. O nome Canoa Quebrada derivou, portanto, do que os trabalhadores de Aracati, 

que ainda não conheciam outras embarcações além de canoas e jangadas, diziam: “vamos 

quebrar a canoa”, dando origem ao nome Canoa Quebrada, no ano de 1650. Nessa época, 

habitavam na região do Baixo Jaguaribe os índios Paiacus e Potiguaras. Após vencida a 

resistência dos índios, famílias começaram a se instalar na praia, assim como também 

escravos libertos das redondezas do povoado, sobrevivendo todos da pesca e do cultivo de 

alguns vegetais. As casas na vila de Canoa eram de palha e taipa e ela passa a crescer 

lentamente.  

Canoa Quebrada foi o berço do jangadeiro Francisco José do Nascimento, o Chico 

da Matilde, também conhecido como Dragão do Mar, líder da paralisação do mercado 

escravista no porto de Fortaleza, em janeiro de 1881. Nasceu em Canoa Quebrada em 15 de 

Abril de 1839, filho de Manoel do Nascimento, que morreu nos seringais amazônicos, e de 

Matilde Maria da Conceição. Francisco José desde cedo se envolveu no cotidiano do litoral, 

                                                             
2
 Zé Melancia, nascido em 1909, em Canoa Quebrada, era pescador, construtor de jangadas e poeta popular.  

Filho de pescador e labirinteira, desde pequeno José da Rocha Freire, nome de batismo, negociava melancia, daí 

o seu apelido. 
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em sua convivência com a dramática vida do tráfico de escravos; quando desenvolvia suas 

atividades portuárias, aderiu fortemente à causa abolicionista. 

O símbolo de Canoa é a meia lua e a estrela, esculpido em diversas falésias 

avermelhadas. Segundo consta no site oficial de Canoa Quebrada, a verdadeira história do 

símbolo é: 

Naquela época, a bela praia de Canoa Quebrada oferecia muita liberdade. Os 

nativos e moradores sempre foram muito hospitaleiros, havia muita 

harmonia com a natureza local, paz e tranquilidade, e também grandes 

manifestações animadas. O cometa de Harley apareceu em 1986 e, naquele 

tempo, convivíamos com a Guerra Fria, mas em Canoa existia muita magia e 

encanto. Maria de Fátima Freire da Silva recebeu um casal vindo do 

Paquistão e os levou até a casa do artesão e escultor Chico Eliziário que, 

naquele tempo, pacientemente elaborava peças artesanais em casco de 

tartaruga (ainda não era proibido) e chifre de boi, pois os visitantes queriam 

uma pequena lembrança de Canoa. O paquistanês desenhou uma meia lua e 

estrela que, posteriormente, foi esculpida no casco da tartaruga e, após, o 

marido ofereceu à sua esposa. Logo após a realização daquele trabalho 

primoroso, o senhor Chico Eliziário ficou sensibilizado e achou que aquele 

seria o símbolo apropriado para Canoa Quebrada. (CANOA QUEBRADA, 

2011)  

 

. 

FRANCISCO FERNANDES PINTO (Chico Eliziário) - Também 

conhecido como Chico Tartaruga, nasceu em 15 de março de 1916. Artesão 

de anéis, colares e armações de óculos feitos de casca de tartaruga e chifres. 

Foi o primeiro em absoluto a usar o símbolo da lua e da estrela d'alva como 

fonte de inspiração para seu artesanato em Canoa Quebrada. Esculpiu, anos 

mais tarde, o símbolo na falésia junto com Carlos Limaverde. (CANOA 

QUEBRADA, 2011) 

 

         Figura 22 - Símbolo de Canoa Quebrada 
 

 

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 
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CANOA – Área de Proteção Ambiental 

 
Em 1997 a Comunidade Organizada de Canoa Quebrada conseguiu do Poder 

Público Municipal a decretação da Área de Proteção Ambiental de Canoa Quebrada - 

APACQ. A APACQ tem uma superfície de 6.340,7543 hectares, com perímetro de 

38.139,22metros, de acordo com a Lei n° 052/01 e compreende trecho da faixa litorânea do 

Município, incluindo falésias, dunas móveis e fixas, mangue, mananciais e lagoas, além dos 

povoados de Canoa Quebrada, Estêvão, Canavieira, Cumbe e Beirada. 

 
A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo 

grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos 

ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-

estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a 

diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais (BRASIL, 2000, Art.15).  

 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) instituído 

em 18 de Julho de 2000, sistema que estabelece critérios e normas para a criação, implantação 

e gestão das unidades de conservação, entende como unidade de conservação:  

 

o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção. 

 

 

A criação da APA de Canoa Quebrada teve por objetivos, conforme relata Dantas 

(2003, p.67): 

 

a) proteger as comunidades bióticas nativas, as dunas fixas e móveis, as 

paleodunas, as falésias, as gamboas, as lagoas perenes e intermitentes, os 

mangues, as formações geológicas de grande potencial paisagístico, os 

arrecifes e os solos; 

b) proporcionar e desenvolver na população regional uma consciência 

ecológica e conservacionista através de métodos e técnicas apropriadas ao 

uso do solo, de maneira a não interferir no funcionamento dos refúgios 

ecológicos. 

 

Canoa oferece várias atrações turísticas, como as excursões pelos pontos turísticos 

da região e pelas praias vizinhas (entre elas se encontram: Ponta Grossa, Garganta do Diabo, 

Rio Jaguaribe e o Parque de Dunas e Lagoas).  
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Passeio de jangada ou a cavalo, assim como aqueles que propõem aventura 

(parapente, buggy e quadriciclo, junto ao passeio às dunas para avistar o pôr do sol), 

compõem os atrativos mais requisitados de Canoa. Há também a prática e aprendizagem de 

Kitesurf, uma modalidade que vem crescendo rapidamente na região. Aulas de Capoeira são 

oferecidas na Broadway. 

 

                                                     Figuras 23 e 24 - Passeios de Aventura 

 

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 

 

VILA DO ESTEVÃO 

 

Figura 25 - Placa situada na entrada da Vila 

 

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 

 

A 250m a leste do núcleo principal de Canoa Quebrada está a Vila do Estevão. O 

núcleo é habitado predominantemente por nativos e resiste fortemente à demanda turística que 

hoje tem dominado Canoa.  

http://www.portalcanoaquebrada.com.br/jornal_canoa_aracati_esporte.html
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Sua história tem início em 1932, quando chega, da localidade de 

Fontainha/Aracati, também colônia de pescadores, Estevão Pereira da Silva com sua família e 

se instala a leste de Canoa Quebrada. A família constrói sua casinha de palha e passa a morar 

no local, dando nome ao núcleo “Vila do Estevão”. De início, mantinha uma organização 

social idêntica à de Canoa Quebrada, mas, após algum tempo, o núcleo começou a crescer e 

se diferenciar no modo de vida que, até hoje, guarda as características de uma comunidade 

tradicional pesqueira. 

 

Figura 26 - Labirinteiras na Vila do Estevão (1984) 

 
 

                   Fonte: http://www.canoarte.net/museu_de_canoa_3.htm 

A comunidade criou a AME (Associação de Moradores do Estevão) para o 

fortalecimento na luta pelos seus direitos. Desde 1998 é uma Área de Relevante Interesse 

Ecológico (ARIE).  

ARIE é uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma 

ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga 

exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os 

ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso 

admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de 

conservação da natureza. É constituída por terras públicas ou privadas 

(BRASIL, 2000, Art.16).  

 

A Vila do Estevão tem sido referência de organização comunitária, conta com 

uma longa experiência, tanto em defesa da terra como lugar de moradia, como também na 

preservação das reservas naturais. Assediada por investidores à procura de áreas propícias 

para o desenvolvimento nos moldes favoráveis à exploração econômica, a comunidade se 

articulou para resistir às manobras capitalistas.  
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Apesar das conquistas de muitos dos direitos da comunidade, a luta para assegurá-

los é permanente, revelando um forte sentimento de mobilização para a permanência do seu 

patrimônio histórico-cultural.  

A principal fonte de renda da comunidade é a pesca artesanal de peixes e lagostas. 

No entanto, cada vez mais essa renda precisa ser complementada com a produção de 

artesanato, agricultura de subsistência e o próprio turismo. A Vila do Estevão é um lugar com 

construções modestas, algumas de taipa, onde caminha-se sempre pela areia desfrutando da 

rusticidade do lugar.  

Figuras 27 e 28 - Casas na vila do Estevão 

 

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 

 

Figuras 29 e 30 -  Os Caminhos da Vila do Estevão  

 

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 
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2 MODERNIZAÇÃO, GLOBALIZAÇÃO, TRANSFORMAÇÕES (IMPACTOS) NAS 

COMUNIDADES TRADICIONAIS DA ZONA COSTEIRA 

 

2.1 Modernidade, modernização, globalização 

 

A modernidade é o momento histórico que sucede o período medieval, e se 

constrói como oposição a ele, marcada pelos eventos históricos ocorridos na Europa que se 

propagam pelo mundo: a Reforma Protestante, o Iluminismo e a Revolução Francesa.  

O que consolida a modernidade é a base racional, científica, que surge como 

verdade absoluta para o conhecimento, para a explicação dos fenômenos da natureza, 

rompendo com as crenças que advinham da fé. É um momento de transição em que o divino 

deixa de compor a base explicativa desses fenômenos, enquanto a razão pura passa a fazer 

parte desse cenário. Busca-se a razão científica e negam-se as crenças desprovidas dessas 

comprovações.  

A religião cristã dominava o conhecimento, respondia aos questionamentos da 

época medieval com explicações na fé. Da pressão e do domínio exercidos pela Igreja, na 

Idade Média, nasce o impulso pela liberdade, por novas descobertas, que vão desde anseios 

intelectuais a desbravamentos com interesses comerciais, distanciando-se, assim, dos poderes 

do Estado Absolutista e do domínio da Igreja Católica.  

A modernização surge como um projeto da modernidade concebido a partir de 

uma ideologia desenvolvimentista, do progresso e da racionalidade. A racionalidade
3
 domina 

o pensamento dessa época e torna-se absoluta e universal. Expressa em leis científicas e 

morais, passa a controlar o comportamento de todas as sociedades.  

As diferenças entre as sociedades estavam condenadas a desaparecer e a 

funcionarem a partir de um só modelo de homem e cidadão. Para Santos (2007), o que melhor 

simboliza essa ruptura do novo paradigma com os que o antecedem é a negação do caráter 

racional de todo conhecimento que não fosse pautado nos princípios epistemológicos e pelas 

regras metodológicas desse modelo global. A razão passa a ser progressivamente a 

característica, por excelência, da condição humana. Essa razão enaltecida influencia também a 

                                                             
3 Nossa crítica se dirige a um modelo de racionalidade dominante ocidental, a razão indolente, que se manifesta 

na resistência a mudanças e transforma interesses hegemônicos em conhecimentos verdadeiros. A razão 

metonímica, lógica que governa tanto o comportamento do todo como o comportamento de cada uma das partes 

– tomando assim uma forma de civilização como única e absoluta, desperdiçando outras experiências sociais, 

negando outros saberes, representa uma forma de razão indolente (SANTOS, 2002). 
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relação do ser humano com a natureza. Ele passa a se sentir além do jugo do próprio homem e 

da natureza, pois acredita ter conhecimento suficiente para dominá-la. 

A partir das revoluções britânica (industrial) e francesa, no século XVIII, 

conceitos como modernidade e modernização são difundidos no cenário histórico e literário. 

Enquanto a revolução industrial forneceu o modelo econômico, a revolução francesa, 

especialmente com o Iluminismo, forneceu o modelo político e ideológico da modernização 

(CASTILHO, 2010).  

Na modernidade se tem como crença fundamental a razão como sinônimo de 

progresso, mas a racionalidade desse modelo de desenvolvimento gerou graves 

consequências: desigualdades sociais amplificadas pelo novo sistema de produção, 

desemprego, exclusão de pessoas do mundo do trabalho, degradação da natureza pela força 

dominadora do homem que passou a impor seus ritmos de produção e tantos outros. Sobre 

essa frustração em relação às promessas da modernidade, Boaventura de Sousa Santos diz:  

 
A promessa da dominação da natureza, e do seu uso para o beneficio comum 

da humanidade, conduziu a uma exploração excessiva e despreocupada dos 

recursos naturais, a catástrofe ecológica, a ameaça nuclear, a destruição da 

camada de ozônio, e a emergência da biotecnologia, da engenharia genética 

e da consequente conversão do corpo humano em mercadoria ultima. A 

promessa de uma paz perpetua baseada no comércio, na racionalização 

científica dos processos de decisão e das instituições, levou ao 

desenvolvimento tecnológico da guerra e ao aumento sem precedentes de 

seu poder destrutivo. A promessa de uma sociedade mais justa e livre assente 

na criação da riqueza tornada possível pela conversão da ciência em força 

produtiva, conduziu a espoliação do chamado Terceiro Mundo e a um 

abismo cada vez maior entre o Norte e o Sul. Neste século morreu mais 

gente de fome do que em qualquer dos séculos anteriores, e mesmo nos 

países mais desenvolvidos continua a subir a percentagem dos socialmente 

excluídos, aqueles que vivem abaixo do nível de pobreza (o chamado 

“Terceiro Mundo Interior”) (SANTOS, 2007, p. 56). 

 

Essa matriz da modernidade, que está na promessa do progresso material, no 

aumento da riqueza na medida mesma da ampliação do mercado, na divisão do trabalho e, 

nessas bases, na conquista da liberdade, não estava ausente de contradições. Na verdade, 

sentimos e vivemos os embates da modernidade como uma crise generalizada e profunda de 

todo um projeto histórico, de toda uma civilização, a civilização criada pela modernidade.  

A ideologia desenvolvimentista, caracterizada pela difusão do modo de vida 

capitalista, fundamentada numa lógica economicista e evolutiva, criou as bases de um modelo 

civilizatório.  
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A modernidade ocidental e o capitalismo são dois processos históricos 

diferentes e autônomos. O paradigma sociocultural da modernidade surgiu 

entre o século XVI e os finais do século XVIII, antes de o capitalismo 

industrial se ter tornado dominante nos atuais países centrais. A partir daí, os 

dois processos convergiram e entrecruzaram-se, mas, apesar disso, as 

condições e a dinâmica do desenvolvimento de cada um mantiveram-se 

separadas e relativamente autônomas. A modernidade não pressupunha o 

capitalismo como modo de produção próprio. Na verdade, concebido 

enquanto modo de produção, o socialismo marxista é também, tal como o 

capitalismo, parte constitutiva da modernidade. Por outro lado, o 

capitalismo, longe de pressupor as premissas socioculturais da modernidade 

para se desenvolver, coexistiu e até progrediu em condições consideradas 

pré-modernas ou mesmo antimodernas (SANTOS, 2001, p. 49). 

 

 

Carvalho (2008a, p. 10) aponta para uma visão do capitalismo que não pode ser 

considerada meramente econômica, mas sim como um modelo “civilizador”, que impõe uma 

forma de organizar a vida:  

[...] o capitalismo é inicialmente um modelo econômico, mas com uma 

influência fortíssima na política, na organização social, na cultura e nas 

formas de sentir e pensar. Se analisarmos o momento atual dessa civilização 

levando em conta somente o aspecto econômico, teremos um olhar muito 

incompleto. 

 

Carvalho (2008a) fala do desafio de desvendar o capitalismo que estamos a 

vivenciar, um novo tempo do capitalismo, conforme ressalta a autora, diferenciando as 

configurações do sistema até a década de 1970 e o que vem sendo construído desde 

aproximadamente o fim da década de 1980, mais especificamente no que diz respeito às novas 

formas de domínio, reflexo de uma apropriação da chamada Revolução Técnico-científica 

pelo capital.  

Aspectos relevantes do capital são fundamentais para compreendermos o padrão 

civilizatório que vivemos, portanto esse tensionamento hoje vivido pelas comunidades 

tradicionais e os processos da modernização. São eles: a lógica da mercadoria descartável, que 

se amplia para a descartabilidade, seja dos trabalhadores, das pessoas, dos sentimentos e dos 

afetos; a lógica da dissociação, seja entre os trabalhadores e os meios de produção, incluindo a 

relação com a natureza e ecossistemas; entre trabalhadores e os produtos do seu trabalho e, 

atualmente, a separação dos trabalhadores entre si; o aspecto da contradição - o capital é uma 

contradição permanente e em processo – somente o trabalho é capaz de produzir valor, mas o 

capital, que põe o trabalho como medida, cada vez mais diminui o trabalho vivo necessário na 
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produção do valor, que são as riquezas e as mercadorias, portanto ele mesmo vai corroendo as 

próprias bases de valorização (CARVALHO, 2008a). 

O capital é, ele próprio, a contradição em processo (porque) procura reduzir 

o tempo de trabalho a um mínimo, ao mesmo tempo em que, de outro lado, 

dispõe o tempo de trabalho como única medida e fonte da riqueza [...] Por 

um lado conclama à vida todos os poderes da ciência e da natureza, bem 

como da combinação social e do intercâmbio social para tornar a criação da 

riqueza (relativamente) independente do tempo de trabalho neles aplicado. 

De outro lado pretende medir as enormes forças sociais assim criadas pelo 

tempo de trabalho, e aprisioná-las nos limites exigidos para conservar como 

valor o valor já criado (MARX, 2004, p.138). 

 

A lógica do consumismo - o consumo passa a ser objetivo de vida, expressão de 

melhoria das condições de viver; e a falta de limites - você pode pagar, então você pode fazer 

tudo porque tudo é possível (CARVALHO, 2008a) são outros aspectos ressaltados pela 

autora: 

 

O capital não pode tolerar limites a seu próprio modo de reprodução 

sociometabólica. Por conseguinte, considerações sobre o tempo lhe são 

completamente inadmissíveis. Nem mesmo quando as condições 

devastadoras já são patentemente óbvias, tanto no campo da produção como 

no terreno da ecologia. A única modalidade de tempo em que o capital pode 

se interessar é o tempo de trabalho explorável. Isso se verifica mesmo 

quando a exploração cruel do tempo de trabalho se torna um anacronismo 

histórico, em virtude do desenvolvimento potencial da ciência e da 

tecnologia a serviço da necessidade humana. Contudo, uma vez que o capital 

não pode contemplar essa alternativa, [ele] se torna o inimigo da história 

(MÉSZÁROS, 2007, p. 25). 

 

Esses aspectos que estão na base do processo de produção transbordam como 

vimos, e passam a fazer parte da concepção de vida da sociedade. Na verdade, o capital 

estabelece um padrão civilizatório, que vai muito além do que se concebe como sistema 

econômico, ele determina um modo de ser e de viver em sociedade que se assemelha a mesma 

lógica do modo de produção em larga escala visando à acumulação de bens, assim como a 

descartabilidade da mercadoria também se expande como valor predominante na vida das 

pessoas (CARVALHO, 2008a). Outra pista que Marx nos dá, diz a autora, é a seguinte,: “... o 

movimento do capital é insaciável” (MARX, 1876 apud CARVALHO, 2008).  

 

Vemos no cotidiano que o capital não para frente a nada. Nesse momento de 

crise e desvalorização, o capital usa todos os recursos para continuar a se 

expandir. E os reflexos são múltiplos: os trabalhadores se tornam supérfluos, 

a natureza vai sendo destruída e todo esse movimento é mantido como algo 

sem limite (CARVALHO, 2008a, p.12). 
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O fenômeno da globalização está na essência da modernidade. Mészáros se refere 

à globalização como parte do sistema do capital desde sua origem, negando que seja uma 

novidade das últimas duas décadas como outros autores a posicionam, e explica que é do 

próprio sistema o caráter irrestringível de suas partes constitutivas, afirmando a 

oniabrangência do capital e a sua característica demolidora quando encontra obstáculos ao seu 

desdobramento (MÉSZÁROS, 2007).  

Santos não identifica a globalização como uma entidade única, mas como 

conjuntos diferenciados de relações sociais, que por sua vez dão origem a diferentes 

fenômenos de globalização, chamando, portanto, globalizações, e propõe a seguinte definição: 

 

A globalização é o processo pelo qual determinada condição ou entidade 

local estende a sua influência a todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a 

capacidade de designar como local outra condição social ou entidade rival 

(SANTOS, 2005, p.2). 

 

Quanto às implicações desta definição: em primeiro lugar, perante as condições 

do sistema-mundo ocidental, Boaventura de Sousa Santos (2001) diz não existir globalização 

genuína, pois aquilo a que se chama globalização é sempre a globalização bem sucedida de 

determinado localismo, ou seja, para o autor, não existe condição global para a qual não exista 

uma imersão cultural específica. 

Como segunda implicação, Santos explica que globalização pressupõe a 

localização, deixando claro que vivemos tanto num mundo de localização como num mundo 

de globalização, sugerindo ser mais adequado o termo localização e justifica o uso do 

primeiro pelo discurso científico hegemônico tender a privilegiar a história do mundo na 

versão dos vencedores. 

Uma das transformações mais frequentemente associadas à globalização segundo 

Santos (2005) é a compressão tempo-espaço, processo social pelo qual os fenômenos se 

aceleram, se difundem pelo globo e que precisa ser analisado associado às relações de poder: 

existe a classe que controla a compreensão tempo-espaço, que é a classe capitalista 

transnacional, capaz de transformá-la a seu favor, e existem aquelas classes e grupos 

subordinados, que de modo algum controlam tal compreensão (SANTOS, 2005).  

O controle foi exercido desde sempre na sociedade capitalista, diferenciando 

apenas na forma como era imposto, mas a lógica era sempre a mesma: no mundo existiam os 

que dominavam (que ditavam as leis) e aqueles que obedeciam. Assim foi no Fordismo, ao 

forçar o controle da administração sobre os trabalhadores visando produção em massa, 

aumento da produção e a especialização dos trabalhadores.  
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Avançando na discussão sobre a modernização, aponta-se para a relevância da 

dimensão espacial, portanto impossível dissociar espaço e tempo, uma vez que a existência 

pressupõe uma dimensão espaço-temporal (GOMES, 1996). Assim como também há 

equívocos quando a questão da modernização não é abordada na sua complexidade, 

apresentando reducionismo se enquadrada nas formas duais do tradicional/moderno, 

antigo/novo, modernidade/pós-modernidade. A forma dualista de análise da modernidade, 

comum nas explicações da realidade nas sociedades capitalistas, caracteriza a modernização 

como uma parte isolada do tradicional, enquanto a tradição não é, necessariamente, separada 

da inovação (SANTOS, 1979).  

Essa dimensão espacial reforça a importância de considerar o lugar onde a 

modernização acontece, e cada lugar é distinto um do outro, embora conectados entre si, 

dadas “as forças motrizes do modo de acumulação hegemonicamente universal” (SANTOS, 

1988, p. 32), portanto os impactos da modernização estão em todos os lugares, porém em cada 

um deles ela se apresenta com as peculiaridades do lugar.  

Nesse sentido, confirma-se a importância da Geografia ao revelar-se para além de 

uma teoria do espaço, uma filosofia de vida, uma compreensão do cotidiano. E é por meio do 

conceito de lugar que esse misto de ciência, filosofia e arte realiza a integração das dimensões 

da realidade, o lugar como a síntese mais significativa da relação sociedade/natureza, 

enquanto espaço da realização individual e coletiva. 

Santos (1979) ao afirmar que as vicissitudes do desenvolvimento ‘moderno’ dos 

países com baixo desenvolvimento econômico estão diretamente ligadas às necessidades dos 

países industriais, ou seja, a modernização é um processo que ocorre em países com baixo 

desenvolvimento econômico a partir das necessidades dos países industriais, aponta para a 

verticalidade e autoridade inerentes a esse processo. Uma estratégia onde subjazem interesses 

estratégicos que favorecem as grandes potências econômicas e inviabiliza o surgimento de 

sociedades com os seus diferenciais, suas marcas e potenciais. 

Portanto, para analisar o processo de modernização em uma cultura, é preciso 

compreender o processo de expansão territorial da modernidade que se configura em uma 

complexa trama espacial com forte viés político e ideológico, para fugir das explicações 

reducionistas que fragmentam realidades. 

Esse esforço de caracterizar a modernização nos leva a buscar entender de que 

forma têm se posicionado as perspectivas de resistência ao modelo econômico dominante, 

como tem se construído nos espaços de resistência, políticas de enfrentamento, experiências 

emancipatórias que apontam para novos horizontes. 
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2.2 Emancipação em tempos contemporâneos  

 

O cenário do final do século XX e início do século XXI é um tempo de mudanças 

amplas e radicais marcado pela insegurança e pela instabilidade, características circunscritas 

pela civilização do capital e suas “globalizações hegemônicas”, quando emergem “novas e 

complexas formas de dominação, articulando desigualdades e apartações de diferentes 

matizes a encarnar dinâmicas peculiares em realidades e culturas distintas” (CARVALHO, 

2008b, p.1). 

Carvalho (2008b) em sua análise sobre a questão da emancipação em tempos 

contemporâneos contextualiza o momento presente da civilização do capital a partir das 

formulações marxianas da “Teoria Crítica Radical” e das teses de Boaventura de Sousa 

Santos. Nesse sentido, apresenta o que vem sendo denominado de experiências 

emancipatórias com o objetivo de delinear uma socioeconomia política de transição 

circunscrita na construção de um pensamento alternativo das alternativas. Carvalho (2008b) 

destaca nos tempos contemporâneos, a diversidade de alternativas nos interstícios das 

“globalizações contra-hegemônicas”. 

Nesse momento atual da civilização do capital, em que se acirra a sua lógica de 

apartação, que gera processos de exclusão e discriminações, a emancipação impõe-se como 

exigência histórica, diante das múltiplas configurações que são delineadas em distintas 

realidades, exigindo também diversidade de alternativas na resistência e mobilização às 

múltiplas formas de domínio e opressão (CARVALHO, 2008b). São experiências plurais que 

se articulam formando alianças, mobilizando diferentes coletivos humanos. 

O momento contemporâneo é marcado pelo “Regime de Acumulação com 

Dominância Financeira”, assim denominado por Chesnais (apud CARVALHO, 2008b), 

caracterizado pelo “fetichismo particular do dinheiro em sua forma extrema” (CARVALHO, 

2008b, p.4). Com essa lógica, os processos de produção se aceleram para impulsionar 

intensamente o consumismo, e nessa expansão os trabalhadores tornam-se supérfluos, 

portanto além de acirrar a acumulação de riqueza, essa expansão é ilimitada por prescindir do 

trabalho vivo (trabalho humano direto), formando contingentes de trabalhadores excluídos 

(CARVALHO, 2008b).  

Essa exclusão se configura nos tempos contemporâneos da civilização do capital 

como uma forma de dominação “perversamente sutil, mas objetivamente generalizante” 

(CARVALHO, 2008b, p. 4). A sua forma de dominação abstrata, própria de um sistema 

destrutivo como o capital, provoca uma alienação da subjetividade, transforma sujeitos em 
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objetos, configurando novos parâmetros de sociabilidade, pois vai expressar-se também na 

cultura, além da concretização no campo sócio-econômico e político (CARVALHO, 2008b).  

Encarna-se na "Cultura do Descartável", como um “modo de ser 

contemporâneo": tudo é fugaz, é eminentemente passageiro, para ser 

aproveitado e “jogado fora". É a descartabilidade das mercadorias, é a 

descartabilidade dos trabalhadores supérfluos, é a descartabilidade das 

pessoas, é a descartabilidade de sentimentos e afetos (CARVALHO, 

2008b, p.5).  
 

Mészáros (2007) ao expor a profundidade da crise que vivemos e a 

incontrolabilidade do sistema do capital, enfatizando que está em curso uma “mudança de 

época”, define-a como crise estrutural do capital, apontando para os perigos que assolam a 

própria sobrevivência da humanidade.  

Santos (2002) afirma diante da crise do modelo civilizacional do capitalismo, que 

é preciso outro modelo de civilização. Como exigência histórica desses tempos 

contemporâneos, Carvalho (2008b) apresenta o termo “outro mundo é possível”, cunhada nos 

“Fóruns Sociais Mundiais”, espaços multiculturais que pensam a sociedade para além das 

formas de domínio da civilização do capital, com respeito à pluralidade e diversidade do pós-

colonialismo. 

De encontro a globalização neoliberal, a tarefa que se delineia no campo de 

discussão que aponta para iniciativas de combate a exclusão econômica, social, política e 

cultural, é a concepção de uma globalização contra-hegemônica, afirmando-se assim a 

emancipação como uma questão do nosso tempo (CARVALHO, 2008b). 

Em Boaventura de Sousa Santos encontra-se a emancipação como um processo a 

ser reinventado, aberto, plural, distinto na forma de manifestar-se na resistência. Experiências 

emancipatórias sendo concebidas por diferentes coletivos vão ganhando visibilidade e 

apresentando-se como possibilidades de pôr fim ao domínio que encarna o colonialismo. Para 

Santos (2004) são emancipatórias porque rompem com as visões reducionistas, atreladas às 

concepções eurocêntricas. 

Há nesse rompimento com a visão parcial e limitada, visão presa aos princípios do 

colonialismo, uma tentativa de tornar visíveis experiências sociais, alternativas aos processos 

de globalização neoliberal, que apesar de distintas, se assemelham no tensionamento que 

geram ao sistema do capital e, portanto, a lógica dissociativa da apartação. 

 
São experiências que encarnam denúncias, críticas, negações do modo de 

produção capitalista de mercadorias e do padrão de vida imposto por sua 

dinâmica expansiva, vislumbrando outro modo de produzir a vida social, 
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outras formas de sociabilidade, nos marcos de uma cultura emancipatória 

(CARVALHO, 2007c apud CARVALHO 2008b, p.8). 

 
É a democracia como "modo de organização da vida", e "forma de 

sociabilidade", "encarnação de gramática social e cultural": princípios, 

padrões, regras, valores que regulam a vida social, na perspectiva da 

liberdade, da igualdade e da justiça, garantindo a participação plena na vida 

social, no respeito à diversidade e à pluralidade (CARVALHO, 2004) 

 

Santos (2002) em seu ensaio “Para uma sociologia das ausências e uma sociologia 

das emergências”, apresenta o resultado de um projeto que tinha como objetivo estudar 

alternativas à globalização neoliberal e o capitalismo global, de forma mais específica, 

determinar em que medida “a globalização alternativa está a ser produzida a partir de baixo e 

quais são suas possibilidades e limites” (p. 237). 

Santos (2002) propõe um novo modelo de racionalidade por entender que não é só 

um outro tipo de ciência social que dá conta de evitar o desperdício das experiências sociais 

percebidas pelo autor quando da imersão em seis países (Brasil, África do Sul, Moçambique, 

Colômbia, Índia e Portugal) para compreender iniciativas e movimentos alternativos. O autor 

inicia fazendo uma crítica ao modelo de racionalidade dominante ocidental que perdura por 

pelo menos duzentos anos, o qual chama de razão indolente, seguindo Leibniz, como afirma 

Santos, e sugere um outro modelo, a razão cosmopolita. 

O autor por meio da noção de temporalidade explica que a racionalidade positiva 

dominante expande o futuro e contrai o presente, enquanto é preciso expandir o presente e 

contrair o futuro, na qual se baseia a razão cosmopolita sugerida pelo autor, para que aconteça 

o reconhecimento da diversidade cultural, não permitindo assim que o presente fique 

entrincheirado entre o passado e o futuro, além de ampliar a compreensão de mundo para 

além da compreensão de mundo ocidental (SANTOS, 2002). 

  Santos (2002) fala do desperdício de experiências sociais pela imposição de uma 

cultura dominante regida sob uma única lógica. O autor faz uma crítica à razão metonímica
4
 

(aquela que toma a parte pelo todo e que se reivindica como única forma de racionalidade) 

quando fala de uma única lógica que governa tanto o comportamento do todo como o 

comportamento de cada uma das partes (pensamento hegemônico), de forma a desvalorizar a 

existência de outras formas de cultura. 

Não há uma maneira única ou unívoca de não existir, porque são vários as 

lógicas e os processos através do qual a razão metonímica produz a não 

existência do que não cabe na sua totalidade e no seu tempo linear. Há 

produção de não existência sempre que uma dada entidade é desqualificada e 

                                                             
4
 Figura de linguagem: significa tomar a parte pelo todo 
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tornada invisível, ininteligível ou descartável de um modo irreversível. O 

que une as diferentes lógicas de produção de não existência é serem todas 

elas manifestações da mesma monocultura racional (p. 246-247).  

 

Para Santos (2002, p. 242), “a forma mais acabada de totalidade para a razão 

metonímica é a dicotomia” porque combina simetria com hierarquia, acentuando que 

nenhuma das partes pode ser pensada fora da relação com a totalidade, ou seja, que tenha vida 

própria: norte/sul; conhecimento científico/conhecimento tradicional; homem/mulher 

ressaltando que o norte não pode ser compreendido fora da relação com o sul, assim como o 

conhecimento científico não é inteligível sem o conhecimento tradicional. 

Afirma Santos (2002) que apenas por meio de um novo espaço-tempo é possível 

identificar a riqueza inesgotável do mundo e do presente, portanto reconhecer a 

heterogeneidade, reconhecer que todas as partes que compõem esse todo têm suas 

particularidades, possuem vida própria. Assim, pensar o sul como não existisse o norte, 

pensar a mulher como se não existisse o homem, para que sejam valorizados naquilo que são 

e se distanciem das relações de poder que a dicotomia sugere. 

Portanto, resgatar aquilo que existe e não é valorizado pela hierarquia subjacente à 

dicotomia, transformar ausências em presenças é a proposta de Boaventura de Sousa Santos. 

Vale indagar em nosso estudo, baseado nas reflexões do autor: o que existe nas comunidades 

tradicionais que escapa à dicotomia tradicional/moderno? O que existe no sul que escapa à 

dicotomia norte/sul e é independente da relação com o norte? O que existe nas comunidades 

tradicionais que pode ser uma alternativa à hegemonia? 

Tornar visível o modo de vida tradicional das comunidades costeiras e reconhecer 

o seu valor pelo que ela é, pelo que foi construído pelo povo, vivido pela comunidade, 

concebido através da história é um passo para transformar ausências em presenças.  

O autor, portanto, sugere a sociologia das ausências para expandir o presente e 

para contrair o futuro uma sociologia das emergências. Propõe transformar ausências em 

presenças, para resgatar saberes que permaneceram por longos anos ausentes do cenário 

sócio-político e cultural, como os saberes não ocidentais, ou não científicos e filosóficos 

(SANTOS, 2002).  

Santos reconhece cinco formas de monoculturas ou modos de não-existência (a 

monocultura do saber, que se relaciona com o rigor do saber científico, cuja não-existência 

assume a forma de ignorância ou incultura; a monocultura do tempo linear, em que a história 

teria um único sentido e direção conhecida, que declara atrasado tudo aquilo que é assimétrico 

em relação àquilo que é considerado avançado, segundo a norma temporal (SANTOS, 2002). 
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Ainda como monocultura, o autor apresenta a lógica da classificação social, que 

consiste na distribuição das populações por categorias, que naturalizam as hierarquias e as 

diferenças sociais, cuja não-existência é produzida sob a forma de inferioridade insuperável 

porque natural; a monocultura da lógica de escala dominante, aqui muito bem situada está a 

globalização, na qual as realidades são aprisionadas pelo que existe de modo global e 

universal; a monocultura dos critérios de produtividade capitalista, na qual a não-existência é 

traduzida pela lógica do improdutivo, ignorante ou inferior, onde aquele que não trabalha é o 

preguiçoso.  

A proposta de Santos (2002), que se apresenta na forma de ecologias, quer superar 

a razão metonímica a partir da sociologia das presenças, portanto desafia a razão indolente, 

são elas: ecologia dos saberes (parte do princípio que não há ignorância em geral nem saber 

em geral), que permite superar a monocultura do saber científico, os saberes não científicos 

são alternativos ao saber científico; ecologia das temporalidades, que permite confrontar a 

ideia de tempo linear com as muitas concepções de temporalidade (assim, o modo de vida 

tradicional de uma comunidade costeira é apenas outra forma de viver na contemporaneidade, 

não sendo por isso atrasada ou primitiva) 

Outra ecologia proposta por Boaventura é a ecologia dos reconhecimentos, em 

que há o fim das hierarquias sociais, diz o autor: 

A sociologia das ausências confronta-se com a colonialidade, procurando 

uma nova articulação entre o princípio da igualdade e o princípio da 

diferença e abrindo espaço para a possibilidade de diferenças iguais – uma 

ecologia de diferenças feita de reconhecimentos recíprocos (SANTOS, 2002, 

p. 252).  

 

A ecologia das trans-escalas, que amplia a diversidade das práticas sociais quando 

trata da desglobalização e reglobalização contra-hegemônica e a ecologia da produtividade, 

no sentido de recuperar sistemas alternativos de produção, pensadas assim pela Sociologia das 

Presenças (SANTOS, 2002). 

Santos (2002, p. 254) faz também uma crítica à razão proléptica, “face da razão 

indolente quando concebe o futuro a partir da monocultura do tempo linear”. Essa lógica do 

tempo linear contraiu o presente e expandiu o futuro, em um sentido conferido a ideia de um 

tempo infinito e a falta de limites concernente ao progresso. Esse futuro concebido pela lógica 

linear, infinitamente abundante e infinitamente igual, não precisa ser pensado, tem a 

característica da homogeneidade, e é nisto que se fundamenta a indolência da razão 

proléptica. Portanto, na crítica que Santos faz à razão proléptica, seu objetivo está em contrair 
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o futuro, para torná-lo escasso e, assim, objeto de cuidado, como forma de diminuir a 

discrepância entre a concepção de futuro da sociedade e a concepção de futuro dos indivíduos. 

A Sociologia das Ausências busca expandir esse presente e em concordância com 

a Sociologia das Emergências, tornar um futuro com possibilidades plurais (SANTOS, 2002). 

É no presente que vamos conceber “soluções historicamente viáveis” citando Mészáros, 

reduzir o déficit no tempo causado pela destrutividade e impulso sem limites que estão na 

estrutura fundante do capital, que tem contribuído, sem medida, para a discrepância do tempo 

da sociedade e o futuro dos indivíduos. Boff (1999) reafirma a ilusão de infinito quanto ao 

futuro dos recursos naturais e do desenvolvimento: 

No imaginário dos fundadores da sociedade moderna, o desenvolvimento 

movia-se dentro de dois infinitos: o infinito dos recursos naturais e o infinito 

do desenvolvimento rumo ao futuro. Esta preposição se revelou ilusória. Os 

recursos não são infinitos. A maioria está se exaurindo, principalmente a 

água potável e os combustíveis fósseis. E o tipo de desenvolvimento linear e 

crescente rumo ao futuro não universalizável. “Portanto não infinito.” (p. 

28).  

 

Esse futuro concebido com a expansão do presente, como sugere Santos (2002), 

que abriga a pluralidade das experiências sociais, coloca como princípio de mudança a 

reformulação de valores impostos pela lógica capitalista com os quais muitas das 

comunidades tradicionais adotaram como único e homogêneo, dentre eles a concepção de 

tempo.  

A experiência humana do que chamamos “tempo” é um processo que inclui 

mudanças ao longo do passado, e ainda hoje se modifica. Elias (1998) vai desconstruir a 

hipótese difundida desde Descartes até Kant, do tempo como independente da cultura de uma 

sociedade, como algo não passível de ser aprendido, falando da mutabilidade do tempo e de 

que o homem estabelece as relações entre os acontecimentos pela aprendizagem e pelas 

experiências, concebidas como reflexões elaboradas ao longo dos séculos pela humanidade.  

Martins (2000) traz algumas reflexões sobre tempo, subjetividade e 

interdisciplinaridade a partir de Norbert Elias, onde reforça a ideia de que assim como o saber, 

o tempo também é desenvolvido como produto da sociedade. Significa dizer que aquilo que 

chega para Canoa como, por exemplo, a ideia de progresso, porque entende dentro de uma 

lógica desenvolvimentista e evolutiva, não significa que irá substituir ou invalidar o que já 

existe.  

Para Elias, afirma Martins (2000), são mudanças estruturais que acontecem na 

sociedade a longo prazo, no sentido de ser processual, e no caso do tempo, está fundamentada 
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no desenvolvimento da capacidade humana de síntese e representação simbólica. Se o tempo 

é social, se é uma criação humana, precisa ser compreendido na sua formação, no sentido de 

ser do tempo.  

Enquanto a sociologia das ausências busca a dilatação do tempo presente, a 

sociologia das emergências busca contrair o futuro, substituir um futuro vazio por um futuro 

com possibilidades concretas e plurais, que vão sendo construídas por meio das atividades de 

cuidado, que são capazes de questionar as determinações e propor possibilidades, mesmo 

tendo um componente de incertezas, mas é a “oportunidade única de uma transformação 

específica que o presente oferece: carpe diem” (SANTOS, 2002, p.255). 

A ideia de determinação na sociologia das emergências é substituída pela ideia 

axiológica do cuidado. “A axiologia do progresso é substituída pela axiologia do cuidado” 

(SANTOS, 2002, p. 256). A sociologia das emergências é exercida em relação às alternativas 

disponíveis e apontam para os novos caminhos da emancipação social. 

 

2.3 Impactos da modernização nas comunidades tradicionais da zona costeira 

  

Como a Modernização tem se apresentado nas comunidades tradicionais 

pesqueiras? Essa nossa indagação nos leva à definição prévia de alguns conceitos, a começar 

pela noção do que seja comunidade tradicional. 

As comunidades tradicionais são organizadas econômica e socialmente com 

reduzida acumulação de capital, onde não usam força de trabalho assalariado (DIEGUES, 

2001). A interação com a natureza que caracteriza uma comunidade tradicional é aquela que 

permite um compartilhamento do uso da terra, da água, das florestas, sendo respeitadas em 

seus ciclos de produção (CÂNDIDO, 1964). Outra forte referência de uma comunidade 

tradicional é a limitada interferência no meio ambiente, por utilizarem os recursos na medida 

das suas necessidades e praticarem atividades econômicas (agricultura, pesca, coleta e 

artesanato) de pequena escala mercantil, baseada no uso de recursos naturais renováveis.  

O estudo sobre comunidades tradicionais realizado em 2007 pelas autoras Samira 

Lima da Costa, Luciana Alvarenga e Ana Maria Alvarenga na região sudeste brasileira, 

apresenta a hibridização das comunidades locais que sofrem processos exploratórios dos 

recursos naturais, além de uso e ocupação de terra pela implantação de grandes 

empreendimentos, gerando custos sociais e ambientais. As autoras trazem o tema das 
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tradições, citando Burke (2003) que fala do desaparecimento e esquecimento das raízes locais 

como o preço dessa hibridização.  

As manifestações culturais se perdem como mostra o estudo, e aqui são lembradas 

algumas dessas comunidades tradicionais do Espírito Santo atingidas por esse processo: 

comunidades de marisqueiras e pescadores de Anchieta, Paneleiras de Barro de Goiabeiras 

Velha, Quilombolas do norte do ES, Pomeranos de Santa Maria de Jetibá e comunidade de 

pescadores, catadores de caranguejo e desfiadeiras de siri de Caieiras, todas elas vêm 

demonstrando um grande sincretismo cultural (COSTA; ALVARENGA; ALVARENGA, 

2007). 

Assim como no litoral do Estado do Espírito Santo, o Ceará também apresenta 

esse mesmo cenário de destruição das suas singularidades, da perda dos traços característicos 

de cada comunidade e de seus habitantes. Desenvolvimento e preservação, tanto de recursos 

naturais quanto de culturas locais, presente nas relações de Povos Tradicionais com seus 

ambientes, estampa um conflito da modernidade (COSTA; ALVARENGA; ALVARENGA, 

2007).  

Povos das tradições, conceito elaborado por Alvarenga (2002), como grupos que 

fazem do lugar em que vivem sua própria identidade, sua própria existência, aponta para:  

 

 [...] uma diversidade de saberes que alimenta o processo de re-ligação 

do homem à natureza, numa complexa rede sócio-cultural que abrange 

desde a partilha até festas relacionadas aos ciclos produtivos.  

 

Nas sociedades tradicionais há uma valorização dos saberes transmitidos 

oralmente ao longo das gerações. São estes saberes, construídos e reconstruídos no dia a dia, 

por pessoas comuns, de usos comuns, afirma Certeau (2000), que constroem a história 

humana, incluindo práticas e técnicas aperfeiçoadas em uma correlação do indivíduo com o 

coletivo, com a natureza e com processos produtivos artesanais (CANDIDO, 1964).  

Lima (2006), baseada em autores da literatura especializada sobre as comunidades 

tradicionais pesqueiras marítimas, afirma serem estas, historicamente,  

 
comunidades que se caracterizam por um processo de trabalho artesanal que 

se dá no mar (a exemplo da pesca de peixe, de arraia e lagosta), marcado 

pela hierarquia baseada no “segredo”, e em terra, com a realização de 

trabalhos artesanais (bordados, labirintos, rendas, fabricação e reparos dos 

artefatos de pesca) e manuais (pequenos plantios de subsistência e o 

extrativismo vegetal) (p. 39). 
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Essas comunidades, “enraizadas em territórios que se constituem como lugares à 

beira-mar, mediante determinadas condições de produção da vida, de reprodução das relações 

sociais e de sociabilidade”, registram relações fundamentadas por laços de afetividade, de 

parentesco e apadrinhamento, além da religiosidade e do lúdico como fortes referenciais 

(LIMA, 2006, p. 39). 

Esse modo de vida essencialmente tradicional depende da preservação dos 

recursos naturais, no entanto tais comunidades têm sofrido com os processos de modernização 

que seguem a lógica desenvolvimentista, que implica em transformações que provocam 

mudanças no território, alterações no modo de vida dos seus moradores pela substituição 

forçada dos seus meios de sobrevivência por atividades que favorecem o crescimento 

econômico. 

A partir desses referenciais que caracterizam as comunidades pesqueiras e dos 

processos de modernização, Lima (2006) apresenta uma reflexão sobre as mudanças nas 

formas como se estabelecem os vínculos e como são produzidos e ressignificados esses 

referenciais na história das comunidades tradicionais pesqueiras cearenses. Como 

pressuposto, a autora explica que  

 

[...] essas mudanças estão intrinsecamente relacionadas ao processo de 

reprodução das relações sociais e de constituição da vida social do homem 

simples no contexto da realidade brasileira e cearense, a partir da década de 

70 do século passado (LIMA, 2006, p. 41).  

 

Lima (2006) descreve que na década de 1970, instaurou-se novo processo de 

valorização da costa cearense, caracterizado por conflitos pela posse da terra, promovendo 

desagregação no modo de vida dos pescadores e marisqueiras, com as tentativas de imposição 

de formas modernas de viver.  

Nesse processo, que inclui confrontos com especuladores imobiliários, 

intermediários, atravessadores, veranistas e empreendedores turísticos, existem histórias de 

comunidades pesqueiras marítimas que conseguiram resistir com muita luta às ameaças 

sofridas:  

Inicialmente, pode-se enunciar uma proposição: as comunidades pesqueiras 

marítimas que ganharam, no passado, destaque como defensoras da zona 

costeira, na sua porção cearense (uma vez que garantiram a posse da terra 

para a União), na atualidade, reproduzem-se sob a égide das relações sociais 

de produção, que implicam a chamada crise ambiental e a degradação do 

vivido, da busca constante pela sobrevivência, pela defesa (em alguns casos) 

e pela preservação de seus territórios. A observação continuada do triplo 

movimento – sobreviver, resistir e realizar possibilidades estratégicas – que 

caracteriza o modo de vida de algumas comunidades fez, e faz, emergir a 
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discussão da problemática da constituição das territorialidades na zona 

costeira. (LIMA, 2006, p. 40) grifos da autora.  

 

Outras não resistiram aos processos da modernidade e transformaram-se em 

povoados litorâneos como: Prainha, Uruaú, Morro Branco e Canoa Quebrada, hoje 

caracterizados: 

 
pelo baixo percentual de moradores envolvidos com a pesca artesanal; pelo 

aumento de moradores que se dedicam ao comércio (bodegas, mercadinhos, 

padarias), “envolvidos” em atividades de prestação de serviços domésticos 

para proprietários de segunda-residência (caseiros, cozinheiras, faxineiras) e 

para turistas (hospedagem, alimentação, entretenimento); pela tendência ao 

distanciamento entre os que são do lugar e o permanente convívio com 

“estranhos” à comunidade (uns chegam e ficam, outros apenas passam horas 

e/ou dias e vão embora) (LIMA, 2006, p.42). 

 

 
Lima (2006, p. 40) buscou desvelar as relações sociais a partir da discussão: onde 

e como vivem as comunidades pesqueiras marítimas cearenses, o que particulariza o seu 

modo de vida, como se dá o processo do trabalho, a produção da materialidade e das 

dimensões subjetivas do viver, afirmando “caracterizarem-se por explorarem recursos naturais 

e por terem, como marca de suas territorialidades, relações que se constroem na terra, no mar 

e na terra/mar”.  

Apesar da semelhança entre as experiências de conflitos entre as comunidades 

tradicionais pesqueiras cearenses, cada uma delas imprimiu um modo de vida diferente. Em 

algumas delas, a pesca continua sendo a principal atividade produtiva, enquanto outras 

agregaram práticas produtivas como o extrativismo vegetal, o artesanato, os pequenos 

plantios, existência de pequenos comércios e as trocas de produtos locais entre familiares.  

Outras fontes de renda surgem na atualidade, tais como da pensão dos moradores 

aposentados, dos salários advindos de empregos públicos (professores, agentes de saúde, 

policiais, dentre outros), de serviços prestados dentro da comunidade como na construção de 

casas e ainda, de remessa de dinheiro enviada por filhos que migraram para cidades no Ceará 

e outros Estados (LIMA, 2006). 

Mas o que realmente levou comunidades a incluir outras atividades? Lima (2006, 

p.46) afirma que as “condições adversas de trabalho, a permanência no mar, a disciplina do 

processo do trabalho na embarcação, por si só, não levam a mudanças no modo de vida das 

comunidades pesqueiras marítimas”, e que tais transformações se deram, sobretudo, com a 

crise da pesca da lagosta. 
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Essa realidade iria influenciar as condições de existência das comunidades 

pesqueiras marítimas, referenciadas em relações sociais que se materializam 

no lugar, mas que não lhe são exclusivas. Por isso a maneira como se 

realizam as atividades produtivas é fundamental para a compreensão das 

mudanças na relação sociedade-espaço, nas relações entre os sujeitos do 

lugar e destes com os “de fora”. Além de terem grande importância na 

configuração das práticas sociais, acarretam um redimensionamento de 

referenciais simbólicos fundamentais ao modo de vida das comunidades 

pesqueiras marítimas (LIMA, 2006, p.43). 

 

São diferentes manifestações do ser humano sobre a natureza que provocam 

alterações significativas nos ecossistemas, bem como modificações no modo de vida das 

comunidades tradicionais são geradas pelos impactos de políticas de desenvolvimento 

adotadas no Estado em detrimento da preservação e conservação da cultura dessas 

comunidades.  

Portanto, conflitos têm sido comuns na história desses povos. Os conflitos estão 

relacionados com a posse da terra, cercas e privatização dos espaços ameaçando a utilização 

comum dos recursos, grilagem de terras, especulação imobiliária, veranismo (segunda 

residência), turismo (Loteamentos, megaempreendimentos, resorts), carcinicultura e 

instalação de usinas de energia eólica em área de preservação ambiental. 

Nas comunidades atingidas pelo turismo e pelos grandes empreendimentos, 

encontra-se o nativo cuidando de casas de veraneio ou empregado em pousadas e restaurantes, 

ou mesmo inseridos em serviços que surgem com a incorporação tecnológica (Lan house). 

Assim como os empregos públicos também têm marcado a vida nessas comunidades: 

professores, agentes de saúde, técnicos administrativos da prefeitura, policiais e outros.  

Os pequenos comércios também estão presentes: as padarias, os mercadinhos, os 

bares, pequenas lojas que vendem roupas e brinquedos, os vendedores de peixe, e outros 

produtos vinculados ou não às atividades tradicionais (LIMA, 2002). São novos processos que 

se incorporam ao modo de vida das comunidades tradicionais, que produzem novas 

condições, e junto a estes, uma série de conflitos, de forma muito particular, aqueles 

relacionados com a posse da terra, constante em toda a zona costeira. 

A disputa pelo território e pelo uso que se quer fazer dele, desrespeita não só a 

legislação imobiliária como as normas de proteção ambiental (LEROY; SILVESTRE, 2004). 

Lima (2006, p. 42) confirma esse conflito e explica que enquanto o uso da terra para os 

moradores vincula-se à realização de condições de produção da vida, no caso dos grileiros a 

posse da terra é condição para realização de bons negócios.  
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A disputa pela posse dos terrenos de marinha no litoral cearense, nas últimas 

décadas, é a raiz de conflitos entre moradores das comunidades pesqueiras 

marítimas versus grileiros de terra (que, geralmente, se vinculam a 

especuladores imobiliários e/ou empreendedores turísticos). 

 

A partir da década de 70, situa Lima (2002), cerca e privatização do espaço passa 

a marcar toda a zona costeira. Aquelas terras que até então eram chamadas de terras arenosas, 

terras sem valor, terras que podiam ser abrigo para aqueles que não tinham posse, são 

ocupadas por pessoas que vinham de outros lugares, pessoas que vinham fugidas da seca do 

interior, pessoas expulsas de suas terras pela chegada das empresas, dando origem a muitas 

das comunidades da zona costeira do Ceará. Esse processo dá um outro sentido aos padrões 

de comportamento das comunidades tradicionais pela privatização e demarcação das terras, 

onde antes existia o uso comum dos recursos, e o acesso aos bens estava à disposição das 

comunidades.  

Nesse processo da presença das cercas e da privatização dos espaços, em muitas 

comunidades surgem então reivindicantes da posse ou mesmo pessoas que se dizem 

proprietárias. Esse processo também faz referência a grilagem de terra, de pedidos indevidos 

de posse, burlando leis e afirmando que são terras sem dono.  

A especulação imobiliária a partir da década de 70 marca esse espaço, quando era 

comum ver ao longo da CE-040 grandes placas de especuladores imobiliários vendendo terras 

de áreas onde viviam comunidades tradicionais. Em meados da década de 70 e durante toda a 

década de 80, se consolida o veranismo, pessoas que já não querem se hospedar na casa dos 

pescadores, querem ter a própria casa. Essa é a realidade de Icapuí até o extremo oeste do 

Estado. Comunidades que antes se caracterizavam pelo modo de vida tradicional pesqueira, 

nesse processo passam a ser comunidades caracterizadas por esse veranismo, presença da 

segunda residência.  

A partir do Governo do Tasso Jereissati (1995 – 1998) iniciam os projetos de 

turismo. Vem então o primeiro PRODETUR, apresentado pelo governo do Estado do Ceará, 

que passa a ser PRODETUR CEARÁ, e mais tarde PRODETUR NORDESTE (Programa de 

Desenvolvimento do Turismo do Nordeste). Época de grandes empreendimentos e grandes 

loteamentos marcando essa ocupação na zona costeira e o turismo de massa (turismo de 

escala), investimentos que não favoreciam as comunidades, e sim os empreendedores. Em 

1996, tem-se a presença da carcinicultura ocupando várias áreas de manguezais, que eram 

usadas pelas comunidades costeiras, provocando danos irreversíveis no Cumbe e em Curral 
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Velho, dentre muitas outras comunidades, onde a presença de fazendas hoje já abandonadas 

toma espaços importantes para a comunidade (LIMA, 2002; MEIRELES, 2006). 

A carcinicultura (cultivo de camarão em cativeiro), quando se instala, causa 

alterações nos ciclos naturais, também gerando danos socioambientais que afetam diretamente 

famílias que dependem da pesca artesanal e do extrativismo marinho. A carcinicultura, pela 

sua valorização no mercado internacional, tem sido uma atividade que recebe grandes 

incentivos do Governo para se instalar no litoral cearense. Em seguida, os parques de energia 

eólica chegam para ameaçar, também presente do leste ao extremo oeste, tomando conta dos 

territórios.  

Figura 31 - O território dos conflitos: terra, água, energia, biodiversidade 

 

                         Fonte: Acervo Professor Jeovah Meireles 

 

Esse mapa dos conflitos demonstra que toda a zona costeira está sendo disputada. 

As comunidades pesqueiras têm sido os principais sujeitos atingidos por esses 

empreendimentos. São em torno de 120 comunidades que têm a pesca como a principal 

atividade econômica.  

Sob a perspectiva do direito humano ao meio ambiente, Leroy e Silvestre (2004) 

realizaram uma missão com o objetivo de investigar regiões do litoral nordestino avaliando 

casos de violação a direitos humanos das populações tradicionais litorâneas. O relatório dessa 

missão traça um quadro das principais ameaças e conflitos das populações litorâneas, estando 
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estes associados a direitos econômicos sociais e culturais, como também a eles à violência 

física e obstáculos à participação política, além de desamparo das autoridades públicas e 

dificuldades de acesso à justiça.  

Nessa missão Leroy e Silvestre (2004) observaram um elemento comum a todos 

esses problemas: a exclusão provocada por um modelo de desenvolvimento injusto, onde as 

parcelas mais vulneráveis da sociedade recebem a maior carga dos danos ambientais 

provocados pela apropriação desigual de recursos naturais, portanto, a exposição aos riscos 

não é igual para todos os cidadãos. As sociedades desiguais e as dinâmicas sociais e políticas 

 
 

destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às 

populações de baixa renda, aos grupos raciais discriminados, aos povos 

étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas e 

vulneráveis (REDE BRASILEIRA DE JUSTIÇA AMBIENTAL, 2004). 

 

Os licenciamentos ambientais que deveriam proteger o ambiente são alterados 

conforme os interesses econômicos da atividade para o Estado, junto a uma fiscalização 

precária dos órgãos responsáveis. Essas atividades, mesmo inapropriadas, são amparadas e se 

expandem por todo o litoral (LEROY; SILVESTRE, 2004).  

Dessas práticas irregulares, segundo os mesmos autores, advém a ameaça aos 

pescadores artesanais prejudicados pela pesca industrial que gera escassez dos recursos 

marinhos, além de ser praticada ilegalmente. Mesmo sendo conhecidos os locais em que 

acontecem produção e comercialização dos artefatos ilegais, nenhuma medida é tomada no 

sentido de proibir tal atividade.  

Portanto, percebemos o quanto as comunidades pesqueiras precisam ser 

compreendidas e respeitadas, protegidas desse desenvolvimento predatório que destrói a 

tradição e todo um patrimônio sócio-histórico-cultural.  

A população que vive na zona costeira desenvolve fortes raízes, seja pela 

atividade que desenvolve, seja pelos laços familiares; portanto, há uma perda imensurável 

para os moradores quando destituídos desse sentimento de reconhecer-se pertencente a um 

determinado grupo social. Esse vínculo, esse sentimento de pertença, remete à questão 

fundamental da identidade, que Diegues (2001) avalia como um dos critérios mais 

importantes para definição de culturas ou populações tradicionais. 
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3 CULTURA, IDENTIDADE DOS SUJEITOS, HISTÓRIAS QUE CONTAM A VIDA 

DA COMUNIDADE DE CANOA QUEBRADA   

 
Apresentaremos o conceito de cultura a partir de uma breve reflexão onde 

Marilena Chauí associa o tema a diferentes significados conforme a época histórica a que se 

refere. Seguimos com uma discussão sobre a identidade em tempos de globalização, 

reafirmando que está associada às fases de desenvolvimento da humanidade ampliando para a 

contextualização da identidade dos atores sociais das comunidades tradicionais, sujeitos da 

nossa pesquisa. 

 

3.1 Cultura 

 

Chauí (2008) reconstitui diferentes significados para a palavra cultura. A cultura 

teve seu significado vinculado à ideia de cultivo, de cuidado, com o sentido de uma ação que 

conduzisse, fizesse brotar, florescer das potencialidades a realização de alguma coisa ou de 

alguém. Vinda do verbo latino colere, significa em sua origem o cultivo. No século XVIII, 

com o Iluminismo, cultura torna-se sinônimo de civilização, portanto, vinculada à idéia de 

vida política, e o sentido anterior, de cultivo, foi se perdendo no decurso da história do 

ocidente. “Avalia-se o progresso de uma civilização pela sua cultura e avalia-se a cultura pelo 

progresso que traz a uma civilização” (CHAUÍ, 2008, p. 55) 

Tem-se então a cultura como padrão que mede o nível de civilização de uma 

sociedade, como critério de evolução e junto a esse conceito, a idéia de tempo preciso, linear, 

apontando para o progresso como o acúmulo de práticas ligadas às artes, ciências, técnicas e 

filosofia. No século XIX esse conceito iluminista de evolução ou progresso em suas 

proporções políticas e ideológicas de cultura reaparece com a constituição da antropologia 

(CHAUÍ, 2008). A cultura tomada como noção de progresso pelos antropólogos teve a Europa 

Ocidental como padrão máximo dessa evolução. 

O Estado, o mercado e a escrita seriam as bases avaliativas para se medir a cultura 

de uma sociedade. “Todas as sociedades que desenvolvessem formas de troca, comunicação e 

poder diferentes do mercado, da escrita e do Estado europeu, foram definidas como culturas 

primitivas” (CHAUÍ, 2008, p. 56). Assim, se estabelece um padrão que se apresenta como fim 

para toda e qualquer sociedade para se atingir a evolução ou progresso. 
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A cultura europeia capitalista não apenas se coloca como telos, como o fim 

necessário do desenvolvimento de toda cultura ou de toda civilização, isto é 

adota uma posição etnocêntrica, mas, sobretudo ao se oferecer como modelo 

necessário do desenvolvimento histórico legitimou e justificou, primeiro, a 

colonização e, depois, o imperialismo (CHAUÍ, 2008, p. 56). 

 

Essa valorização e padronização do progresso nos moldes europeus ainda 

prevalecem na contemporaneidade. O cenário apresenta novos elementos, mas o pensamento 

hegemônico do progresso é dominante.  

Com a filosofia alemã, ainda no século XIX, a cultura é posta sob a distinção 

entre natureza e história e a partir da segunda metade do século XX, esse conceito é ampliado 

e incorporado pelos antropólogos europeus que desfazem a ideologia etnocêntrica e 

imperialista da cultura (CHAUÍ, 2008). 

Inaugura-se, assim, a antropologia social e a antropologia política, “nas quais cada 

cultura exprime, de maneira historicamente determinada e materialmente determinada, a 

ordem humana simbólica com uma individualidade própria ou uma estrutura própria” 

(CHAUÍ, 2008, p. 57). 

 

A partir de então, o termo cultura passa a ter uma abrangência que não 

possuía antes, sendo agora entendida como produção e criação da 

linguagem, da religião, da sexualidade, dos instrumentos e das formas do 

trabalho, das formas da habitação, do vestuário e da culinária, das expressões 

de lazer, da música, da dança, dos sistemas de relações sociais, 

particularmente os sistemas de parentesco ou a estrutura da família, das 

relações de poder, da guerra e da paz, da noção de vida e morte. A cultura 

passa a ser compreendida como o campo no qual os sujeitos humanos 

elaboram símbolos e signos, instituem as práticas e os valores, definem para 

si próprios o possível e o impossível, o sentido da linha do tempo (passado, 

presente e futuro), as diferenças no interior do espaço (o sentido do próximo 

e do distante, do grande e do pequeno, do visível e do invisível), os valores 

como o verdadeiro e o falso, o belo e o feio, o justo e o injusto, instauram a 

ideia de lei, e, portanto, do permitido e do proibido, determinam o sentido da 

vida e da morte e das relações entre o sagrado e o profano (CHAUÍ, 2008, 

p.57). 

 

Esse conceito de cultura que Chauí nos apresenta tem como referência a 

identidade dos sujeitos, concebidas nesse campo pleno de possibilidades, na relação com os 

elementos constituintes da cultura, na interação com a diversidade de valores, em especial 

com a noção espaço-temporal redefinidos à medida que novos conceitos vão sendo 

circunscritos no contexto da contemporaneidade.  
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3.2 Como pensar a identidade em tempos de globalização? 

 

Um pescador não é apenas um homem que pesca. Ele pertence a uma 

comunidade, pertence a grupos sociais que lhe conferem uma identificação, escolhe fazer 

parte de diferentes associações, se filia a partidos, segue uma determinada religião, ou seja, 

tem diante dele uma gama de possibilidades.  

Hall (2004) identifica três conceitos de identidade na história social, que estão 

associadas às diferentes fases de desenvolvimentos da humanidade: a do sujeito do 

Iluminismo, a do sujeito sociológico e a do sujeito pós-moderno. 

 

O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa humana 

como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades 

de razão, de consciência e de ação, cujo “centro” consistia num núcleo 

interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se 

desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo – contínuo 

ou “idêntico” ele – ao longo da existência do indivíduo. O centro essencial 

do eu era a identidade de uma pessoa (p.10-11). 
 

 

Essa concepção do sujeito do Iluminismo é demasiadamente individualista, 

segundo Hall (2004), e o sujeito sociológico já refletiria a complexidade do mundo moderno: 

 

A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo 

moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era 

autônomo, mas era formado na relação “com outras pessoas importantes para 

ele”, que mediavam para os sujeitos os valores, sentidos e símbolos –a 

cultura – dos mundos que ele/ela habitava (p. 11). 
 

 

No sujeito sociológico já se percebe a formação da identidade a partir da interação 

entre o “eu” e a sociedade. 

 

O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o ‘eu real’, mas 

este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos 

“exteriores” e as identidades que esses mundos oferecem” (HALL, 2004, 

p.11). 
 

Segundo Hall (2004, p. 12), a concepção de sujeito sociológico passa por um 

processo de mudança, antes unificado e estável, agora fragmentado: “composto não de uma 

única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas.” Esse seria, 

portanto o sujeito pós-moderno, que por interagir com a dinâmica dos sistemas culturais com 

os quais está envolvido, não tem identidade fixa, mas constantemente transformada, assim, a 
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construção da identidade é um processo social e individual ao mesmo tempo, onde fatores 

sociais e psicológicos se articulam.  

Os indivíduos integram diferentes grupos sociais, assumem diferentes identidades 

coletivas, mas ainda assim tendem a diferenciar-se, tornando-se autônomos, afirmando-se 

enquanto sujeitos e atores sociais (HALL, 2004).  

Nessa multiplicidade de identidades “com cada uma das quais pode se identificar 

ao menos temporariamente” (HALL, 2004, p. 13), vê-se o fenômeno da globalização, em que 

tempo e espaço conferem o caráter da impermanência (BAUMAN, 2001), quando das 

transformações associadas à intensidade com que os sujeitos interagem, mais do que ser, a 

identidade se manifesta no estar, no representar (TILIO, 2009).  

Para contextualizar as mudanças que foram acontecendo em Canoa, escolhemos 

nativos e turistas que residem em Canoa há mais de 20 anos. Sr. Antônio, Edilson e Zeca 

falam do seu lugar de origem. 

Dos novos moradores, pessoas vindas de outros estados brasileiros e de outros 

países, escolhemos dois estrangeiros e uma brasileira. A partir da história do sr. Ângelo, da 

Célia e do Mário, fizemos nossas primeiras aproximações para compreender como a chegada 

de pessoas foi sendo incorporada à vida na comunidade. 

Para elucidar o processo de modernização em Canoa, fomos reconstruindo, a 

partir da história dos próprios sujeitos entrevistados, como foi acontecendo essa aproximação 

do turista, como este vai se inserindo na comunidade e as transformações que advêm da 

fixação do estrangeiro/brasileiro no lugar. Procuramos, inicialmente, caracterizar o perfil de 

cada um dos nossos entrevistados e como cada um foi se reconhecendo no contexto da 

comunidade.  

Hoje, em Canoa, vivem pessoas que nasceram na comunidade, estrangeiros e 

filhos de estrangeiros com canoenses, filhos de estrangeiros com estrangeiros nascidos em 

Canoa, brasileiros de outros estados que passaram a viver em Canoa e tiveram filhos com 

estrangeiros. Essa pluralidade compartilha do mesmo tempo e espaço, mas de formas muito 

singulares.  
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3.3 A Identidade dos sujeitos 

 

EDILSON  

Edilson nasceu em Aracati, mora há 12 em Canoa, mas desde 1985 que trabalha 

na vila. Vendia pão (trazia de fora) numa época em que Canoa não tinha padaria e no porta-

malas do carro mesmo, os pães ficavam expostos à venda. Edilson vendeu pão até 95, foi 

quando ele colocou uma lanchonete na Broadway, mas com as dificuldades, pois trabalhava 

até tarde da noite, ele fechou em 2005. No final de 2005 foi chamado para trabalhar na 

Prefeitura e hoje ele trabalha no município, é presidente do Conselho Comunitário de Canoa. 

ZECA 

Zeca, 61 anos, sempre teve uma forte relação com Canoa. Seu pai, que morava em 

um sítio a 10 km de Canoa, numa região denominada Cumbe, na época da malária, há mais ou 

menos 70 anos atrás, mudou-se para Canoa com sua esposa. Tiveram 12 filhos, alguns 

nascidos na vila e os mais novos nascidos em Aracati, pois pela necessidade do estudo, a 

família migrara para a sede do município. Apesar da mudança, a família sempre preservou a 

casa em Canoa, com barco de pesca: 

Meu pai vinha pra Canoa, eu ia pro mar pescar, gostava dessa vida, a maioria 

dos senhores hoje de Canoa da minha idade ou mais velhos, foram afilhados 

dele na época e tudo, dele e da minha mãe, então ficou essa coisa muito 

querida da nossa família em Canoa porque ele fez um bom trabalho aqui 

(Zeca/Canoa). 

Zeca foi se estabelecendo aos poucos em Canoa. Ficou entre Aracati e Canoa até 

perceber que nesta muitas vezes faltava alimentação, porque existiam apenas três 

fornecedores no local, pessoas que hoje já partiram: 

Chegava uma hora que não tinha o que comer em Canoa, nem as bodegas 

estavam abertas pra vender uma sardinha e tudo, foi quando eu comecei 

minha história abrindo uma loja, isso era, eu cheguei em 79 e abri o 

restaurante em 81. Então comecei minha historia assim, que foi muito legal 

porque eu não vim competir, eu vim suprir o que tava faltando, foi uma coisa 

bem aceita por quem trabalhava nesta área, passaram a ser meus amigos, eu 

fui padrinho de alguns filhos que nasceram deles nessa época, e tudo, então 

foi muito legal, e depois comecei a mudar porque eu abria geralmente 

quando eles fechavam, depois passou a haver necessidade durante o dia, 

porque era muito, começou a vir muita gente e não tinha oferta. 

(Zeca/Canoa) 
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Sr. ANTÔNIO 

Sr. Antônio, 58 anos, um dos informantes da pesquisa, é morador do Estevão há 

mais de 30 anos. Sr. Antônio é de uma família do centro de Canoa Quebrada, mas tem a Vila 

do Estevão como a sua “pátria”: 

Primeiro, pra falar a realidade não sou morador do Estevão nato, eu sou de 

uma família lá do centro da cidade de Canoa Quebrada, chamada cidade 

agora né, mas aí eu conheci minha esposa (nativa da vila) e aí casamos, 

viemos morar aqui, isso faz mais de 30 anos, então eu tenho os Estevão 

como a minha pátria, a minha terrinha e tal... (Sr. Antônio/Estevão). 

 

É uma forte liderança da Vila do Estevão. Sustentou seus filhos com a pesca, 

numa época em que ainda não existia turismo, era somente a pesca artesanal, o artesanato em 

palha e o labirinto, e hoje trabalha fazendo passeio de jangada para os turistas. Conta as 

dificuldades que enfrentou em alto mar, das enchentes de 1974/75 na cidade de Aracati com 

grandes repercussões para toda a região, desde vítimas de afogamento no rio Jaguaribe, 

pessoas que transportavam mercadorias de Aracati para localidades próximas.  

Sr. Antônio mesmo expondo as dificuldades lembra-se da fartura que existia em 

Canoa. 

Dentro da história, de tempos atrás, de Esteves, tinha muita comida, muita 

produção, muito peixe, muita lagosta, tinha tudo, mas não era valorizado, até 

porque a produção era maior do que o consumo.  

 

Sr. Antônio conta como era a Canoa do seu tempo, antes de se estabelecer na Vila 

do Estevão. Aos 12 anos, em 1965, Sr. Antônio conta a experiência de ver pela primeira vez 

pessoas de fora se aproximando de Canoa. 

Naquela época, ainda me lembro, essa é a história de Canoa Quebrada 

segundo a história que meu tio deixou, que meu tio era o Zé Melancia, 

falecido, ele era poeta, romancista, carpinteiro, pescador, ele era aquele 

representante nato que cuidava dessa aldeia, dessa aldeia na época né? Então 

era um homem assim, era a coluna do monumento, mas eu lembro que nós 

tava na duna pôr do sol, eu e mais um grupo de adolescentes, de criancinha, 

brincando de tábua, essas tábuas de...hoje tudo é moderno, tem as tábuas 

modernas, mas antigamente qualquer pedaço de pau a gente ia brincar, era 

coisa de criança e comer caju, aqui eram uns cajueiros enormes, bem maior 

na duna pôr do sol, e nós tava lá, quando de repente, antigamente Canoa não 

tinha estrada, tinha trilha de jeep, aqueles carrão chamado jeep de quatro 

porta, que era o único meio de transporte que nós tínhamos, e jumento, né, 

jumento, a tarde, quando de repente apareceu três pessoas na estrada, aí nós 

vimos aquela bagagem do pessoal e nós olhávamos e dizia: pra quê que é 

isso? É lobisomem, é lobisomem, olha, não ficou um moleque na duna?  

 

Canoa era uma vila de pescadores com difícil acesso, portanto, tamanha foi a 

surpresa para as crianças quando viram pessoas chegando à praia de Jeep.  
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Aí alarmou a cidade, alarmou a vila, porque cidade não era, alarmou a vila. 

Olha tem três caras que vem aí, três lobisomens, apeou uns negócios nas 

costas, e meu tio tomou a frente: menino, que história é essa aí – não, um 

lobisomem – na vila o pessoal era assim bem natural, bem, vamos dizer 

assim, selvagem né, aí todo mundo fechou as portas e tal, ficou todo mundo 

com medo, amedrontado com aquela história, quando apareceram esses 

rapazes, eram do rio de Janeiro, meu tio conversou com eles, eles eram 

jornalistas, e eles vinham explorando as praias né, aí então ele encontrou 

essa estradinha e veio saber que lugar, que povoado era aquele e tal, e 

descobriu essa praia maravilhosa que nós temos aqui. E através da conversa 

do meu tio com eles, e meu tio colocou as questões da vila, que eram pessoas 

simples, selvagem ainda e tinha que entender a situação, eles falaram assim: 

quem tem que entender a situação somos nós, nós que estamos invadindo 

uma área que é inteiramente selvagem né, então muito bom, eles vieram 

ficar três dias e ficaram três meses, explorando exatamente tudo que a Canoa 

na época tinha né? (Sr. Antônio/ Estevão)  

 

Hoje Sr. Antônio já não pesca mais. Ele trabalha como vendedor de passeio de 

jangada para os turistas em um dos restaurantes mais movimentados de Canoa Quebrada. 

D. Conceição 

Nasceu na Vila do Estevão, atualmente com 54 anos, neta do Sr. Estevão, 

fundador da Vila, durante 7 anos foi presidente da Associação do Moradores do Estevão 

(AME). Sua mãe, de origem negra, nasceu em uma praia vizinha e foi ainda pequena para a 

Vila. Esposa de pescador, d. Conceição sempre esteve envolvida com a luta pelos direitos da 

comunidade. 

Júlio 

Professor de Educação Física, 52 anos, nasceu em Canoa, onde mora até hoje. 

Trabalha em escolas de Canoa Quebrada e de Aracati.  

 

3.4 Caracterizando a identidade dos novos moradores de Canoa 

 

Apesar das semelhanças nas motivações que levaram turistas a conhecer Canoa e, 

mais tarde, a se fixarem lá, há diferenças na forma como essas pessoas percebem a 

comunidade e no modo como aos poucos vão se inserindo nela, fazendo parte também. 

Alguns caminharam no fluxo do “desenvolvimento” e acreditaram na melhoria que estavam 

proporcionando aos moradores da Vila; outros se inseriram participando de projetos da 

comunidade, embora com visões de preservação/resistência diferentes.  
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Os turistas que chegaram na década de 80 em Canoa e se fixaram na região 

tinham objetivos semelhantes. Sr. Ângelo, italiano, mora há 22 anos em Canoa e é 

proprietário de um hotel localizado na avenida principal, a Broadway. 

Éramos fãs da vida alternativa, viajantes do mundo. E era esse viajante que 

se encontrava em lugares como esse. Encontravam depois de terem se 

encontrado na India, ou na Tailândia ou no Nepal, viajavam um pouco o 

ocidente, um pouco o oriente, eram viajadores, os jovens naquela época 

eram exploradores, conhecedores, procurando talvez a liberdade, talvez um 

modo diferente de encarar a existência, a humanidade. Então, tem um pouco 

de romantismo, de utopia, tudo isso, mas era, como digo, um estilo de vida 

ecologicamente correto, com as palavras de agora. Os primeiros que 

resolveram ficar aqui, eu me incluo, resolvi ficar aqui com o intuito de viver 

aqui, de desfrutar dessa harmonia, desse conjunto de coisas. Não tinha 

aquela ganância de comprar terreno pra poder revender. Isso começou a 

chegar nos anos 90. (sr.Ângelo/Canoa). 

 

Mário é argentino, 56 anos, chegou a Canoa no ano de 1982 e, mais tarde, fixou-

se na extensão que ganha o nome de Vila do Estevão, hoje é forte liderança do local. Mário 

relata que sua motivação para conhecer Canoa Quebrada foi a busca por outro tipo de vida, o 

desejo de conviver com a comunidade. Na época não existia o turismo de massa, pois o 

acesso à região não permitia, portanto apenas visitava Canoa quem tinha ouvido falar por 

meio de outras pessoas que conheciam o lugar. 

Mário é enfático ao dizer que a hospitalidade foi a primeira característica que o fez 

permanecer ali, e ressalta isso como aspecto próprio da cultura canoense, diferente até mesmo 

de comunidades próximas do local:  

 

Aqui uma coisa que me atraiu, eu cheguei procurando como te falei outro 

tipo de vida e tal, algumas coisas que me atraíram muito e eu fiquei muito 

impressionado, bem impressionado, foi primeira coisa, a hospitalidade, uma 

característica cultural daqui, própria daqui de Canoa Quebrada, e volto a 

repetir, diferente até de comunidade que fica a 03 quilômetros daqui no 

interior, muito diferente, muito mais hospitaleiro o povo daqui, a liberdade 

que se respirava aqui, com respeito, não importava de onde você era, para te 

dizer, citar um exemplo, foi o único lugar de todos os que conheci viajando 

pela América do sul, conheço a América do sul quase toda, o único local 

onde eu não me senti estrangeiro foi aqui, inclusive, eu me sentia muito mais 

em casa do que na minha própria casa, naquela época se praticava o turismo 

domiciliar, familiar, então você se hospedava na casa das pessoas e portanto 

convivia com as pessoas, comia na mesa com as famílias, eles preparavam 

um quarto ou no alpendre assim pra você pernoitar e tudo, e aí eles 

começavam depois a preparar o quartinho que separa os turistas que já 

estavam chegando e tudo, mas naquela época era turismo domiciliar, 

familiar né, então a hospitalidade, a liberalidade que existia, a beleza natural 

são três itens que me atraíram como também muita gente né, e ao mesmo 

tempo a possibilidade de você tá em contato com pessoas que eram muito 

parecidas com você, que estavam procurando a mesma coisa que você, no 
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caso alternativo como forma mais simples de viver aqui, encontrava tanto 

pessoas aqui brasileiras como de outros locais do mundo que vinham 

procurar a mesma coisa (Mário/Estevão). 

 

Célia morava em Belo Horizonte, é psicóloga, trabalhava na área de educação. 

Sentia-se saturada da cidade grande, onde os desafios já não despertavam interesse e a 

sensação de ter “parado no tempo” a fez tirar 40 dias de férias para viajar e pensar sobre que 

novo caminho iria trilhar. Escolheu Canoa como destino e nessa viagem conheceu um 

estrangeiro que veio a ser seu marido. Nessa primeira viagem ficou alguns meses, voltou para 

Minas para resolver pendências e retornou para Canoa com o intuito de morar. Chegou a 

Canoa em Maio de 1986, logo após a cheia violenta que houve em 1985 que marcou a vida 

dos moradores da vila. 

Quando eu cheguei me agradou, realmente fiquei interessada a vir ficar aqui, 

então, aí eu parti do principio que assim, se eu ia viver no lugar, eu tinha que 

conhecer esse lugar e me adaptar a realidade do lugar, então eu tinha que 

tirar a roupa da cidade grande e vestir a roupa do local, então começa assim 

o primeiro choque. Um dia estava quente e eu fui a Aracati pra fazer 

compras, imaginei um supermercado (risos), num era bem, pensei assim, 

talvez em Fortaleza, então uma semana depois eu fui a Fortaleza, também na 

época Fortaleza era uma provinciazinha né, também foi naquele período do 

Sarney, da recessão, das confusões, então falei, ótimo, aí caí na real, não 

tem, não tenho mais, eu lembro que eu queria comprar umas latarias, mas... 

imaginava ter 05, 06 marcas, tinha 02 né,  mas tinha determinados produtos 

que nunca tinham nem ouvido falar, então tive esse choque de realidade e 

voltei pra realidade daqui (Célia/Canoa). 

 

As diferenciações no que diz respeito à inserção dos novos moradores na 

comunidade e de como vão diversificando o modo de se relacionar com a população, podem 

ser observadas quando ouvimos a história de sr. Ângelo, que se estabelece na Broadway e o 

segundo, Mário, também estrangeiro, que torna-se defensor das questões da comunidade, e 

junto aos moradores assume uma postura de luta contra a transformação de Canoa.  

Sr. Ângelo relata o cenário de Canoa na época em que chegou: 

 

Aí o que acontece, quando o estrangeiro chegava há 20, 30 anos atrás, 

encontrava essa rusticidade, que o fascinava, era o modo primitivo de viver. 

Aqui era um lindo céu estrelado que iluminava quando tinha lua, quando não 

tinha lua era escuro total, era aquela noite ou duas  em que tu não enxergava 

nada, mas mesmo assim, as pessoas saíam para bater um papo, ou tocar um 

violão, mesmo assim. Isso era diferente. Não dava lucro vim para Canoa, 

vinham para curtir essa sensação, essas emoções de um viver mais pacato, de 

um conviver em paz, e pronto, e namorar a vontade. Naquela época não 

tinha todo aquele movimento imobiliário, especulativo, de cercas, de 

loteamento que hoje é uma atividade constante. Naquela época era só 

ondulações, dunas moldadas pelo vento, pessoas se perdiam lá e namoravam 
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a vontade. Aí nasceu aquele mito de Canoa dos nudistas, porque era um 

lugar onde as pessoas podiam ficar bem a vontade, tinha espaço. O nativo 

dava um sorriso cúmplice quando alguém saia da praia pelado, mas não tinha 

escândalo. Era afastado do centro (Sr. Ângelo/Canoa). 

 

Sr. Ângelo em suas primeiras idas hospedava-se na casa de pescadores, numa 

época marcada pela “beat 
5
generation”, geração do mito da Califórnia, do mito de Aquarius. 

Primeiro precisa situar Canoa de 25 anos atrás, quando começou a se instalar 

aqui em Canoa, gente de fora. Canoa oferecia só o lugar, natureza, gente 

pobre, mais simples, acolhedora, sem preconceito, digamos assim, (não 

existia) xenofobia
6
. Eu me senti logo recebido em casa, almoçando, jantando 

nas casas dos pescadores, e naturalmente, eu dava minha contribuição do 

jeito que eu queria, do jeito que eu podia, de um jeito a não ofendê-lo – 

então ele botava o peixe, eu botava o arroz, a farinha, o café, aí pronto, o 

pirão saía. O encanto de Canoa ficou – não é que Canoa não seja mais 

interessante porque agora tem pavimentação, tem água encanada, luz 

elétrica, todos os requintes da civilização. As pessoas são de bem com a 

vida, tem sorriso fácil, e estão sempre tentando resolver, e não complicar. O 

estrangeiro vinha e se sentia na obrigação de aportar alguma coisa. Então era 

como as trocas que eu fazia com os meus amigos que me hospedavam, 

aquela coisa era comum, alguns tinham até mais condições, ofereciam 

aguma coisa a mais para as famílias que viviam carentes de tudo, mas, 

digamos que não vinha com a vontade de se inserir especulando, abusando, 

ao contrário, era pra preservar, tutelar. A comunhão era grande, os nativos 

viam com bons olhos porque só tinham a ganhar nessa troca, era um 

enriquecimento para eles, um aporte, uma contribuição econômica também 

(sr. Ângelo – Canoa). 

 

Há, portanto, o estrangeiro que também aporta em Canoa, mas se insere de forma a 

participar na luta e garantir os direitos dos moradores, por também se sentir parte da 

comunidade e se identificar com o movimento de resistência. 

Eu saí justamente da Argentina porque o tipo de vida que eu estava levando 

lá não me satisfazia, então eu saí pra levar um outro tipo de vida, um outro 

tipo de comunidade, outra forma de viver, então comecei a viajar, saí pela 

America do Sul, e isso foi no ano 81 e no ano de 82 conheci o Brasil. Por 

meio de amigos em Salvador, ouvi falar em Canoa Quebrada. Disseram 

assim, vocês vão pro nordeste? Não deixem de passar por Canoa Quebrada! 

                                                             

5
(Beat Generation em inglês) ou "Movimento beat" é um termo usado tanto para descrever a um grupo de 

artistas norte-americanos, principalmente escritores e poetas, que vieram a se tornar conhecidos no final da 

década de 1950 e no começo da década de 1960, quanto ao fenômeno cultural que eles inspiraram 

(posteriormente chamados ou confundidos aos beatniks, nome este de origem controversa, considerado por 

muitos um termo pejorativo). Estes artistas, levavam vida nômade ou fundavam comunidades. Foram, desta 

forma, o embrião do movimento hippie, se confundindo com este movimento, posteriormente. Muitos 

remanescentes hippies se auto-intitulam beatniks e um dos principais porta-vozes pop do movimento hippie, 

John Lennon, se inspirou na palavra beat para batizar o seu grupo musical, The Beatles. Na verdade, a "Beat 

generation", tal como os Beatles, o movimento hippie e, antes de todos estes, o Existencialismo, fizeram parte de 

um movimento maior, hoje chamado de "contracultura". (GERAÇÃO BEAT, 2012).  

6
Medo irracional, aversão ou a profunda antipatia em relação aos estrangeiros,  a desconfiança em relação a 

pessoas estranhas ao meio daquele que as julga ou que vêm de fora do seu país. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%AAs
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Então a gente chegou em 82, um muito amigo meu e eu chegamos aqui 

(Mário/Estevão). 

 

Existia um turismo bem incipiente, o que permitia obter alguma renda:  

Com o turismo incipiente você podia se manter trabalhando com esse tipo de 

turismo, fazendo coisas que os próprios nativos naquela época ainda não 

conheciam, fazendo, por exemplo, nós vivíamos fazendo pastéis, então 

desenvolvemos, me lembro, uma meta: 20 pastéis no sábado ao meio dia, 20 

pastéis no sábado a noite e 20 pasteis no domingo ao meio dia, aí com 60 

pastéis que fazíamos, vivíamos eu e minha companheira a semana toda, 

então íamos para a praia conversar, desfrutar da vida e tudo mais. Tínhamos 

apenas o necessário pra viver, porque você não precisava de tanta coisa pra 

viver bem, pra ser feliz, entendeu, então descobri o paraíso, eu aqui posso 

dizer que vivi o paraíso na terra essa época, porque tinham todas essas coisas 

positivas, não tinha ainda o racionamento de água que vem depois, não tinha 

violência, não tinha poluição, não tinha assim, digamos agressão das pessoas 

né, a discriminação, então por esse tipo de coisa que isso aqui eu reconheço 

naquela época como o paraíso, então eu cheguei aqui me instalei (Mário/ 

Estevão) 

 

Mário fala da forte identificação com os povos indígenas, sobretudo com as 

causas pelas quais lutavam: 

Quando eu saí de viagem pelo norte da Argentina eu encontrei de corpo com 

a cultura do norte da Argentina, fronteira com Bolívia, que era muito mais 

indígena, muito mais primitiva, aquele negócio né da simplicidade dos 

indígenas, em contato com os mais simples sentia que era uma coisa nova, 

uma renovação que era isso que eu estava procurando, porque lá tomei 

ciência no meio da cidade de Mar Del Plata (Mário nasceu em Mar Del 

Plata), olhando para o povo, pô eu fico aqui, eu vou definhar como uma 

folha seca e acabou entendeu, sem energia vital, sabe?  

 

A experiência do Mário por ter nascido em Mar Del Plata o ajudou a compreender 

com muita clareza no que Canoa poderia vir a se transformar: 

Estávamos vivendo aqui dessa forma todo o paraíso aqui na terra e tal e 

naquela época o Mar Del Plata, uma cidade espetacular, uma cidade turística 

da Argentina, por excelência turística, que fica a 400 km ao sul de Buenos 

Aires, então vive do turismo, quer dizer, eu sabia sobre o turismo, como 

indústria e o que o turismo produz, o que o turismo traz e tudo, tanto que 

uma cidade que naquela época era uma cidade de 400.000 habitantes e que 

na seca por se tratar de uma cidade balneária e que é a cidade turística dos 

portenhos isso aí duplica a população então em uma cidade que vira de 

repente em 1 milhão de habitantes, de 400 pra um milhão assim de um dia 

pro outro e todo o movimento pela cidade, então eu já sabia o que 

significava turismo, porque uma das coisas que eu percebia aqui era ao 

mesmo tempo a liberalidade, essa coisa, a possibilidade pra mim de tudo isso 

aqui vir a se envolver turisticamente e aí, me identificava naquela época e 

me identifico ainda né, como se fosse uma vacina, um anticorpo sabe, o que 

é uma vacina? A aplicação no corpo do vírus que na verdade somente são 

atenuados, pra que o próprio corpo vire os anticorpos né, isso é a vacina. 
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Então eu me identificava como um anticorpo que estava vindo de um lugar 

que já tinha passado por aquele turismo e que já tinha certa consciência dos 

aspectos negativos e positivos do turismo para poder passar para o que ia ter 

com tudo isso, então começamos a fazer um trabalho de divulgação dos prós 

e dos contras do turismo.  

 

A primeira atividade de Célia em Canoa foi abrir uma barraca na praia.  

Eu falo que eu paguei um ingresso na comunidade porque tinham uns 

nativos que achavam que eu não tinha o direito de ter uma barraca na praia, 

pensava que era um estrangeiro, eu não, não é assim não, eu sou tão nativa 

quanto vocês, e eu quero trabalhar como vocês, não vou tirar o pão da boca 

de ninguém, e queimaram minha barraca, quando eu abri, na noite que eu 

abri, me queimaram minha barraca e aí foi ótimo porque digamos assim, as 

pessoas de bem, os mais velhos, vieram me dizer que isso não era uma 

postura do nativo e criaram um cinturão de proteção comigo, saí da condição 

de desconhecida e foi muito interessante. Fiz todos os trâmites legais, fui à 

polícia, fui à marinha, porque eu tinha feito a barraca respeitando a tudo o 

que exigiam, tinha tirado licença e tal, daí eu fiquei mais de um ano, aí 

quando eu engravidei, eu fui pra uma lanchonete e tal, e aí nesse meio tempo 

eu frequentava os acontecimentos, as reuniões, participava dos festejos 

(Célia/Canoa). 

 

Célia a partir daí foi se inserindo na comunidade por meio da escola, quando 

houve o afastamento de uma professora e ela se propôs a substituí-la, depois como integrante 

de um projeto que exigia formação em educação e desenvolvimento infantil e mais tarde na 

Fundação Canoa Criança, em 95. Participou também do conselho comunitário de Canoa junto 

a um grupo de resistência para evitar que pessoas da extrema direita se apossassem.  

Então nós reunimos um grupo que não tinha nada a ver com essa história e 

falamos não, vamos fazer uma chapa e acompanhar essa eleição, aí 

conseguimos assim ampliar, mudar a visão que as pessoas tinham e 

começamos a desenvolver ações bem claras pra comunidade, tipo, uma 

campanha do lixo, tipo o posto de saúde estava abandonado e todo mundo 

esperando pela prefeitura, nós buscamos recurso fora, reformamos, criamos 

um espaço pra dentista, não tinha sala, nós conseguimos recurso fora pra 

equipar, pra funcionar, pra comprar material e até hoje isso funciona e até 

hoje esse grupo alemão dá esse suporte, entende, e depois fizemos um 

trabalho com a comunidade assim, a percepção que a comunidade tinha, em 

três frentes: era assim, a comunidade de Canoa, como era, o que era, como 

era e o que será, Canoa do passado, Canoa hoje e como idealizo a Canoa do 

futuro, e trabalhamos com as crianças, com os jovens, adultos e idosos. As 

crianças fizeram em forma de desenho, maquete, os jovens relataram, os 

adultos e idosos, contaram e tal, depois a gente editou esse material e 

discutimos com os grupos e depois fizemos o levantamento das situações 

que incomodavam a comunidade, o que tá faltando pra gente viver melhor na 

comunidade, então aí entrou a questão, na época tava muito a questão da 

segurança, foi em 2000 e... não me lembro, a questão da segurança, a 

questão do meio ambiente, então a gente fechou o trabalho com um 

seminário que a gente trouxe pessoas pra falar, como estava a questão da 

segurança, quais os caminhos pra... trouxe uma pessoa pra falar sobre meio 
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ambiente, tinha uma experiência comunitária disso, pra esse cara contar a 

prática dele e trouxemos uma pessoa pra falar sobre a questão comunitária, 

quais são os motivos de uma vida comunitária, que as pessoas podem ser 

solidárias, como, o que a comunidade pode fazer por ela, como funcionar né, 

então aí depois desse trabalho, eu já estava terminando minha gestão, não 

fiquei mais porque eu fui fazer uns trabalhos fora (Célia/Canoa). 

 

Após a apresentação dos sujeitos entrevistados e de conhecermos suas 

experiências de vida, pudemos observar caminhos diferentes a partir de uma mesma origem, 

reações diversas que falam da pluralidade presente em uma mesma cultura e a importância de 

dar voz a cada ator social, pois o movimento nasce dessa enriquecedora dinâmica dos saberes. 
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4 TENSIONAMENTO ENTRE MODERNIZAÇÃO E O MODO DE VIDA DOS 

MORADORES DE CANOA QUEBRADA E VILA DO ESTEVÃO 

 
4.1 Tempo/Espaço e Modernização  

 

 

Fundamentado nas concepções de tempo social do sociólogo Norbert Elias, esse 

capítulo aborda o tempo como processo civilizador e apresenta uma breve reflexão sobre o 

modo de vida nas comunidades tradicionais da zona costeira que tem sido modificado pelo 

processo de modernização, alterando as referências temporais da natureza e da sociedade e 

como o discurso capitalista atua nessa mudança, servindo-se para tanto das teorias de 

Boaventura de Sousa Santos, Paul Lafargue e da compreensão freudiana sobre o princípio do 

prazer e o princípio de realidade.  

O tempo foi uma categoria privilegiada em nossa pesquisa, pelo entendimento de 

que as referências temporais de uma cultura explicam o seu modo vida, a forma da 

comunidade se organizar, como vivem, trabalham e produzem. Cada comunidade exprime sua 

forma de funcionar, e dentro dela, cada grupo social estabelece parâmetros diferentes.  

Como autor que privilegia em sua trajetória intelectual esse tema, temos Norbert 

Elias. O estudo da noção de tempo de uma sociedade, conforme Elias (1994) revela as 

atividades sociais que são particularmente importantes e significativas para ela, nos 

informando acerca de seus valores e da sua organização social. A noção de tempo, portanto 

foi uma via de acesso para o entendimento das articulações que dão ritmo e dinâmica à vida 

nas comunidades tradicionais costeiras. 

Baseado no conceito de tempo social de Norbert Elias, nosso intuito é 

compreender a temporalidade tal como percebida pelas organizações coletivas das 

comunidades, nos ciclos diários, nos ciclos anuais, no tempo da existência humana, 

observando a organização social que se manifesta nas atividades cotidianas, revelando pelo 

dito e não dito, as dimensões da vida de seus moradores. 

Elias (1994) aborda o tempo fazendo comparações dos modos como diferentes 

civilizações determinam o tempo e estabelece funções universais para o modo como o tempo 

coordena as experiências humanas entre natureza e sociedade. Elias (1994) vai explicar como 

as configurações temporais vão sofrendo modificações e quais as funções que essas adquirem 

no decorrer do desenvolvimento social para que se chegue à compreensão das relações entre 

homem e tempo.  
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Cada civilização percebe o tempo através de sistemas que lhes são próprios. 

Estes se formam durante a atividade prática dos homens, à base de sua 

própria experiência e da tradição herdada das gerações anteriores. A cada 

etapa do desenvolvimento da produção, da evolução da economia e do 

homem com relação ao meio natural, correspondem maneiras particulares de 

viver o mundo (GOUREVITCH, 1975, p. 263) 

 

A predominância que o trabalho foi adquirindo na vida das sociedades ao longo 

dos séculos, ocupando um lugar de centralidade, fez com que uma maior parcela do tempo do 

indivíduo fosse dedicada a atividade de produzir, uma vez que no capitalismo, a produção de 

bens e a acumulação de capital significam o sentido último da existência humana. O tempo, 

portanto, é construído e significado socialmente, a partir do que a sociedade vai elegendo 

como essenciais para a existência.  

Sobre a formação das sociedades com as características descritas, Rigotto (2002) 

explica o processo de transição das sociedades primitivas em sociedades modernas com o 

surgimento do capitalismo, particularmente a Revolução Industrial. 

Como aspecto característico das sociedades primitivas destaca-se o caráter 

essencialmente rural das suas formações sociais, dedicadas à agricultura e à pecuária, voltadas 

à satisfação das necessidades básicas da sua população (alimentação, moradia e vestuário) e a 

utilização de tecnologias simples, harmonizadas com seu ambiente físico e humano 

(HERRERA apud RIGOTTO, 2002). 

A sociedade moderna vai assumir o papel de produzir para atender a uma 

demanda que vai além de suas necessidades básicas, constituindo-se numa mudança do foco 

da economia, passando para uma fase de acumulação de bens e busca de obtenção de lucro 

(RIGOTTO, 2002).  

O ser humano estabelece novas relações com a natureza quando privilegia a 

produção em massa pela imposição do mercado, passa a desconhecer e desrespeitar o tempo 

natural de maturação dos recursos da terra, causando alterações irreversíveis no meio 

ambiente (RIGOTTO, 2002).  

Identifica-se a deslocação dos princípios de vida, a supervalorização do 

crescimento ilimitado da produção e das forças produtivas como objetivo central da vida 

humana, acima de qualquer cuidado com a preservação das espécies vegetais e animais, 

excedendo a capacidade de regeneração da Biosfera com o consumo predatório da água, das 

fontes de energia e das “riquezas” minerais. 

Com a Revolução Industrial, o trabalho é convertido em emprego, configurando 

uma nova relação do homem com os seus instrumentos de trabalho, um distanciamento do 
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que é produzido, do produto do seu esforço, reduzindo o seu campo de atuação e de 

apropriação no processo (COSTA apud RIGOTTO, 2002).  

Seguindo essa compreensão de alterações no modo de vida que têm origem no 

modo de produção capitalista no percurso histórico das civilizações, vamos também observar 

nas comunidades tradicionais da zona costeira cearense na atualidade, processo semelhante 

quando passam a funcionar sob as imposições de um modelo econômico voltado para atender 

demandas externas. Essa redefinição inclui alterações na relação com o tempo.  

Em "O processo civilizador" (1994), Elias fala do tempo como propiciador do 

desenvolvimento da sociedade, ao promover a dependência e complexidade na rede de 

relações sociais. Elias (1993) fala da transição da Idade Média para a Moderna, como uma 

mudança no ritmo e extensão do movimento que mudou qualitativamente a estrutura das 

relações humanas na sociedade, é quando se tem um fortalecimento do autocontrole 

individual das emoções e também do tempo. Portanto, vê-se o tempo nos processos de 

urbanização, comercialização e mecanização da sociedade e uma característica de medição 

por meio de instrumentos, menos baseada em fenômenos da natureza. 

A história social da noção ocidental do tempo com as características de um fluir 

linear, objetivo, constante e irreversível é particular do ocidental moderno (BORGES, 2004). 

Elias (1995) explica que essa experiência do tempo foi sendo construída após o 

desenvolvimento social da sua mediação que redundou na criação e aperfeiçoamento dos 

relógios de movimento continuo, na grade de sucessão do calendário romano e na noção de 

eras que se encadeiam. E junto a essas referências “artificiais de tempo”, afirma o autor, 

associaram-se outros processos tais como a urbanização, a comercialização e a mecanização 

crescente das sociedades europeias, principalmente as nórdicas e ocidentais, que fizeram com 

que os enclaves humanos ganhassem uma relativa autonomia do ambiente natural. 

 

Com a crescente urbanização e comercialização, tornou-se cada vez mais 

urgente a exigência de sincronizar um número cada vez maior de atividades 

humanas e de dispor de um retículo temporal contínuo e uniforme como 

marco comum de referência de todas as atividades humanas [...]. Esse ritmo 

pode revelar-se, no caso do funcionário ou empresário, na profusão de seus 

encontros marcados e reuniões e, no do operário, na sincronização e duração 

exatas de cada um de seus movimentos (ELIAS, 1994, p. 207). 

 

Percebe-se que o tempo tem um forte mecanismo de controle na sua construção, 

sob o qual o capital passa a reger a vida dos seres humanos, o que reafirma sua importância na 

discussão do trabalho. Ao controlar o tempo, os seres humanos também são controlados. 
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Quando o pescador deixa o seu ofício para ser empregado ou mesmo proprietário de um 

pequeno comércio, passa a ter um horário a seguir que lhe confere uma submissão a diferentes 

referências de tempo e espaço, além de desenvolver atividades que não faziam parte da sua 

cultura.  

Uma das monoculturas à qual Santos (2002) se refere ao abordar a Sociologia das 

Ausências é a do tempo linear, em que apenas é reconhecido uma única lógica temporal, uma 

forma do Capital não reconhecer ou dar visibilidade ao que é diferente, ao que é atemporal. 

Quando as atividades comerciais em Canoa Quebrada passam a funcionar dentro dessa lógica, 

outras formas produtivas que não tenham o mesmo princípio se configuram como atrasadas, 

“coisas do passado”. Há uma desvalorização da memória, da ancestralidade, das crenças, dos 

rituais, da magia, enfim, da identidade. 

O exemplo da arte secular da técnica do labirinto, que exige habilidade, 

delicadeza e destreza nas mãos de quem tece. O tempo do capital torna inviável a confecção 

dessa renda, se tomarmos a produtividade como um fim. Torna-se desvalorizada porque não é 

“rentável”, pois ali os incontáveis dias que as mulheres se debruçaram, além de ser uma 

herança de várias gerações são valores ausentes quando passa a ser apenas mais uma 

mercadoria a ser consumida pelo turista. A continuidade dessa arte que expressa a tradição 

dos povos do mar fica comprometida. 

A atividade da pesca artesanal é um outro exemplo que exige uma preparação para 

que seja realizada. Existe o momento de confecção da rede. Esse é um momento de tecer sua 

ferramenta de trabalho, cuidadosamente, com toda a sua atenção, numa relação de construção 

e relação com a própria ferramenta, aprendida a partir dos ensinamentos de seus ancestrais, ou 

seja, existe um passado, uma história, uma simbologia no tecer das tradições, uma sabedoria 

que foi sendo aperfeiçoada e permanece viva nos dias atuais. 

A relação de manuseio da linha que tece a rede da pesca prepara também o 

pescador para a sua aventura no mar, traz na sua memória, as lembranças das histórias do seu 

ofício. Ao observar o pescador artesão surge um sentimento de que há uma relação de 

intimidade e de apropriação da sua arte e do seu ofício, da sua agilidade e engenhosidade.  

A monocultura dos critérios de produtividade capitalista abordada por Santos 

(2002) na qual a não existência é traduzida pela lógica do improdutivo, ignorante ou inferior, 

também está aqui representada no tecer do artesão, ou de qualquer outra produção onde exige 

criatividade, um tempo que não pode ser demarcado pelo relógio, é o tempo da imaginação, 

da contemplação.  
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Podemos abordar também aqui a natureza contemplativa do Canoense. O nativo 

de Canoa é considerado como preguiçoso, como tão bem descreve Monteiro Lobato ao criar o 

personagem Jeca Tatu, para expor a situação de desqualificação da cultura do homem do 

campo, porque o referencial de trabalho guarda os princípios da produtividade, ou de um 

padrão de produção que não se enquadra na história dos povos do mar.  

“O Direito à Preguiça”, panfleto publicado em 1883 no jornal socialista L’Égalité, 

vai tratar exatamente de como a ética burguesa, da concepção da virtuosidade do trabalho, vai 

se estender a uma ética proletária onde se concebe o trabalho com os atributos que conferem 

dignidade ao homem.  

Lafargue (1999) fala de uma estranha loucura que se apossa das classes operárias, 

que arrasta consigo misérias individuais e sociais que torturam a humanidade há dois séculos, 

essa loucura é o amor ao trabalho, que Lafargue chama também de paixão moribunda do 

trabalho.  

Há uma indagação e uma indignação que Lafargue (1999) apresenta sobre a 

sacrossantificação do trabalho pelos padres, economistas e moralistas, por ele considerados 

homens cegos e limitados, que quiseram ser mais sábios do que Deus, pois quiseram reabilitar 

o que Deus amaldiçoara, ao invés de reagirem a essa aberração mental manifestada na paixão 

ao trabalho, face às terríveis consequências desse na sociedade capitalista, levado ao 

esgotamento das forças vitais do indivíduo e da progenitora. E reforça sua fala ao dizer: “Na 

sociedade capitalista, o trabalho é a causa de toda a degenerescência intelectual, de toda a 

deformação orgânica” (LAFARGUE, 1999, p. 15).  

 A beleza nativa do homem, para Lafargue (1999) fica reservada para as nações 

onde os preconceitos econômicos ainda não desenraizaram o ódio ao trabalho; o artista, este 

sim pode regozijar-se ao admirar sua obra. Lembra assim dos Gregos da grande época, que 

tinham desprezo pelo trabalho, permitido apenas aos escravos, e para o homem livre, 

exercícios físicos e jogos da inteligência.  

O autor, Paul Lafargue, como muitos de seus contemporâneos franceses, também 

revolucionários, teve sua trajetória marcada por prisões, fugas e exílios. Suas manifestações 

críticas iam de encontro à 

 

Origem socioeconômica das religiões da transcendência de Deus e da 

imortalidade da alma, e das religiões que prometem salvação dos bons e 

danação dos maus numa vida futura, negando o direito à felicidade na vida 

presente (CHAUÍ, 2000, p. 17). 
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Lafargue (1999) ao escolher o título “O Direito à Preguiça”, anteriormente pensou 

como substitutos da palavra preguiça as palavras ócio ou lazer, mas manteve a primeira pela 

intenção que tinha de manifestar o direito a um pecado capital, orientado para uma crítica ao 

que ele denominava de “religião do trabalho”, que vinha a ser:  

O credo da burguesia, no sentido de “dominar as mãos, os corações e as 

mentes do proletariado, em nome da nova figura assumida por Deus, o 

Progresso”(CHAUÍ, 2000, p.24). 

 

Descreve a autora, a partir de Weber, a explicação para o trabalho como um 

modelo que sugere obrigação moral, portanto virtude, quando o autor afirma os ditos 

populares como “mãos desocupadas, oficina do diabo” que se tornaram regra moral, mais 

fortemente no calvinismo do que no luteranismo. O ser humano virtuoso seria aquele que 

seguisse as normas de conduta que na atividade econômica tivessem a finalidade última da 

vida, afastando do homem, o gozo espontâneo da vida (CHAUÍ, 2000). 

 

Weber generaliza a ideia de capitalismo e toma a economia capitalista 

ocidental moderna como um caso particular do fenômeno econômico geral 

da produção de excedentes e da troca de mercadorias ou do comércio 

(CHAUÌ, 2000, p. 15).  

 

Resume a autora que Weber em sua obra reúne o que seriam dois acontecimentos 

históricos independentes, ou seja, a “ética protestante” e o “espírito do capitalismo” em uma 

conjunção temporal, dando a entender que a ética burguesa que se vê na autoimagem do 

burguês, aquele que trabalha, é honesto, poupa e investe, não se relaciona com a figura de um 

burguês que enriquece a partir dos que trabalham para ele. 

Ainda em Chauí (2000), há uma indagação persistente quanto à crença da 

burguesia em Deus e na imortalidade da alma e por que a partir dessa crença a burguesia 

chega às ideias de justiça, caridade e bem. Lafargue (2000) responde que a burguesia 

patrocinou o desenvolvimento das ciências da natureza por serem necessárias para o capital, 

ao passo que impedia e reprimia o conhecimento científico da realidade social, pois essa 

desmascarava as suas ideias. Fica evidente, no manifesto, a religião como instrumento de 

dominação de classe que oferece explicações satisfatórias, garantidas pelo clero e pelos 

intelectuais pequeno-burgueses.  

Lafargue em sua obra provocava os socialistas revolucionários a atacar a moral, as 

teorias capitalistas e os preconceitos semeados e insuflados pela burguesia à classe chamada à 

ação (trabalhadores), para que proclamassem que a terra não seria o vale de lágrimas do 

trabalhador, como sugeria a classe reinante. Essa moral, com forte apoio na religião, foi 
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encarnada pela classe burguesa quando dela se valeu para acumular riquezas e estimular seus 

subordinados a produzir, pregando abstinência aos assalariados, enquanto ressurgia 

econômica e politicamente. 

A burguesia arrancou às relações familiares o seu comovente véu 

sentimental e as reduziu a pura relação monetária (MANIFESTO 

COMUNISTA) 

 

No Manifesto comunista, os autores falam de um comovente véu sentimental 

arrancado pela burguesia das relações familiares, reduzindo-as a pura relação monetária. 

Portanto, nos indagamos, o que guardaria e preservaria esse véu, que sentimentos são 

arrancados das relações familiares que já não aparecem nas relações que irão prevalecer no 

capitalismo (MARX;  ENGELS, 1998). 

 

4.2 Aspectos do tempo e trabalho na trajetória de Canoa Quebrada.  

 

"Haverá ainda, no mundo, coisas tão simples  

e tão puras como a água bebida na concha das mãos." 

(Mário Quintana) 

 

O turismo em Canoa foi delineando a dimensão espaço-temporal da comunidade. 

No início da década de 70, os visitantes que passavam temporadas em Canoa, se hospedavam 

nas casas dos pescadores. A transformação de Canoa Quebrada em complexo turístico aborta 

um processo natural do modo tradicional da comunidade, que vai se manifestar nos problemas 

hoje enfrentados, decorrentes do processo de modernização. 

Na memória dos moradores que viveram em Canoa na época que se inicia o 

turismo, há um saudosismo do tempo em que as pessoas se aproximavam da Vila e 

estabeleciam vínculos entre os habitantes e o turista. Nessa convivência entre turistas e 

moradores era compartilhado o que tinham para comer e um lugar para que o visitante 

permanecesse por alguns dias.  

A chegada do turismo em Canoa provocou mudanças sociais, econômicas, 

políticas e ambientais. Canoa era uma típica vila de pescadores onde predominava a pesca, o 

labirinto e a prática de pequenos cultivos. A produção era voltada apenas para as necessidades 

da comunidade e os moradores faziam uso coletivo dos recursos naturais. Os laços familiares 

eram estreitos, as trocas solidárias faziam parte do cotidiano, assim como em outras 

comunidades tradicionais.  
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Em Canoa, naquele tempo (até início da década de 70) as pessoas que 

pescavam, traziam o peixe, davam para os filhos, para os parentes e algum 

peixe era levado para outras comunidades pra fazer uma troca, trocava por 

frutas, trocava por farinha, por outras iguarias que tinha na comunidade 

vizinha e que eles não tinham na dele. Na época era um povo muito simples, 

que viviam realmente da pesca, praticamente única e exclusivamente da 

pesca e do labirinto, as mulheres faziam labirinto e a grande maioria mesmo 

vivia da pesca e praticamente não existia dinheiro (Edilson/Canoa).  

 

Mário fala dos aspectos de moradia daquela época que confirmam a rusticidade do 

lugar: 

A vila aqui era muito parecida, as casas eram praticamente, 90% de taipa e 

palha, muitas poucas de tijolo até porque o transporte do material era muito 

difícil, era feito com jegues né, então tinha que ir lá, descarregar os tijolos, 

cimento, etc. pelas dunas... Então o que significa com isso, é que o sistema 

de vida aqui era muito primitivo, o ganha pão da comunidade era a pesca, o 

labirinto, muita pouca gente era agricultor, praticava agricultura, muito por 

questão da água, muito difícil a água, então a comunidade vivia da pesca, do 

labirinto e do incipiente turismo que já começava a chegar, porém era um 

turismo alternativo (Mário/Estevão). 

Era um tempo em que se vivia predominantemente da pesca, mas o labirinto também 

tinha uma grande importância, como conta d. Conceição: 

Naquele tempo se vivia da pesca e as mulheres trabalhavam no labirinto de 

manhã, de tarde e de noite, toda hora do dia as mulheres trabalhavam no 

labirinto e os homens pescavam. Meu avô pescava e plantava, porque 

naquele tempo os quintais eram muito grandes, agora só restou do quintal 

dele um coqueiro (d. Conceição/Estevão) 

 

Essa realidade foi se transformando à medida que pessoas de outros estados e 

países foram se aproximando do lugar. Essas mudanças começam em meados dos anos 1970, 

quando a comunidade foi inicialmente descoberta por jovens que se identificavam com o 

movimento hippie
7
. 

Segundo Cirino (1990), Canoa Quebrada para as pessoas que buscavam uma 

forma alternativa de viver, era considerada o “paraíso”, pela sua forma simples de 

organização social, pela hospitalidade do nativo que recebia o turista no seu espaço familiar e 

estabelecia vínculos de amizade. A chegada do turista, nesse tempo, não tinha o aspecto da 

dominação, de uma transformação dos hábitos da comunidade local, mas ainda que incipiente, 

                                                             
7
Movimento de contestação contra os valores vigentes da sociedade pós anos 60, questionava à política 

imperialista do país protagonizada pela Guerra do Vietnã, iniciado na juventude americana e europeia, que se 

expandiu por todo o mundo.  (RESENDE e VIEIRA, 1992) 
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mudanças começavam a acontecer naturalmente a partir das relações com pessoas de outras 

culturas.  

Esse lugar que abrigava formas alternativas de viver aos poucos vai sofrendo 

interferências no padrão de comportamento. No núcleo de Canoa Quebrada, em meados dos 

anos 70, as relações entre moradores e visitantes vão se modificando. Os visitantes, para 

permanecer por mais tempo em Canoa, procuram um lugar onde pudessem morar.  

 

E daí algumas pessoas, esses visitantes, foram começando a morar até 

mesmo em casa de pescadores, começaram a se interessar, por querer até 

ficar, arrumar um cantinho para ele próprio e aí foi aparecendo alguém 

dando um pedacinho de terra para aquela pessoa fazer uma casinha, e às 

vezes a pessoa trocava por um eletrodoméstico, lá pela época ainda muito 

assim, simples né, porque antigamente de eletrodoméstico mesmo o que 

existia era o fogão, a geladeira, a televisão a bateria, e algumas pessoas viam 

pessoas ganhando uma televisão, um fogão, uma coisa que não tinham e era 

porque alguém tinha pegado um pedacinho de terra, despertando a 

curiosidade de outras pessoas quererem trocar também (Edilson/Canoa). 

 

Edilson, presidente do Conselho Comunitário de Canoa Quebrada, explica as 

situações que inquietam muitos dos moradores na atualidade, dentre elas a preocupação com a 

moradia, a convivência do jovem com as drogas e a questão do trabalho.   

Em relação à moradia, o fato de ter sido um lugar que cresceu desordenadamente, 

seus habitantes já não têm lugar para construir uma casinha para seu filho que vai casar, por 

exemplo. As terras em Canoa foram vendidas pelos próprios moradores que não tinham 

nenhuma instrução sobre o que poderia vir a se tornar pela crescente especulação imobiliária. 

A partir da década de 80, os nativos já vendiam, embora por valores irrisórios, 

pequenas glebas de terra, para estrangeiros e brasileiros. 

Só que as pessoas elas vendiam de uma forma assim tão inocente que não 

sabiam que essa venda dessas terras, que eram terras devolutas, terra que não 

tinha dono, iria causar problemas futuros para eles. Eu acho até que a gente 

não pode condená-los em parte porque eles também não foram orientados 

nem nada, não achavam que Canoa ia chegar aonde está chegando, alguns 

não se preocupavam nem em demarcar o terreno, o próprio comprador era 

que ia cercar, que ia delimitar (Edilson/Canoa). 

O nativo pouco a pouco foi buscando outras fontes de renda, além da pesca: 

[...] na praia alguém começou também a colocar uma barraquinha, a vender, 

porque começava a aparecer gente aí, alguém levava refrigerante, uma 

cervejinha pra vender, tudo com gelo de barra (Edilson/Canoa).  

 

Com a chegada da energia elétrica no início da década de 90, houve grande 

impulso a esse desenvolvimento. Até então existia apenas lamparinas, lampião a gás e mais 
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tarde um gerador cedido pela prefeitura. A água consumida era de poço, que precisava ser 

puxada por um motor a óleo diesel. Essa água era carregada em baldes ou latas de querosene 

até a casa dos moradores. Em 1993 chega também a água encanada.  

Os novos moradores foram aos poucos despertando para o comércio, foram então 

aparecendo as primeiras pousadas, os primeiros restaurantes, ainda que modestos, era o início 

da grande transformação com as consequências que hoje podem ser vistas em Canoa.  

Quando foi na década de 90, chegou energia elétrica, aí foi dando um 

conforto melhor, porque aí as pessoas compravam geladeira, a casa já era 

iluminada pela energia elétrica, claro, para aquelas pessoas que tinha mais 

condições (Edilson/Canoa).  

 

O acesso a Canoa foi sendo facilitado: foi construída uma estrada até a vila, a 

subida da duna já não era empecilho, e ainda por volta do ano de 1994, a estrada foi asfaltada. 

Todo esse empreendimento favoreceu a vida dos comerciantes, pois os caminhões de 

mercadoria podiam chegar até o centro de Canoa.    

À medida que o comércio foi se intensificando e as pousadas e restaurantes 

ampliando suas estruturas, o mar foi deixando de ser a principal influência na vida dos 

moradores. Eles já não tinham a pesca como atividade principal, e passaram também a não ter 

os mesmos hábitos de vida, como comer os frutos do mar. 

Hoje em Canoa, segundo Edilson, existem poucos pescadores. “A partir de 2000, 

o jovem mesmo, filho de pescador, já está partindo para outras searas, tentando sobreviver de 

outra forma, não de pesca”. (Edilson/Canoa). 

Hoje o pescador de Canoa ele compra peixe de fora, o próprio pescador que 

tem a jangada ele compra peixe de fora, porque ele não vai mais pescar, ele 

está utilizando a jangada para o passeio com o turista, porque é uma coisa 

mais certa, né, é uma coisa mais certa, porque ele ia pro mar, de madrugada, 

muitas vezes não trazia nada né, ele estando ali, algum dinheiro ele faz. Na 

baixa temporada, que são os meses de baixa, eles sofrem, eles sofrem. 

Aqueles mais espertos guardam um pouquinho e dá pra ir sobrevivendo, mas 

muitos estão aproveitando o turismo para sobrevivência. (Edilson/Canoa). 

 

Assim, Edilson explica as alterações do turismo e da especulação imobiliária em 

Canoa. 

Então foi assim, evoluindo de forma mesmo natural. Só que o que 

prejudicou, ou melhor, uma das coisas que está causando essa situação, eu 

acredito que seja o ruim, é que as pessoas não procuraram ter cuidados, não 

só porque não queriam, mas também porque não tinham algum 

esclarecimento, alguém que esclarecesse que aquilo tinha que ter controle, 

aquilo tinha que ter calma, que não poderia ser da forma que eles estavam 

fazendo, mas como não existia controle do município, nem do governo, 

então aquelas terras foram vendidas daquele jeito, marcando de todo jeito, e 

uma grande parte de Canoa é beco, é ruela, tem ruas aqui que nem o carro 
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para coletar o lixo não passa, porque são ruelas, são becos mesmo. 

(Edilson/Canoa). 

 

 

Em Canoa Quebrada, pousadas, restaurantes, hotéis, bares têm modificado o 

cenário natural de dunas e falésias. Canoa abriga sofisticadas construções em contraste com 

casas bem mais modestas habitadas pelo nativo, muitas delas em situação de risco. 

 

Figuras 32 e 33 - Construções a beira do mar em Canoa Quebrada em situação de risco 

 

 

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 

 

 

 

Figuras 34 e 35 -  Ruas de Canoa Quebrada 
 

 

 

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 
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Antigamente, eram becos largos, como mostra a foto abaixo: 

Figura 36 - Becos ainda largos e chegada dos primeiros postes trazendo energia, apenas em 

pouquíssimas residências. 

 
 

Fonte: http://www.canoarte.net/museu_de_canoa.html 

 

 

Hoje, na área mais dos nativos é beco, literalmente você não consegue 

chegar com um serviço público porque foi marcado mesmo sem controle, ali 

não foi feito um arruamento, não foi medido e deixado a distância para o 

arruamento e até hoje fica dificultoso você levar o serviço público de 

saneamento, de saneamento básico, de pavimentação. Tem ruas que não tem 

condição de serem pavimentadas. Eu não sei se elas vão ficar eternamente 

daquele jeito ou se vai ter algum governo que vai chegar e, acredito que 

desmanchar uma rua quase toda pra ter que fazer um arruamento pra 

pavimentar. (Edilson/Canoa). 

 

 

Figura 37 - Desorganização do espaço em Canoa   Figura 38 - Área dos moradores nativos 

             

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 
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Não sei como vai ficar essa parte onde os nativos moram, porque em Canoa, 

as áreas estão meio divididas. Na área da vila mesmo, na área adensada, 

onde se concentravam os nativos é uma Canoa, é diferente do outro lado que 

eles marcaram para vender, é onde hoje se concentram mais as pousadas, as 

casas dos estrangeiros, até mesmo de brasileiros que moram aqui de outros 

estados, é diferente, é uma Canoa diferente em termos de geografia, 

esteticamente também falando, ficou dividido. Da rua principal da Broadway 

para a praia você vê mais pousadas, casas boas, e o outro lado, da Broadway, 

da rua principal para a duna, é mais a área do nativo, é aquela coisa, não digo 

feia, mas muito desordenada, não houve um ordenamento. Isso na parte de 

terra, de moradia, na situação de moradia. (Edilson/Canoa). 

 

Quando Edilson se refere a casas “boas”, e mais adiante ao falar da desordem da 

área do nativo associa a “feia”, percebe-se um texto caracterizado pela recorrência aos 

recursos avaliativos de apreciação em que aparece o “feio” e o “bonito”, o “bom” e o “ruim” 

como categorias hegemônicas, reforçando um discurso imposto pelas representações do senso 

comum com configurações de um modelo preestabelecido que dá um valor inferior quando 

diferente daquilo que foge ao estabelecido. Portanto, ao falar em “casas boas”, sinaliza que 

existem as casas que “não são boas” ou “ruins”, reduzindo o valor dos recursos da região, ou 

das características imanentes, ao mesmo tempo em que atribui maior importância ao que está 

ordenado, aquilo que segue padrões ditados por outro.  

Outro importante aspecto a ser destacado é o deslocamento espacial dos 

moradores. Júlio, morador de Canoa, explica que antigamente os nativos habitavam o centro 

de Canoa: 

 

Antigamente era só o pessoal nativo que morava na rua principal, hoje é só 

comércio, pousadas, restaurantes, bares. Hoje o nativo mora lá mais pra trás, 

venderam seus espaços que eram no centro e foram fazer suas casinhas lá 

para trás, se afastaram mais do centro, e lá pra trás tinha mais espaço porque 

era só duna(Júlio/Estevão). 

Nesse processo de deslocamento, vê-se a vida dos nativos de Canoa Quebrada 

acontecendo nos corredores da rua principal. O motivo de se chamar Broadway, que significa 

via larga em inglês, deve-se à movimentação, sempre intensa, onde o comércio predomina, 

onde, à noite, se concentra um grande número de pessoas. Essa denominação deu-se a partir 

da década de 1990 (antes era chamada rua Dragão do Mar). 
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Figuras 39 e 40 - Alas que cruzam a rua principal (Broadway) – 

 

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 

Quanto menos importantes as barreiras espaciais, tanto maior a sensibilidade 

do capital às variações do lugar dentro do espaço e tanto maior o incentivo 

para que os lugares se diferenciem de maneiras atrativas ao capital 

(HARVEY, 1989, p. 267). 

 

Toda essa situação de mudança nos padrões de comportamento fez com que os 

moradores se adaptassem a um novo modo de vida ditado pelo mundo globalizado. Quando 

uma comunidade tradicional que tinha seu modo de vida baseado na pesca, na atividade 

agrícola e no artesanato, se vê diante de um novo contexto, onde o saber que predominava na 

comunidade já não tem o mesmo sentido, sente-se um estranho.  

 

 (As pessoas) podem fazer opções ativas e, por meio de seu comportamento, 

alterar as condições físicas e sociais com que seus descendentes terão de 

lidar. Elas também modificam seu comportamento como reação a 

modificações de condições que geram possibilidades diferentes para a 

mudança evolutiva (HARVEY, 2000, p. 278). 

 

Essa inversão de papéis que vai se apresentando com o deslocamento do nativo de 

Canoa nos remete a obra etnográfica de Elias e Scotson (2000) “Os Estabelecidos e os 

Outsiders”. Os autores se referem aos estabelecidos como aqueles que se caracterizavam 

pelos princípios de valor, tradição e coesão social, pelo longo tempo de residência na pequena 

comunidade da Inglaterra (onde acontecera a pesquisa) e os outsiders, aqueles que teriam 

chegado depois, associando-os a anomia e a desintegração social.  

Refletindo sobre dominantes e dominados à luz do que propõe Norbert Elias 

quando se refere a Estabelecidos e Outsiders, se fizermos uma breve leitura, assumindo o 

risco do reducionismo, sobre a situação de Canoa Quebrada, por exemplo, quem realmente 
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seriam os estabelecidos de Canoa? Será que o nativo se sente como aquele que guarda os 

princípios da tradição e goza dos privilégios da longa permanência no lugar ou estamos diante 

de uma forte inversão, onde o estabelecido na verdade é o estrangeiro que chega e se apropria 

do espaço? Júlio, morador de Canoa Quebrada, ao ser perguntado sobre o perfil atual da 

população, diz ter dificuldade em descrever: 

 

Fica difícil dizer sabe, porque hoje é tudo misturado, muito misturado. Hoje 

para você descobrir quem é nativo mesmo é difícil, porque muitos 

estrangeiros que vieram para cá, já tiveram filhos que nasceram aqui, 

pessoas do sul que vieram pra cá, já tem filhos, aí fica difícil, mesclou, 

mesclou tudo, tem muita gente misturada. Hoje mesmo, eu sou nativo daqui, 

mas se eu procurar saber quem é nativo mesmo, ás vezes eu erro. Ás vezes 

dizem que era filho de fulano de tal, aí eu nem sei mais quem era. 

Antigamente a gente conhecia todos os nativos, mas hoje em dia não, 

quando cresceu mais a cidade, fica difícil descobrir (Júlio/Canoa). 
 

A comunidade perde os laços de estreitamento característico de uma comunidade 

tradicional. Passam a existir relações de poder, de hierarquia, onde os espaços de moradia 

falam desse sujeito, centro e periferia definem status. 

Entendemos que as matrizes epistemológicas de Norbert Elias nos orientam nessa 

compreensão dos indivíduos na sociedade e nas relações de poder pela sua importante 

contribuição fornecida para desvendar os padrões de comportamento da sociedade em geral.  

Portanto, se pensarmos numa inversão, o estrangeiro que chega em Canoa, passa a 

ser o estabelecido, pois o cenário atual do lugar nos dá a sensação de que a vida dos nativos 

passa pelos “corredores”, e na rua principal (Broadway), se instala o “palco” da modernidade. 

Se a essa inversão chamarmos de progresso, o que será das culturas tradicionais 

que desejam manter suas raízes, viver sob uma temporalidade que esteja de acordo com o 

tempo de evolução da sua comunidade? Ainda que lançássemos sobre essa realidade um olhar 

purista do moderno como sinônimo de crescimento, no mínimo estaríamos desconsiderando 

os aspectos naturais e paisagísticos do lugar. O que dirá então dos fatores humanos 

negligenciados ao longo do processo forçado de globalização? 

Junto à redefinição dos espaços, o nativo vai sendo inserido em outra realidade, 

uma realidade ditada pelo global, negando os aspectos do modo de vida local. 

 

E hoje, é preocupante essa questão do emprego porque os jovens de Canoa, 

os mais antigos não, eles já não têm muito que se capacitar e esse espaço já 

foram perdendo, mas os jovens, eu acharia que deveria ter uma estratégia de 

incentivo para o jovem pra ele se capacitar, pra ele concorrer com o mercado 

de trabalho que ele achava que era dele e não é dele, é um mercado de 

trabalho que está aí, aberto, e vamos dizer, pra quem tem mais conhecimento 
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abocanhar esse mercado né. O nativo hoje vive, quem já está na idade acima 

de 20 anos, vive empregado, alguns empregados em algumas pousadas, na 

praia, vendendo na praia. O que era pescador, a maioria agora pegou a sua 

jangada e ao invés de pescar ele está é fazendo passeio com o turista né, da 

pesca mesmo eles praticamente não estão mais vivendo. (Edilson/Canoa). 

 

Além do caráter da descartabilidade apontada quando se refere aos “antigos”, esse 

“capacitar o jovem para concorrer no mercado de trabalho” apresenta um esforço socializador, 

que pertence ao modelo capitalista de produção, onde as necessidades do mercado ditam 

padrões de comportamento e desenvolvimento de habilidades. Inverte-se o processo em que o 

indivíduo aprende um ofício e nele se realiza para uma centralidade na mercadoria que se 

deseja produzir e nesse sentido de mão de obra qualificada para atender a essa demanda 

externa. A mercadoria impõe a capacitação do trabalhador, além do termo capacitar sugerir a 

noção do “ser que não é capaz”, “incapacitado” porque não atende às exigências globais. 

Presente nas doutrinas administrativas mais recentes, o “investimento no capital 

humano” compreende a canalização dos esforços de treinamento e capacitação voltados para a 

produção, o ser humano como matéria a ser aprimorada para melhorar o rendimento, o lucro. 

É sempre um movimento de ajuste do ser humano ao mercado, do trabalhador ao ritmo e a 

velocidade da produção.  

Observamos o caráter contraditório da modernidade: ao mesmo tempo que 

diversificam as possibilidades, grandes são as incertezas e inseguranças, marcada também 

pela angústia diante da velocidade com que as mudanças ocorrem. Além das alterações no 

modo de vida da população da zona costeira pelo surgimento de atividades que precisam 

atender a uma demanda externa, no caso do turismo, associadas a estas, estão também as 

referências de tempo. Percebemos mudanças na lógica temporal da comunidade canoense que 

aceleraram os processos naturais de construção social, alterando o ritmo, o movimento das 

pessoas, a convivência humana, o cotidiano e a organização da antiga vila de pescadores.  

Na contra-hegemonia do pensamento capitalista, a noção de tempo transfere para 

o indivíduo a capacidade de controlar o tempo, e não o contrário, uma vida controlada pelo 

tempo do trabalho, como em uma sociedade urbana em que o capital é a força dominante. 

O ritmo que esse processo impõe aos moradores da zona costeira quando as 

atividades turísticas ganham proporções nacionais e internacionais, difere do ritmo da 

atividade pesqueira voltada para a produção local, mudando assim a atividade de sustento, e, 

portanto, o sentido de produzir o necessário para viver, o sentido que o trabalho tem para essa 

população. 
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Na abordagem de Elias (1993) tempo deve ser compreendido no contexto social 

onde é produzido e também em interação com outros elementos da vida social. Martins (2000) 

ressalta que se a proposta é compreender o tempo no contexto onde esse é produzido, deve-se 

considerar o espaço como relevante na configuração das relações sociais.  

Para Elias (1998) quando se resgata historicamente o tempo, o homem pode 

repensar sua vida e transformá-la à medida que é sujeito do processo de construção da própria 

história e também do tempo. Portanto, é essencial para conhecer uma determinada cultura, 

analisar as redes de relações construídas entre indivíduos e a organização do tempo. Em 

Canoa, etapas foram sobrepostas, conferindo-lhe valores que passaram a dominar a vida da 

comunidade. Como em uma sociedade urbana, grande parte da população hoje precisa 

cumprir horários e metas.  

Também observa-se a submissão do nativo às condições de trabalho em que 

valores como o prazer e a liberdade são confrontados. Sob a luz de Freud, refletimos sobre o 

prazer postergado, sentimento que aparentemente passa a reger os povos litorâneos. 

Para Freud, o funcionamento mental é regido por dois princípios: o do prazer e o 

da realidade. O princípio do prazer estaria associado a um método primário de funcionamento 

que Freud acredita reger o indivíduo desde o início e que tem como propósito a busca pelo 

prazer e a fuga do desprazer (FREUD, 1974).  

 

Surge, então, uma tendência a isolar do ego tudo que pode tornar-se fonte de 

tal desprazer, a lançá-lo para fora e a criar um puro ego em busca de prazer, 

que sofre o confronto de um ‘exterior’ estranho e ameaçador (FREUD, 1975, 

p.2). 

 

Esse princípio do prazer transforma-se mais tarde em princípio da realidade, pelas 

dificuldades vividas no mundo externo e experiências de desprazer (FREUD, 1975). 

Na realidade, a substituição do princípio de prazer pelo princípio de 

realidade não implica a deposição daquele, mas apenas sua proteção. Um 

prazer momentâneo, incerto quanto a seus resultados, é abandonado, mas 

apenas a fim de ganhar mais tarde, ao longo do novo caminho, um prazer 

seguro (FREUD, 1974, p. 283). 

 

O princípio da realidade seria na verdade o adiamento da satisfação. Para Freud, a 

sociedade se assenta numa repressão dos instintos (1974) quando há esse abandono do 

princípio do prazer.  

 

Esse último não abandona a intenção de fundamentalmente obter prazer, não 

obstante, exige e efetua o adiamento da satisfação, o abandono de uma série 
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de possibilidades de obtê-la, e a tolerância temporária do desprazer como 

uma etapa no longo e indireto caminho para o prazer (FREUD, 1975, p. 43). 

 

A vivência do prazer busca reunir atividade produtiva e satisfação e vai além da 

visão do trabalho como único sentido da vida. Em Canoa já é muito difícil conciliar trabalho, 

fonte de renda, realização, satisfação e prazer. Devido ao turismo, o nativo de alguma forma, 

está inserido nessa cadeia produtiva. O nativo é empregado das pousadas, hotéis, restaurantes 

e lojas de estrangeiros ou brasileiros de outros grandes centros do Brasil que foram residir em 

Canoa. Muitos dos nativos não conseguem ingressar nesse ramo pela falta de capacitação ou 

mesmo habilidade, fazendo com que pessoas de outras localidades, como Aracati, venham e 

encontrem emprego, e o nativo, mais uma vez, é quem sofre com as conseqüências do 

desenvolvimento. 

Só que hoje está sendo disputado esse mercado de trabalho por outras 

pessoas de fora, mais preparadas, pessoas que vem pra Canoa não só pra se 

divertir, pra conhecer, mas sim pra tirar proveito do turismo, trabalhando 

aqui, é, na praia, em pousadas, em restaurantes, tem pessoas melhor 

capacitadas do que os de Canoa. (Edilson - Canoa). 

 

Edilson fala de cursos de capacitação oferecidos pelo SEBRAE e outras 

instituições. São cursos direcionados para o turismo: treinamento para ser camareira, 

atendente, garçom, cozinheiro. Essa capacitação é voltada para a qualidade do serviço das 

pousadas e dos restaurantes. 

Mas aí, ainda, o nativo, os filhos de nativos, de pessoas daqui, não têm a 

consciência de que ele tem que se capacitar, ele tem que se capacitar para 

concorrer num mercado que é na terra dele, mas se ele não se capacitar, que 

se ele não se melhorar, ele vai perder esse espaço, já está perdendo. 

(Edilson/Canoa). 

 

Essa preocupação destoa da tradição do lugar. Hoje, como transparece na fala de 

Edilson, o nativo precisa o mais rápido possível se adaptar às condições de desenvolvimento, 

se adequar a um modo de vida que contempla a necessidade do empregador, do investidor, 

que dita o funcionamento de Canoa e escolhe os melhores para servir a um turismo 

exploratório.  

 

Então Canoa Quebrada hoje tem uma grande geração de emprego, mas tem 

muita gente de Canoa desempregada. Por que? Porque é um mercado que 

está sendo disputado por pessoas que vêm de fora, melhor preparado, melhor 

capacitado. Então isso, eu acho que tem que ser revisto, algumas estratégias 

para atrair, algo para atrair os jovens, para que eles busquem se capacitar e 

trabalhar na sua terra. Que ele não tenha que sair para outras cidades para ter 

que trabalhar se na dele tem. Mas ele só vai encontrar na dele se ele se 

capacitar. (Edilson/Canoa). 
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A fala de Edilson apresenta a naturalização de um processo de imposição de um 

padrão de vida aos nativos de Canoa Quebrada. A noção de que é o nativo que precisa se 

adequar ao modelo globalizado de vida e trabalho, aprender os ofícios que estão disponíveis 

para que enfim ele possa garantir a sua sobrevivência deixa de considerar a voz daquele que 

nasceu na comunidade, seus interesses, suas aptidões. O nativo agora é o empregado, 

subordinado ao dono do capital, exercendo funções subalternas, em atividades que já não são 

próprias da origem do lugar.  

Essa leitura acentua a ideia de uma cultura que tem como pensamento dominante 

uma única lógica de concepção de mundo e que reafirma a globalização quando tem como 

medida comparativa o global, desvalorizando a cultura local, o modo de vida da zona costeira. 

Associada à noção de melhorias vinculada a progresso, um discurso que desconhece as tramas 

do desenvolvimento. 

Canoa hoje mantém pequenos e médios empreendimentos com a concepção da 

centralidade do lucro em suas atividades econômicas, semelhante a qualquer outra sociedade 

urbanizada. A pesca, o artesanato e a prática dos pequenos cultivos, práticas que marcam as 

comunidades pesqueiras estão cada vez mais ameaçadas à medida que a negação dos espaços 

vai sendo cada vez mais intensa. Alterações no modo de vida da comunidade de Canoa 

Quebrada estão sendo delineadas pelos impactos do modelo de desenvolvimento vigente. 

 

 Figura 41 - O comércio em canoa quebrada/broadway 

 

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 
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Em geral, a maioria (das pessoas de fora, brasileiros ou estrangeiros) são 

pessoas que vêm para viver nesse lugar, então investe nesse lugar, é um 

restaurante, é uma lojinha, é um artesanato de um tipo ou de outro, cada um 

tem como valorizar. Canoa está crescendo. São milhares de pequenos 

empreendimentos, Canoa é um todo que se auto-alimenta, dificilmente 

Canoa afunda. A Canoa Quebrada não afunda porque são milhares de boas 

vontades, de gente de boa vontade. Agora, como digo, tem a especulação 

imobiliária que rodeia e que encarece a vida e que cria tensões, digamos, 

desse tipo assim, urbano, urbanístico (Sr. Ângelo/Canoa) 

 

A naturalização desse processo é reforçada na voz do estrangeiro que também se 

instalou e construiu sua pousada. Quando o estrangeiro aporta em Canoa Quebrada, passa a 

interferir no modo de vida da população porque muda a concepção de valores da comunidade, 

como a relação dos moradores com o trabalho, que passam a ter uma jornada a cumprir e 

consequentemente estabelece outra relação com o tempo e as demais atividades cotidianas. 

Não é só o especulador que invade Canoa, mas aquele também que se inseriu na 

comunidade e hoje comunga com a exploração nos moldes capitalistas é complacente com o 

turismo em sua forma exploratória, ainda que tenha se aproximado com o desejo de 

experimentar de uma vida alternativa e apresente um discurso que o coloca à margem desse 

processo.  

 

(O turista veio) primeiro para viver, sabe, com pouca expectativa de lucro, 

porque não tinha mesmo muita expectativa e depois começaram a pensar em 

ganhar, vendo a possibilidade desse lugar virar, como já estava virando, 

atrativo turístico nessa região. Aí começaram a chegar investimentos 

maiores, mas não excessivo, mas alguns desses investidores pensaram: 

compro hoje porque amanhã vai valorizar, aí teve alguns desses que 

infelizmente deterioraram, deformaram o perfil do morador. E como tem 

autoridade complacente e corrupta então isso acontece. Tem gente que 

constrói quatro andares, tem gente que constrói na beira da falésia, outro que 

avança demais na praia, outro que corta um pouco de falésia para ampliar 

sua barraca Infelizmente com essa invasão, essa ganância fez com que gente 

construisse coisa bonita em lugar que não tem nem acesso para o carro. A 

vila começa a ter característica urbana, com a psicose urbana, de uma cidade 

urbana, com a vizinhança incômoda do vizinho barulhento, coisa que não 

acontecia obviamente há 30, 40 anos, há 25 anos quando eu conheci Canoa 

Quebrada (sr. Ângelo/Canoa). 

 

Com o tempo o sentido do apropriar-se ganhou maiores proporções, mas não 

podemos pensar que são processos isolados. A diferença pode estar na intensidade da 

intervenção. 
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Figura 42 - Construções em falésias 

 
Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 

 

Sobre a relação do estrangeiro com o nativo, Edilson confirma que é uma relação 

de empregado e empregador.   

Claro, que você nunca vai estar bem com todo mundo, mas é que a maioria 

deles trabalha pra estrangeiro mesmo, nas pousadas, nos comércios, nos 

restaurantes, é um relacionamento bom, de empregado e empregador. E na 

parte social, na convivência é razoavelmente bem, aqui e acolá tem alguns 

probleminhas, mas isso é normal, não é porque é estrangeiro e canoense que 

sejam diferentes os problemas, problemas têm em todas as comunidades. 

(Edilson/Canoa). 

 

Na Broadway, rua onde se concentra uma enorme quantidade e variedade de 

restaurantes e bares, podemos ver fortemente como Canoa vive em função desse público de 

turistas que chega para consumir um conjunto de produtos e serviços, ora típicos da zona 

litorânea, ora típico de qualquer cidade urbanizada. O fato dessa importância apresentada pelo 

turista estrangeiro ou brasileiro de grandes centros, que sai da sua cidade e busca, em 

restaurantes e lojas de grife, a sua identidade, o que confere dependência pelo sentimento de 

familiaridade, do que é conhecido, faz parte da globalização.  

Diferente dos tempos antigos, afirma Lessa (2004, p. 1), de 200 anos para cá as 

formas de vidas tendem a uma universalização, que se radicaliza “com as transformações 

econômicas, sociais e políticas que ocorreram na esteira da Revolução Industrial e da 

Revolução Francesa”: 
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Desde então, ainda hoje a crescente divisão social do trabalho intensifica a 

dependência de cada indivíduo para com a sociedade à qual pertence e, 

analogamente, intensifica a dependência de cada economia nacional com o 

mercado mundial (LESSA, 2004). 

 

“Somos, na acepção mais pura do termo, um ser genérico”afirma Lessa (2004, 

p.2) e oposto a este caráter crescentemente genérico da vida de cada um de nós, “está a 

crescente solidão que assola a existência de cada um de nós”.  

Um aspecto agravante da situação econômica em Canoa diz respeito à 

inviabilidade do nativo manter um ponto de comércio, pois não tem o mesmo poder aquisitivo 

do estrangeiro, sendo, portanto, raro um nativo ser proprietário de um estabelecimento 

comercial:  

 [o nativo precisa ser qualificado] para o serviço né, porque até para colocar 

comércio ficou caro, os comércios que tinha na rua principal de nativos 

foram todos vendidos, quase todos, não digo todos e outros alugados, pra 

estrangeiros, pra pessoas que literalmente derrubam aquela casinha, aquele 

espaço e faz tudo novo, faz uma coisa grande, uma estrutura melhor, então o 

nativo mesmo que tem comércio ele quase não tem condição de concorrer 

com essas pessoas, porque eles trazem dinheiro de fora pra fazer aquele 

investimento né, e praticamente no comércio eles perderam espaço, se tiver 

uma meia dúzia de nativo que tenha comércio na Broadway, acho que é 

muito, eles perderam totalmente o espaço. Perderam porque não souberam e 

não tinham conhecimento para explorar como os outros exploravam, aí, 

praticamente já perderam o espaço. (Edilson/Canoa). 

 

O que está presente no discurso acima, quando o morador diz “Perderam porque 

não souberam e não tinham conhecimento para explorar como os outros exploravam” é a 

noção de mercantilização da natureza, vista como recurso a ser explorado, como fonte de 

lucro. Aos poucos percebe-se que esse pensamento, que está na base do capital, vai se 

naturalizando também em comunidades como Canoa Quebrada, que hoje exibe um cenário 

que contrapõe aos valores de vila pesqueira. 

Figuras 43 e 44 - Vitrines das lojas na Broadway 

 

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 
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Muitos dos estrangeiros que residem em Canoa, geralmente homens que 

conheceram nativas e constituíram família, abrem suas pousadas, fazendo com que 

praticamente não se encontre em Canoa hotéis ou pousadas cujos donos sejam nativos. As 

bandeiras espanholas, italianas e muitas outras são estendidas como a demarcar um território 

colonizado, como a sinalizar “aqui mora um espanhol” ou “aqui mora um italiano”. Quando o 

nativo afirma que “aqui é nosso bar” com uma bandeira do Brasil desenhada (figura abaixo), 

está também demarcando seu território, já tão ameaçado. 

Figura 45 - Restaurante na Broadway              Figura 46 - Restaurante de nativo na Broadway 

 

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 

Hoje, o turismo “invadiu” Canoa, alterando o modo de vida do nativo, 

modificando a identidade cultural do lugar. Nos relatos dos moradores, ao se referirem a esse 

processo de mudança, há controvérsias. De um lado, trouxe melhorias, mas, por outro, os 

problemas que hoje enfrentam provocam saudade do tempo passado, mesmo com as 

dificuldades que existiam.  

As vantagens concedidas indiretamente pelo governo em prol do turismo, como o 

acesso à vila e outras condições viabilizadas para dar visibilidade às qualidades turísticas do 

lugar, muitas vezes são associadas pelos canoenses à chegada do estrangeiro; o estrangeiro é 

por vezes visto pelo nativo como aquele que proporcionou melhorias à região e trouxe o 

desenvolvimento, daí observarmos contradições nos discursos. A construção das estradas, a 

chegada da energia elétrica e da água encanada facilitou a vida na comunidade, no entanto 

essas melhorias não precisavam estar associadas ao turismo, caso o Estado governasse a 

serviço de todos.  
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Mesmo com os problemas citados, há uma aceitação, uma concordância ainda que 

velada, uma permissão como se os impactos da modernização fossem algo dado como única 

realidade possível. 

Por isso, nos relatos dos moradores nascidos em Canoa, surgem palavras de 

gratidão àquele que trouxe desenvolvimento, “o estrangeiro”, o que confere às pessoas que 

foram se fixando na vila, estrangeiros e também brasileiros, um sentimento de terem sido 

colonizadores de uma comunidade “primitiva”, desprovida de suas necessidades básicas, 

dando-lhes a sensação de salvadores. Mas esse papel é contestado por muitos dos moradores e 

explicado na fala de Zeca, que assim descreve o perfil do estrangeiro que chegou em Canoa: 

 

O gringo que veio pra Canoa é o gringo pobre, que chegou aqui com uma 

merrequinha e como nosso dinheiro não valia nada, era muita coisa, nós 

também aqui era paupérrimo, não era nem pobre, a gente aqui era 

paupérrimo, aqui ninguém nem fechava a porta porque não tinha o que 

fechar, existia um pote com água e um caneco com água dentro pra beber, 

então não existia cobiça, esse valor era uma coisa que era a maravilha de 

Canoa, não ter preocupação em trancar porque não tinha o que levar, tá 

entendendo o que eu tô dizendo né, um sentimento maravilhoso, que hoje 

ninguém conhece, essa despreocupação, hoje é todo mundo prendendo a sua 

bolsa não sei lá porque, é um problema, as pessoas não tinham nada então 

por pouca coisa perderam os lugares, os referenciais de Canoa, que são hoje 

todos de estrangeiros, por nada (Zeca/Canoa). 

 

No discurso de Zeca há uma lamentação pela falta de cuidado em preservar os 

valores de Canoa, que significa também preservar-se do medo que atormenta os moradores de 

qualquer sociedade moderna. A continuidade da cultura local, a valorização das suas riquezas 

naturais e dos costumes poderiam ter protegido a comunidade das preocupações dos tempos 

modernos. Para o canoense prevaleceu a crença nas promessas de melhorias, que aponta para 

o produtivo, o superior, o dominante e o global como única lógica na racionalidade dominante 

(SANTOS, 2002). 

Zeca é enfático ao dizer que, na verdade, o estrangeiro não trouxe nenhum 

benefício, vieram para cá e se instalaram porque lá não estava bom para eles. Nesse sentido, 

percebemos que há uma desmistificação de que tudo que vem de fora é melhor do que aquilo 

que temos em nossas terras, herança do colonialismo.  

O colonialismo, exploração colonial empreendida pelos europeus nos séculos XV 

e XVI, quando a metrópole controla todas as relações comerciais da colônia, surge dentro do 

contexto do capitalismo comercial e mercantil e é estruturado e apoiado pelos estados 

absolutistas europeus da idade moderna. Mais tarde o neocolonialismo, já nos séculos XIX e 
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XX, que está relacionado à segunda revolução industrial e ao capitalismo financeiro e 

monopolista, vem dos estados burgueses e liberais da Europa contemporânea, dos Estados 

Unidos da América e do Japão. Representa a nova corrida colonial, realizada pelos países 

mais ricos da Europa, Japão e Estados Unidos durante o séc. XIX, através de um grande 

volume de capital investido nos países, fazendo com que sejam capazes de gerar enormes 

lucros com baixa remuneração nos países mais pobres, dentre outros prejuízos para estes. 

Zeca desmistifica a noção de superioridade que habita o imaginário de “colônia”:  

 

A história é essa, se endeusaram muito aqui nesse país.  Os italianos, os 

alemães, os japoneses, tudo que vem pro Brasil vem porque estavam 

morrendo lá, vem pra escapar, sabe que chegando aqui tem vida boa. Então 

pra que endeusar, agradecer porque veio, não nada disso, nada disso, 

ocuparam o que existia aqui de bom, eu penso bem diferente, totalmente 

diferente, eu tenho uma historia, os japoneses, eles se deram bem, saíram 

morrendo de fome e conseguiram, trabalhando porque sem trabalho ninguém 

consegue nada entendeu, mas tem essa coisa aqui da nossa historia que é 

muito complicada, a desonestidade (ZECA/Canoa). 

 

Zeca aponta para as exceções, afirmando que existem pessoas que chegam com 

uma outra consciência, com outra finalidade: a de se doarem, a de conhecerem o lugar e 

comunitariamente ajudar em alguma coisa:  

 

Nenhum mérito os estrangeiros trouxeram, nada, os Estevãos teve um 

privilegio porque teve uma japonesa, uma mulher do Japão que casou com o 

nativo de lá, tem dois filhinhos e tudo e não sei se por causa dela, 

desenvolveram um trabalho muito bom uma insistência grande, uma relação 

do Japão com a Associação. Existe esse intercambio que é uma coisa 

interessante porque sempre motiva o local, ocupa o tempo das crianças.  

(ZECA/Canoa). 

 

D. Conceição (Vila do Estevão) reforça dizendo:  

Tem muitos estrangeiros legais, que trouxeram muitas coisas boas, tanto 

estrangeiro como brasileiros, muitas pessoas de fora tiveram uma 

participação boa, ajudaram muito a gente, mas também em compensação, tu 

sabe né, não vem só o bom, vem o ruim também, que traz outras  coisas que 

a gente não quer, que a gente não gostaria de ter na vida da gente, mas 

infelizmente né? (d. Conceição/Estevão). 

 

Essa percepção apresentada por Zeca e d. Conceição não é compartilhada por 

todos. Célia relata que, há 10 anos, já era comum ouvir das pessoas que moravam em Canoa 

depoimentos positivos da “chegada do desenvolvimento”. Elas diziam assim, explica a 

moradora: 
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Olha, quando eu vivia aqui na minha infância, se uma pessoa adoecia, ela 

corria o risco de morrer a caminho de Aracati porque tinha que ir numa rede 

então hoje, pra mim tem uma estrada, pra mim tem um caminho. A gente 

tinha os filhos e não sabia assim o que ia ser desses filhos, hoje tem outras 

possibilidades, hoje eu moro numa casa que o vento não derruba meu 

telhado, que quando chove não molha (Célia/Canoa). 

 

Um problema apontado como consequência dos processos da modernização nas 

comunidades da zona costeira é a questão da prostituição, mas Edilson dá um outro 

significado a essa situação:. 

 
O outro lado também social é, o que algumas pessoas tratam como 

prostituição, e eu não trato como prostituição. Prostituição pra mim é você 

utilizar o corpo por dinheiro né, cobrar por aquele serviço, eu trato 

prostituição assim, a mulher vender seu corpo assim, cobrar um serviço, eu 

acho que isso é prostituição e no caso de Canoa, as mães até incentivavam as 

meninas a arrumar um gringo, ao invés de ensinar a menina a ir para a 

escola, até mesmo cobrar de uma maneira mais radical para ela ir pra escola, 

não, dizia: vai atrás de um gringo. Porque ela achava que no gringo ela ia ter 

uma vida boa, porque ia pra Europa, pra outros países, então ia ter uma vida 

boa. (Edilson/Canoa).  

 

Célia explica essa questão e, em sua percepção, as vantagens do 

“desenvolvimento” foram conquistando os canoenses que passaram a ter ganhos com a 

chegada dos turistas: 

 

Há 10, 15 anos atrás, casar uma filha com um estrangeiro era um ótimo 

negócio, então não tinha problema nenhum, a família estimulava, porque o 

estrangeiro abria a porta e uma janela de oportunidade pra família, o cara ia 

reformar a casa da família, o cara ia comprar um barco novo para o pai que 

fosse pescador, entende, não tinha aquele conteúdo, não era um negócio, um 

empurrar minha filha pra um estrangeiro, o pessoal não tinha muito essa 

percepção, não era um negócio, mas era uma coisa interessante, não era uma 

coisa criticada, depois, isso foi mudando, porque hoje, esses estrangeiros que 

vem hoje não é aquele estrangeiro que vinha antes, o estrangeiro que vinha 

em busca de aventura ou de uma vida pacata, ou de criar, ou de começar a 

vida num lugar, hoje vem muito mais o sexo, drogas e rock'n'roll. O pessoal 

caiu muito o nível do tipo de pessoa que vem (Célia/Canoa). 

 

Célia esclarece o perfil das pessoas que chegam em Canoa: 

Hoje nós temos dois tipos de pessoas que vem pra cá, não só os estrangeiros, 

também os brasileiros, que chegaram aqui nos anos 80 até os anos 90 tinha a 

maioria, essa percepção: contribuir pra comunidade, viver junto com  a 

comunidade, estar na comunidade, eu quero viver aqui, mesmo aqueles que 

vinham pra viver 04, 05 até 06 meses e os outros 06 meses voltavam pra 

Europa que nessa época era possível fazer isso. Ele casava com uma nativa, 

ele fazia uma casinha aqui e trabalhava e tal, vinha trazia os filhos e 

participava da vida comunitária, contribuía, se integrava. Nos anos 90, acho 

que é um ano de visão bem clara, em 90 chegou a energia elétrica, porque 
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até então, não, por mais que você tivesse, você podia ter a grana que você 

tivesse no banco, mas você tinha que ter água era de jegue, você tinha que 

ter o seu lampião a gás, você tinha que ter sua televisão a bateria, entende, e 

se você quisesse, você podia ter no máximo uma geladeira ou você se 

limitava a ter um isopor e guardava suas coisas com gelo ali dentro daquele 

isopor, então isso nivelava as pessoas, isso nivelava, então o dia que chegou 

a energia começou a  mudar, primeiro chegou energia, a CAGECE passou a 

fornecer água e a estrada, aí foi feita a estrada, então assim uma serie de 

coisas, estava chegando o progresso. (Célia/Canoa) 

 

A noção do desenvolvimento em Canoa foi sendo construída, como esclarece 

Célia: 

E quando chegou a energia eu fui uma das pessoas que chamei o pessoal, eu 

tinha uma família que trazia água pra mim num jumento, água na época aqui 

era o bem mais precioso e mais caro, se gastava no dinheiro de hoje se 

gastava cerca de 50,00 por dia de água, que o cara tinha que levar o burro, 

encher lá, trazer a água por aqui, na época eu tinha uma pousada então 

quando chegava uma pessoa de cabelo comprido, eu: Meu Jesus, quanta 

água essa mulher vai gastar pra lavar esse cabelo, entende assim, então tudo 

isso, quem tinha pousada o máximo de conforto que você podia oferecer 

numa pousada era limpeza e um banheiro que você enchia a caixa d’água 

com a bomba manual e a pessoa tomava banho de chuveiro ou então de coité 

né como de canequinha, então a chegada da energia foi um marco divisório 

porque aí o pessoal pirou, sabe todo mundo queria ter uma geladeira nem 

que fosse, por exemplo, os nativos mais pobres se matavam na temporada 

pra conseguir comprar uma geladeira e se chegava a abrir a geladeira, 10 

litros de água porque não tinha ainda aquela prática de se comprar pra 

guardar e conservar, até por questão econômica o pescador ia pro mar e 

quando ele voltava ele trazia o peixe, aí a mulher ia na bodega e comprava 

um canequinho de óleo, duas colheres de manteiga, meio quilo de farinha, o 

essencial pra comer naquele dia, um tomate, uma cebola, um cheiro verde, 

comeu acabou (Célia/Canoa). 

 

Célia lembra desse momento com saudade, pois foram essas características que a 

aproximaram do lugar. Diz a mineira:  

 

Eu era encantada com isso, isso era a coisa que mais me encantava porque 

todo dia você ia buscar sua comida exatamente a medida que precisava 

porque não tinha como guardar né, então assim e aí bom, o que acontece, nós 

vamos evoluindo, chega energia e todo mundo inventa de comprar a 

geladeira, só que tinha que pagar as prestações dessa geladeira aí quando 

chegava o mês de maio, o que tinha de neguinho vendendo geladeira, 

vendendo ventilador, porque era baixa temporada eles não tinham a prática 

capitalista de investimento, de guardar o dinheiro, então vivia crise atrás de 

crise, outra crise que teve após a energia, o pessoal que colocava água, 

porque veio a energia, daí a pouco veio a conta d’água e eu avisei a essa 

família, meu filho, você arrume uma outra coisa, vamos dar um jeito, vamos 

comprar uma carroça, vamos vender esses burros porque você vai ficar 

desempregado. Que é isso dona Célia, não vai acontecer isso, dizia. Vai 

porque é inevitável, aí quando aconteceu: a senhora advinha? Não, não 

adivinho, eu já vivi em outros lugares e foi o que aconteceu e então assim, 
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houve um desemprego grande, porque os jovens tinham obrigação na sua 

casa de se levantar cedinho, antes de ir pra escola, por tantas latas d’água, 

pro consumo do dia. Os meninos, as meninas, então houve esse processo, 

que esses jovens também tinham uma ocupação, que era trazer a água pra 

casa, e tal (Célia/Canoa) 

 

Nesse sentido, e que está muito presente no discurso da moradora, é a questão que 

se discute sobre o direito também do nativo de comunidades tradicionais a ter conforto, que é 

diferente de “se vender ao capitalismo”. Estamos falando de uma atualização que pode ser 

adquirida pela cultura, que não ofende os seus princípios. O que se aprecia como beleza da 

cultura, a ideia romântica de “paraíso perdido”, como carregar água todos os dias e não ter 

como conservar alimentos, por exemplo, não é desejo do nativo. 

Como forma de respeitar o saber local, a Prainha do Canto Verde tem 

desenvolvido estratégias que valorizam a diversidade cultural, possibilitando a transmissão do 

conhecimento a toda a comunidade e reforçando suas características de comunidade 

tradicional pesqueira. 

Típica comunidade pesqueira do Estado do Ceará, a Prainha do Canto Verde está 

localizada no município de Beberibe a 126 Km de Fortaleza. A vila de pescadores ficou 

conhecida mundialmente pela sua força de luta contra a especulação imobiliária e a pesca 

predatória que ameaçam a sobrevivência da população. A principal fonte de renda da 

comunidade é a pesca artesanal de peixes e lagostas, no entanto, cada vez mais essa renda 

precisa ser complementada com a produção de artesanato, agricultura de subsistência, turismo 

ou até mesmo com ajuda de pessoas que moravam na comunidade e saíram em busca de 

outros destinos.  

A Prainha do Canto Verde, forte referência de organização comunitária e luta em 

defesa do seu território, hoje é uma Reserva Extrativista: 

 

É uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja 

subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura 

de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como 

objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e 

assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade (BRASIL, 

2000, Art. 18.) 

 

De forma participativa, a Prainha tem desenvolvido opções de turismo 

sustentável, que tem agregado valores à população, além de práticas de luta em defesa da 

vida, como o esforço da comunidade em adquirir o direito de preservação da reserva 

extrativista dentre muitos outros projetos.  
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Quando a Prainha sofreu a primeira ação de grilagem de uma imobiliária de 

Fortaleza, Dom Aloísio Lohscheider prestou apoio à comunidade e por meio do Centro de 

Defesa e Promoção dos Direitos Humanos (CDPDH), fundou em 1989 a Associação dos 

Moradores. Inicia então, na década de 80, a organização comunitária em defesa da terra. 

Essa organização se forma pela defesa da terra e tem como premissa que o 

domínio da terra é condição fundamental para o desenvolvimento econômico e social das 

comunidades. 

Com uma extensa história de luta, a Prainha do Canto Verde desenvolveu a 

prática de turismo conhecida como turismo comunitário, destacada por Lima (2006) como 

uma atividade que foge ao “turismo predador”, tendo sido instituído, para a sua concretização, 

um conselho comunitário de turismo responsável. 

 

Com a execução do “projeto de turismo ecológico” objetiva-se desenvolver 

uma estratégia que seja capaz, ao mesmo tempo, de gerar renda e garantir 

bem-estar dos moradores, e tenha como pressuposto a preservação dos 

valores culturais locais e as belezas Naturais (LIMA, 2006, p.45) 

 

Essa prática de turismo comunitário era desconhecida no Brasil até os anos 90, 

quando iniciaram as primeiras experiências no Ceará, na Prainha do Canto Verde e na Casa 

Grande do Homem do Cariri, Nova Olinda. Essas primeiras experiências foram apresentadas 

em 2003 no I Seminário Internacional de Turismo Sustentável em Fortaleza, organizado pelo 

Instituto Terramar, CEFET e pelo Departamento de Geografia da UECE. (PRAINHA..., 

2011). 

Em 2008, no II Seminário Internacional de Turismo Sustentável em Fortaleza, 

essa proposta ficou consolidada e recebeu o apoio do Ministério de Turismo para articulação 

da rede nacional de turismo comunitário TURISOL e o fortalecimento da Rede TUCUM no 

Ceará. Fazem parte da Rede Tucum 12 comunidades do litoral cearense, que propõem ao 

turista um contato com a natureza e com os modos de vida comunitários, valorizando, assim, 

a sabedoria das comunidades tradicionais (PRAINHA..., 2011). 

Em Canoa, o turismo não tem sido, a exemplo da Prainha, uma forma de 

valorização da cultura local. Hoje Canoa oferece uma série de atrativos, contando com um 

enorme número de acomodações, em torno de 70 entre hotéis e pousadas, variando em 

acomodações luxuosas e outras mais rústicas, e mais de 30 barracas de praia, com uma forte 

mercantilização da natureza e a noção de que os recursos naturais estão disponíveis como 
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fonte de lucro. A natureza compõe o cenário paisagístico do passeio turístico, portanto 

mantém uma relação de caráter “utilitarista”.  

 

Tem o lado bom, do conforto, porque o turismo ele trouxe renda, trouxe 

dinheiro e essas pessoas estão tendo uma qualidade de vida melhor, suas 

casinhas todas de tijolo, tem sua televisão, sua geladeira, seus 

eletrodomésticos, tirada de dinheiro do turista, tirada de dinheiro que as 

belezas de Canoa Quebrada tem, que serviu como um produto para se 

vender, são as belezas, então eles desfrutaram. Alguns souberam aproveitar, 

outros não aproveitaram porque achavam que sempre ia ser fácil. (Edilson). 

 

Sobre essas relações simbólicas e do imaginário entre o homem e a natureza, 

Diegues (2001), tendo como centro de análise as áreas protegidas, discorre sobre mitos de 

forma a proporcionar reflexões sobre o papel da diversidade sociocultural e diversidade 

biológica na afirmação da necessidade de se encontrar uma relação mais harmoniosa entre o 

homem moderno e a natureza. Para citar um exemplo desses mitos, um deles se refere às áreas 

naturais protegidas, consideradas pelo ecologismo preservacionista como o paraíso, um 

espaço desabitado devendo a natureza ser conservada virgem e intocada (DIEGUES, 2001). 

Essa crença está intrinsecamente relacionada à relação de populações tradicionais 

moradoras de parques nacionais protegidos (indígenas, pescadores artesanais, ribeirinhos) 

com o mundo natural.  

Mas qualquer mito precisa ser compreendido na sua origem. Assim, Diegues 

(2001) explica que a origem dessa concepção de se criar áreas naturais protegidas provém dos 

Estados Unidos com o objetivo de proteger a vida selvagem (willderness) ameaçada pela 

civilização urbano-industrial (destruidora da natureza), segundo seus criadores. Nessa 

estratégia subjaz a ideia de preservar um espaço para que o homem pudesse refazer-se das 

energias gastas na vida estressante das cidades e do trabalho monótono. 

Seria, portanto um espaço anterior à intervenção humana, que mantivesse o seu 

estado primitivo, uma concepção compreendida como naturalismo, ou seja, proteger a 

natureza era afastá-la do homem, como a reproduzir o mito do paraíso perdido, lugar desejado 

e procurado pelo homem depois de sua expulsão do Éden (DIEGUES, 2001). 

Esse mito moderno da natureza intocada foi incorporado aos países do Terceiro 

Mundo, importado dos Estados Unidos, países com significativas diferenças ecológicas, 

sociais e culturais se considerarmos, por exemplo, que em nossas florestas tropicais vivem 

populações indígenas, ribeirinhas, extrativistas, pescadores artesanais, ou seja, portadores de 

outra cultura, denominadas no estudo de Diegues (2001) de tradicional, com seus mitos 
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próprios e relações com o mundo natural distintas das existentes nas sociedades urbano-

industriais.  

O autor aponta para os problemas de caráter ético, social, econômico, político e 

cultural quando a legislação brasileira se baseia numa realidade como a dos EUA, e prevê na 

criação de parques e reservas a transferência dos moradores dessas áreas, não considerando a 

variedade de modos de vida e culturas diferenciadas do Brasil. 

Sobre essa relação homem e natureza, vemos como bastante restritiva a 

conservação de ecossistemas que implicam em deixar as populações tradicionais à margem de 

seus hábitats. Entendemos que a visão de conservação deve estar associada e integrada à 

sociedade, daí a necessidade de pensarmos em caminhos que considerem as populações locais 

das áreas protegidas e a sua relação com os recursos naturais, respeitando o modo de vida 

dessas comunidades.  

Compartilhamos da visão que concebe a proteção de áreas naturais num processo 

que vai além de preservar espaços com atributos ecológicos importantes com a intenção de se 

ter uma riqueza natural e estética para ser apreciada, e sim com a permanência das populações 

que vivem nessas comunidades tradicionais, tanto pelo respeito ao seu modo de vida, como 

também como uma via que favorece a manutenção dos cuidados com o ambiente. 

Diegues (2001) ressalta que cada uma das Culturas Tradicionais tem sua maneira 

própria de representar, interpretar e agir sobre o meio natural, e é com base nessas 

representações que fazem de seu ambiente, que indivíduos e grupos orientam as ações e 

relações com o meio em que vivem. Diegues cita Godelier (1984) para falar dessa relação 

homem e natureza em distintas culturas: 

Godelier descreve como a relação entre os pigmeus (coletores-caçadores) e 

os bantus (agricultores itinerantes) com a floresta é distinta. Para os 

primeiros, a floresta é um ambiente amigo, onde se sentem em segurança ao 

passo que para os bantus ela é habitada por espíritos maus e representa 

somente um obstáculo a derrubar para se poder plantar. Essas representações 

diferenciadas significam, na verdade, dois tipos de organização social e 

econômica diferentes; como também que a percepção social do ambiente não 

é feita somente de representações mais ou menos exatas das limitações 

materiais ao funcionamento da economia, mas igualmente de juízos de valor 

e crenças (GODELIER, 1984 apud DIEGUES, 2001. p.62) 

 

O autor cita outro exemplo claro para explicar as dimensões imaginárias da 

natureza, de acordo com Godelier (1984):  

Enquanto a floresta tropical amazônica representa para as tribos indígenas o 

seu hábitat conhecido e acolhedor, morada dos antepassados, para o colono 

vindo do sul do Brasil, ela representa um obstáculo a ser vencido para se 
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implantar a agricultura e a pecuária moderna, fonte potencial de lucro 

(DIEGUES, 2001, p. 62-63).  

 

As diferentes manifestações do homem sobre a natureza, suas crenças, seus 

valores são atributos que orientam o sentido do viver nas comunidades tradicionais. No 

entanto, a modernização vem confrontar-se com a naturalidade desse processo. A 

fragmentação e dispersão do espaço e do tempo na relação homem e natureza, características 

da modernidade, impõem novos significados para os moradores e, portanto, novos processos 

de construção da identidade.  

A noção de identidade está intrinsecamente associada à ideia de memória, assim 

como esta última se vincula à primeira.  

 

Da mesma forma que a identidade, a memória também deixou de ser 

pensada como um atributo estritamente individual, passando a ser 

considerada como parte de um processo social em que aspectos da psique se 

encontram interligados a determinantes sociais. A memória deixou, portanto, 

de ser considerada como fenômeno individual, passando a elemento 

constitutivo do processo de construção de identidades coletivas (SANTOS, 

1998, p.1). 

 

Os reflexos dessa expansão nessa nova forma do capital que vai para além da 

dimensão econômica e social conforme Harvey “é inseparável de uma transformação sem 

precedentes na experiência do espaço e do tempo, designada por David Harvey como a 

“compressão espaço-temporal” (Harvey apud Chauí, 2008, p. 62).  

 

A fragmentação e a globalização da produção econômica engendram dois 

fenômenos contrários e simultâneos: de um lado, a fragmentação e dispersão 

espacial e temporal e, de outro, sob os efeitos das tecnologias eletrônicas e 

de informação, a compressão do espaço – tudo se passa aqui, sem distâncias, 

diferenças nem fronteiras – e a compressão do tempo – tudo se passa agora, 

sem passado e sem futuro. Em outras palavras, fragmentação e dispersão do 

espaço e do tempo condicionam sua reunificação sob um espaço 

indiferenciado (um espaço plano de imagens fugazes) e um tempo efêmero 

desprovido de profundidade (HARVEY apud CHAUÍ, 2008, p.62). 

 

O prejuízo para essas comunidades que vivem da pesca pode chegar ao limite da 

sua sobrevivência, fazendo com que sejam deslocadas ou mesmo expulsas pela falta de 

planejamento da ocupação territorial e fiscalização das atividades econômicas. Essa perda 

total da identidade, assim como a desterritorialização, estão presentes na fala de Edilson ao 

fazer referência ao processo de transformação de Canoa: tudo que tem na Canoa hoje foi 

trazido por eles, quer seja ruim, quer seja boa, foram trazidas pelas influências das pessoas de 

fora”.  
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Os nativos também associam o uso de drogas à convivência com os visitantes e 

novos moradores de Canoa, como hábitos trazidos por pessoas de fora da comunidade que 

passou a fazer parte dos problemas sociais que atualmente causam grandes consequências. 

 

E na parte social, das pessoas, os nativos, os rapazes e as moças, por 

motivação ou por incentivo desses estrangeiros, dessas pessoas que vieram 

para Canoa passaram também a usar, a praticar atos que eram de pessoas de 

fora, tipo usar droga, a maconha, que apareceu logo no começo e depois 

apareceu outros tipos de droga que foi trazida, foi migrada com os visitantes 

(Edilson/Canoa).  

Sobre as drogas ZECA afirma: 

É uma coisa assim muito fácil, a gente cria filhos aqui, é rezando pedindo a 

Deus, dizendo que é dele, que a gente dá apenas uma referencia pra ele 

segurar a onda e iluminar seus caminhos e se distanciar disso, [...] porque a 

interferência, a solicitação, a oferta é grandiosa, por vários motivos, por 

motivo mesmo de carência física, enfim (Zeca/Canoa) 

 

Problemas de Saúde também aportaram em Canoa. A Aids na década de 90, 

quando ainda era uma doença pouco conhecida, já aparecia como decorrência do turismo.  

Então muitas mulheres de Canoa hoje estão na Europa, outras já voltaram , 

não deu certo, pra algumas foi uma decepção, outras mulheres entraram na 

droga, tornaram-se alcoólatras. E veio a questão também da Aids, algumas 

mulheres contraíram o vírus,  justamente na época que o Cazuza pegou, que 

ainda não era uma coisa muito esclarecida, muito divulgada, às vezes a 

pessoa estava com a doença e nem sabia. Naquela época não existia essa 

preocupação, era forró, era festa, era praia e aí a pessoa ia pra noite transava, 

não era muito divulgada, passou a ser despertada essa questão da Aids foi 

com a morte do Augusto, algumas pessoas que contraíram, morreram, hoje 

tem pessoas portadoras do vírus já consciente,  que já sabe que tem e que 

pegaram de pessoas que vieram, quer dizer, são males trazidos por esses 

visitantes que vieram para Canoa, esses males, que Canoa não estava 

preparada para receber. (Edilson/Canoa) 

 

Tudo que foi apresentado nos leva a compreender que o desenvolvimento tem 

diversas faces e, portanto, como nos posicionar diante das mudanças? O que preservar nas 

comunidades tradicionais da zona costeira cearense? Devemos negar qualquer mudança, 

congelar no tempo? Ou pensar em processos dinâmicos de produção da vida social em que os 

moradores sejam sujeitos da história de suas comunidades, e não sejam passivos de forma a 

entregar para aquele que vem de fora (o estrangeiro ou mesmo brasileiro) a direção das suas 

vidas? 

Observamos que as reações ao processo de “desenvolvimento” foram diferentes 

nas comunidades estudadas. No modo de vida da Vila do Estevão os moradores têm 
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preservado práticas tradicionais como o desenvolvimento de atividades econômicas 

(agricultura, pesca, e artesanato) de pequena escala mercantil, baseada na medida das suas 

necessidades, embora muitos dos moradores se desloquem até Canoa porque têm no turismo 

uma segunda fonte de renda, há uma preocupação em manter e preservar os valores vividos. 

 

4.3 Diferenciações delineadas no campo: resistir ou juntar-se a eles?Aspectos da vida em 

comunidade: partilha, solidariedade 

 

Por que viver em comunidade? Zygmunt Bauman em seu livro “Comunidade, a 

busca por segurança no mundo atual” nos faz compreender o sentido de viver em 

comunidade:  

 

[…] Para começar, a comunidade é um lugar “cálido”, um lugar confortável 

e aconchegante. É como um teto sob o qual nos abrigamos da chuva pesada, 

é como uma lareira diante a qual esquentamos nossas mãos num dia gelado. 

Lá fora, na rua, toda sorte de perigo está à espreita, temos que estar alertas 

quando saímos prestar atenção com quem falamos e a quem nos fala estar de 

prontidão a cada minuto. Aqui, na comunidade, podemos relaxar, estamos 

seguros, não há perigos em cantos escuros (com certeza,dificilmente um 

canto aqui é escuro). Numa comunidade, todos nos entendemos bem, 

podemos confiar no que ouvimos [...] E ainda numa comunidade podemos 

contar com a boa vontade dos outros, se tropeçarmos e cairmos, os outros 

nos ajudarão a ficar de pé outra vez. Ninguém vai rir de nós, nem 

ridicularizar nossa falta de jeito, e alegrar-se de nossa desgraça [...] Sempre 

haverá alguém para nos dar uma mão em momentos de tristeza [...] Quando 

passarmos por momentos difíceis e por necessidades sérias, as pessoas não 

pedirão fianças antes de decidirem se nos ajudarão; não perguntarão como e 

quando retribuiremos, mas sim do que precisamos [...] E raramente dirão que 

não é seu dever ajudar-nos nem recusar seu apoio só porque não há um 

contrato entre nós que as obrigue a fazê-lo [...] Nosso dever, pura e 

simplesmente, é ajudar uns aos outros e, assim temos pura e simplesmente o 

direito de esperar obter ajuda de que precisamos (BAUMAN, 2003, p.7-8). 

 

Chauí (2008) se refere à comunidade como expressão da indivisão interna e a 

ideia de bem comum e afirma que o mundo moderno desconhece a comunidade, essa forma 

de compartilhar, de se agrupar por interesses e desejos. Os valores como a solidariedade, 

manifestada na preocupação com o outro, um pensar coletivo que guarda princípios de 

comunhão, de união, de fraternidade, vínculos estreitos de amizade e o compartilhamento de 

emoções, e de sentimentos são mais comuns de se ver também na comunidade do Estevão. 

Esse traço da coletividade se contrapõe ao individualismo que em Canoa já transparece. 
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Sr. Antônio, da Vila do Estevão, se refere a esse aspecto do compartilhamento 

afirmando que mesmo enquanto alguns agem de forma individual, ainda pode se perceber que 

há uma preocupação com o coletivo, comparando com o modo de vida de Canoa: 

 

As pessoas aqui se ajudam assim: a pessoa vai pescar, se tem um irmão, um 

primo, aí dá um peixe. Ás vezes você chega, não são todos, mas têm uns que 

fazem, dão peixe, ou vendem pela metade do preço. Não podem vender pelo 

preço que é porque sabe né, aqui todo mundo é pobre, então todo mundo 

trabalha pra sobreviver. Aí você não pode também dar tudo do seu pescado, 

porque você trabalha para comer, se você der, vai fazer falta amanhã, ou 

mesmo naquele mesmo dia (Sr. Antônio/ Estevão). 

 

Há uma cooperação entre eles, um tenta suprir o que falta para o outro, não só o 

peixe, mas outros gêneros alimentícios também. Sr. Antônio fala com muita emoção desse 

traço que une as pessoas da Vila. Há um compartilhamento, uma solidariedade vivida no dia a 

dia; do prazer que é ajudar quando alguém precisa, do prazer de ter para dar, das trocas 

afetivas que se manifestam nessas pequenas doações. 

Quando pergunto se a vida na Vila é diferente da vida em Canoa, sr. Antônio 

responde que sim.  
 

Sabe porque? porque aqui a gente ainda conhece os amigos que a gente tem, 

as famílias. Não é que nem era, mas ainda tem gente que dar atenção a outras 

pessoas. Lá em Canoa, assim pra quem chega, é muito difícil uma pessoa dá 

atenção a outra, a não ser com o interesse pelo dinheiro. A maioria do 

pessoal ali tem pousada, tem restaurante, tem comércio, aí eles vão gostar de 

uma pessoa que saibam que tem dinheiro (Sr. Antônio/ Estevão). 

 

Os interesses em Canoa se modificam à medida que o comércio se intensifica, o 

ritmo altera a vida das pessoas, revelando assim o aspecto da dissociação presente no padrão 

civilizatório do capital.  

Bauman (2001) utilizando a metáfora da liquefação, explica as transformações 

sociais pelas quais passa a sociedade contemporânea e quais as consequências dessas 

mudanças nas diferentes esferas: vida pública, privada, relacionamentos humanos, mundo do 

trabalho, estado e instituições sociais. O autor faz referência à ideia de solidez associada a um 

período anterior a modernidade, quando havia uma forte crença nas instituições sociais da 

época. A exemplo dessas instituições, aparentemente inabaláveis, muito firmes, junto a tudo o 

mais que dava sustentação à sociedade europeia, vai tornando-se fluído e maleável num 

mundo que anseia pelo moderno. São qualidades que passam a fazer parte de todas as relações 

sociais.  

Na contemporaneidade vai surgir essa aparência de desapego, uma aparente 

sensação de liberdade, no entanto é evidente o desamparo social em que se encontram os 
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indivíduos moderno-líquidos, contrapondo a ideia de liberdade como fim supremo 

(PICCHIONI, 2007). 

Picchioni (2007) explica o termo indivíduo tratado por Bauman como um 

processo de individualização social, que será também uma característica central da 

constituição das novas subjetividades. Esse aspecto da individualização social expande-se as 

relações de mercado, há uma fragilidade que permeia todas as relações, inclusive os 

relacionamentos afetivos tornam-se laços facilmente dissolvíveis.  

Observamos que na Vila do Estevão a comunidade caminha com o compromisso 

de identificar as estratégias de sobrevivência às manobras do capital e num esforço coletivo, 

potencializar essas experiências para dar continuidade à identidade cultural das comunidades 

tradicionais pesqueiras. 

Zeca fala sobre a vila do Estevão: 

 

O Estevão realmente conseguiu segurar o povo né, existiram umas 

interferências, mas mesmo assim eles conseguiram, mas também lá teve uma 

guerra forte né, naquela época dos Andrades aí que queriam lotear, queriam 

tirar as pessoas de lá, foi um trabalho muito grande... Foi o Mário, um 

argentino que foi um líder nessa onda, foi muito importante ele, porque era 

muito tempo dedicado pra isso dar certo, muita batalha, muita ameaça, mas 

conseguiram, é um lugar interessante (Zeca/Canoa) 

 

Sr. Antônio lembra que, no passado, era comum os homens da vila se reunirem 

para jogar baralho, um jogo antigo, e que eles se divertiam muito, numa época em que não 

existia televisão, então jogavam até mais de 10 horas da noite. Hoje o lazer é assistir televisão 

e ir dormir, são raros os momentos de integração em pequenas rodas de conversa, mas, ainda 

assim, são cultivados pelos mais velhos da comunidade:  

Figura 47 - Pescadores da vila do Estevão no fim da tarde 

 

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 
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Para entender a construção social e histórica das comunidades pesquisadas, 

permeadas pela modernização, buscamos compreender o sentido do moderno, do novo, do 

antigo e do tradicional para esses povos.  

Em linhas gerais, associa-se o moderno como superior ao antigo ou tradicional, 

como aquilo que já está ultrapassado. No entanto, pode haver um processo de atualização nas 

comunidades em que a tecnologia seja incorporada sem que haja uma desvalorização dos 

valores da tradição. 

Salis (2004) fala da percepção associada à modernidade que entende o novo como 

necessariamente melhor e que se expande a uma desvalorização do passado, daquilo que pode 

ser uma presença constante, independente do espaço e do tempo, como a busca pela 

felicidade, o sentimento de liberdade e ter o direito de ser respeitado. São anseios da natureza 

humana que sempre existiram e precisam continuar existindo. 

Sobre a perenidade da ética, Salis (2004) faz referência a valores eternos, como o 

“direito de nascer, viver e morrer com dignidade e honra”, que não varia no espaço e no 

tempo, estão no plano da existência, portanto transcende a qualquer ideia de progresso.  

A ideia de progresso é exemplificada por Walter Benjamin quando a partir do 

quadro de Paul Klee, exposto abaixo, cujo título é AngelusNovus, nos interpela com a ideia de 

que o anjo na sua contemplação parece querer afastar-se de uma catástrofe, pela sua expressão 

de olhos arregalados, boca aberta e asas prontas para alçar voo. Pelo que analisa Benjamin, 

nessa reflexão que nos projeta ao futuro, há uma sensação de vivermos uma tempestade.  

 
Há um quadro de Klee que se chama Ângelus Novus. Representa um anjo 

que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos 

estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história 

deve ter este aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós 

vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que 

acumula incansavelmente ruína sobre ruína e a dispersa sobre nossos pés. 

Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas 

uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força 

que ele não pode mais fechá-las. Esta tempestade o impele irresistivelmente 

para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas 

cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso 

(BENJAMIN, 1985e apud DAWSEY, 2009, p. 369 -370).  
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Figura 48 - Angelus Novus (Paul Klee) 
 

 
 

Fonte: http://blogs.estadao.com.br/luiz-zanin/o-anjo-da-historia/ 

 

A modernidade pode ser comparada a essa força que nos impele ao futuro, que 

destitui o valor do passado e se projeta a ele pela supervalorização a ideia de progresso e 

desenvolvimento (PIAIA; BORDIGON, 2010). Milton Santos (1996) se refere ao momento 

em que vivemos como um tempo de paradoxos, onde há uma aceleração contemporânea, “daí 

a sensação de um presente que foge” (p. 30).  

A ideia desse presente que foge está relacionada com a contração do presente 

trazida por Boaventura de Souza Santos (2002) quando fala da racionalidade positiva 

dominante que expande o futuro e contrai o presente, enquanto é o inverso, é o alargamento 

desse presente que pode restituir experiências sociais que sejam constitutivas do futuro não 

necessariamente desconhecido, infinito como a visão metonímica entende, mas compreendido 

a partir de uma construção processual. 

A noção de progresso para a líder da Vila do Estevão está em “as pessoas 

poderem estudar, trabalhar, poder pagar suas contas, aprender as coisas boas”. Para ela, em 

Canoa, o que chegou foi um progresso muito desordenado:  

 

Se tudo ali que tem agora fosse do pessoal de Canoa Quebrada eu ia 

considerar progresso, mas só que não são deles, a maioria é dos outros, 

muitos moradores viraram empregados, eu não acho que isso é progresso. 

Que nem nós moramos aqui, nós somos donos das nossas propriedades, mas 

se a gente vender elas, aí vamos virar empregados das pessoas que 

compraram. Podia ter mil casas de gente rica, mas se não for da gente, não 

interessa (D. Conceição/Estevão) 

 

Júlio afirma que Canoa viveria bem sem o estrangeiro: 
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Mas você sabe, onde o progresso vai, onde o turismo vai, a tendência é 

mudar tudo, mas voltado há muito tempo atrás, se não tivesse vindo esse 

povo pra cá, a gente continuava a viver do mesmo jeito que era antes, não 

totalmente como antes, porque chegou a televisão, porque antigamente 

ninguém tinha televisão, aí a gente vai conhecendo coisas pela televisão e 

querendo também acompanhar o progresso, mas viveria normal, viveria da 

pesca, porque a praia é muito rica, você não tem o que comer em casa, mas 

você vai na praia você descola um peixe, uma lagosta quando está em alta, 

viveria do mesmo jeito, sem precisar comer uma pizza. Portanto, não foi o 

estrangeiro, a gente sempre viveu. Nós éramos muito felizes. Nossa! demais! 

Até hoje eu sinto falta daquela época que a gente vivia aqui, nossa 

brincadeira era outra, hoje já tem o videogame, meu filho todo final de 

semana quer ir pro videogame, eu nunca soube o que era isso. A nossa 

brincadeira era pegar tabuinha de esquiar, ia para as dunas, ficava brincando 

por lá. De manhã ia pra praia, brincar com as tábuas nas ondas e a tarde a 

gente ia para as dunas, isso nas horas vagas das aulas. A gente estudava 

numa colônia de pescadores, onde os pescadores se reuniam, faziam as 

reuniões, era tipo uma associação e a escola da gente era lá. Aí depois 

quando as pessoas foram querendo atingir uma escolaridade maior foram 

para Aracati. Eu estudei aqui e estudei lá também. A gente sofria pra estudar 

lá era difícil porque não tinha transporte, vinha um carro pra cá, só tinha um 

carro que vinha pra cá, trazer material, mantimentos, era gelo, era farinha, só 

mantimento mesmo pras bodegas. Vinha deixar e quando voltava a gente ia 

com eles. Também só tinha ida, na volta você tinha que se virar 

(Júlio/Canoa). 

 

D. Conceição diz ter muita saudade do tempo da sua avó: 

 

 Hoje as coisas estão muito diferente, mas eu sinto muita saudade porque a 

minha avó criou os filhos dela assim, com muita união e eu vejo que hoje em 

dia a gente não está conseguindo passar para os filhos da gente, também 

agora tem muita coisa diferente na comunidade, muita gente diferente, de 

outras culturas né, aí se misturam e a s pessoas acabam querendo fazer 

outras coisas né? A televisão, a internet, ajuda muito a modificar a nossa 

vida, porque quem tá lá na televisão ou na internet, vê muitas coisas 

diferentes que quer pra si também, que viver aquilo. Antes a gente sentava 

numa mesa para comer todo mundo junto, na hora do almoço, do café, todas 

as pessoas estavam ali juntos, não faltava uma só pessoa, hoje em dia come 

de um em um, chega na hora que quer (D. Conceição/Estevão) 

 

Aos poucos, os hábitos da vida na comunidade vão se modificando. Depois das 

17h, a televisão toma o espaço da convivência. Sr. Antônio comenta que antes da televisão, 

todos se reuniam para conversar, para contar história e hoje, quando vai contar alguma coisa 

do passado, os meninos falam: história de passado não, o passado já se acabou! 

 

Hoje em dia, ninguém conta mais histórias do passado porque aí você vai 

conversar, os meninos ficam tudo mangando, eles querem é outras conversas 

(Sr. Antônio/ Estevão). 
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Muitos dos moradores da Vila trabalham em Canoa, a exemplo de sr. Antônio que 

hoje trabalha em uma das barracas de praia de Canoa, vendendo passeio de jangada. A 

penetração do turismo provoca o abandono da atividade da pesca. Em Canoa, o pescador hoje 

se transformou em proletário ou pequeno comerciante. Na Vila do Estevão, os pescadores 

conciliam a atividade da pesca com as atividades relacionadas ao turismo.  

No passeio de jangada trabalham três vendedores (os arrumadores do passeio), e 

quatro na jangada. Depois o dinheiro é rateado entre 9 pessoas, porque ainda tem o guia que 

divulga no ônibus e o dono da jangada. O passeio custa RS 10,00 por pessoa, mas a quantia 

que sr. Antônio (um dos três que vende o passeio) recebe é de R$ 0,68 centavos por cada uma 

delas. Mesmo com todo esse rateio, afirma ser um bom meio de ter uma renda de uma forma 

mais segura. 

Em Canoa percebe-se a ausência de movimentos sociais, de associações que 

atuem na resistência à modernidade. O conselho comunitário de Canoa agrega todas as 

associações do lugar – associação de empresários, associação de bugueiros, de moradores, três 

ONGs que trabalham com crianças, associação dos moradores dos Estevão, dos transportes 

alternativos, mas não existe associação de pescadores.  

 

Há 12 ou 15 anos atrás, informa o presidente, que os pescadores criaram uma 

associação, mas não teve continuidade, por falta de liderança, por falta de 

pessoas que dessem continuidade a essa organização, porque também 

restaram poucos pescadores (Edilson/Canoa). 

 

Zeca confirma: 

Lá (Vila do Estevão) existe associação, por exemplo, se a pessoa for querer 

modificar seu espaço vai só se a associação liberar. Em Canoa não, em 

Canoa não existe associação, existe associação demais aqui, de bombeiro, de 

topiqueiro, de sei lá o que mais, a representação é péssima, são pessoas que 

não têm nenhuma cultura, analfabetas mesmo de berço, não é nem por não 

querem não, acho que tem até boa vontade, mas essa boa vontade não chega 

ao ponto de se dedicar e fazer por onde valer o direito de estar 

representando, que é uma pena que uma pessoa que esteja representando 

toda essa área, tanta gente aqui não saiba defender os direitos do lugar né, 

um lugar que poderia ter uma representação na câmara porque tem eleitor 

para isso, não existe união e nem pode porque as pessoas que estão na frente 

não são daqui, não são pessoas escolhidas daqui (Zeca/Canoa) 
 

O discurso do morador apresenta uma descrença no poder que emerge das bases, 

mas as experiências de comunidades que reagiram aos processos de dominação têm histórias 

semelhantes quanto ao nível de conhecimento, e foram experiências exitosas. Portanto, o que 

difere é a consciência política, que é a força da mobilização coletiva.  
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5 ESPAÇOS DA DEMOCRACIA: CONSTRUÇÃO DE NOVAS FORMAS DE 

CONFRONTAR O CAPITALISMO NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DA 

ZONA COSTEIRA CEARENSE. 

 

Em meio às contradições do sistema do capital, para o qual não há fronteiras, 

estão as comunidades tradicionais da zona costeira cearense que tentam preservar seus 

padrões de comportamento e coexistir com os impactos da modernização. Associados aos 

valores tradicionais, novos processos surgem no modo de vida dessas comunidades 

ameaçadas pelo pensamento hegemônico do desenvolvimento.  

À medida que o turismo, a implantação de grandes empreendimentos, a 

especulação imobiliária e outros impactos da modernização avançam nessas comunidades, as 

condições de vida dos moradores sofrem modificações, gerando conflitos com repercussões 

importantes na vida cotidiana desses povos.  

Foi no percurso histórico da Vila do Estevão e de Canoa Quebrada que fomos 

buscar compreender o passado de lutas e conquistas e identificar as estratégias de 

enfrentamento, necessidades e potencialidades existentes no presente das comunidades.  

O contexto do desenvolvimento em cada uma delas imprimiu características 

diferentes. A comunidade do Estevão reforça possibilidades de um modo de vida sustentável, 

construído cotidianamente nas ações concebidas dentro de um sistema tradicional que resiste 

às propostas do capital. Em contraposição ao modelo de resitência da Vila do Estevão, Canoa 

Quebrada, a antiga vila de pescadores, foi completamente tranformada em um complexo 

turístico, apresentando um comportamento adaptativo diante do processo de modernização.  

Esse panorama se delineia e se consolida entre as configurações da crise 

estrutural, profunda, do sistema do capital, como afirma Mészáros (2007), com características 

próprias da contemporaneidade do século XXI. 

Diante desse cenário, buscamos conhecer como os sujeitos sociais estão se 

organizando para preservar o modo de vida das comunidades tradicionais dos impactos do 

progresso destrutivo, como tem sido o processo de despertar da consciência, e que mudanças 

efetivas na construção do desenvolvimento sustentável têm sido viáveis no sentido de resgatar 

princípios e valores desses povos. São estratégias que surgiram a partir de debate 

político/ideológico para contrapor as promessas da modernização. Apresentaremos algumas 

das ações que têm sido desenvolvidas nessas comunidades. 

Mészáros (2007) aponta para a atualidade como uma época de transição que 

precisa encontrar uma solução historicamente viável em meio às contradições e confrontos 
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devastadores da crise estrutural do capital. Ao falar do socialismo como alternativa radical à 

vigência do capital sobre a sociedade, Mészáros ressalta que o capital é incapaz, por sua 

própria natureza, de resolver os problemas ameaçadores de sua crise estrutural, além do seu 

caráter eminentemente histórico, onde a sua destrutividadeauto-vantajosa e o seu impulso 

expansivo varre e esmaga o que for empecilho nesse caminho, mesmo que já não haja a 

mesma facilidade do passado, pelas próprias limitações objetivas do planeta.  

 

Indivíduo nenhum e nenhuma forma concebível de sociedade hoje ou no 

futuro podem evitar as determinações objetivas e o correspondente fardo do 

tempo histórico, bem como a responsabilidade que necessariamente emerge 

de ambos. Em termos gerais, talvez a maior acusação contra nossa ordem 

social dada é que ela degrada o fardo inescapável do tempo histórico 

significativo – o tempo de vida tanto dos indivíduos como da humanidade – 

à tirania do imperativo do tempo reificado do capital, sem levar em conta as 

consequências (MÉSZÁROS, 2007, p. 33).  

 

O autor se refere à harmonização do tempo histórico como a adoção de 

potencialidades positivas pelos indivíduos sociais como princípios orientadores e valores 

inerentes à atividade vital dos próprios sujeitos, que se opõem aos contra valores impostos de 

forma determinista pelo capital. Esses princípios orientadores teriam como base estratégias e 

objetivos sociais escolhidos pelos grupos sociais, dos quais fazem parte os indivíduos 

(MÉSZÁROS, 2007). 

Portanto, há uma urgência que se apresenta aos indivíduos sociais na resistência 

pela humanidade, para assegurar a continuidade do desenvolvimento histórico da espécie 

humana, e que exige um profundo respeito pelos que se constituem os valores positivos na 

progressão histórica da humanidade e que demarcam as singularidades de cada sociedade. Há, 

portanto um processo que precisa ser analisado para além da perspectiva política e econômica. 

As consequências dessa imposição histórica do capital aparecem hoje para nós 

com um déficit no tempo, o desafio, portanto é encontrar possibilidades “de superar 

positivamente as determinações sistêmicas do capital” (MÉSZÁROS, 2007, p.33), lutar contra 

a adversidade destrutiva do capital. 

Os espaços de luta, as necessidades de participação política são gestados em meio 

às contradições do capitalismo. A contradição em processo que está na base do capitalismo 

gesta sujeitos coletivos e amplia para a exigência de socialização dos meios e dos processos 

de governar o conjunto da vida social. 

A lógica da apartação do capitalismo penetra os movimentos sociais, tudo se 

ajusta a lógica do capital, o que exige novas formas para enfrentar, novas formas de domínio 
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do capital, a própria reinvenção da emancipação (SANTOS, 2003). Nossa indagação nasce do 

desejo de conhecer as novas formas de fazer política nas comunidades tradicionais da zona 

costeira, de compreender como se dá o processo de empoderamento dos sujeitos, que aspectos 

têm sido confrontados com o sistema do capital e como é a participação dos sujeitos políticos 

na socialização da política num cenário de apartações. Enfim, como estão pensando a 

democracia no contexto da civilização do capital com as configurações contemporâneas do 

século XXI? 

Alvarez, Dagnino e Escobar (2000) discutem sobre a capacidade de inovação dos 

movimentos sociais no campo social e político dando ênfase na política cultural como uma 

ação coletiva capaz de intervir na cultura política dominante. Os mesmos autores explicam o 

termo “política cultural” apontando para “o laço constitutivo entre cultura e política”  

 

Esse laço constitutivo significa que a cultura entendida como concepção do 

mundo, como conjunto de significados que integram práticas sociais, não 

pode ser entendida adequadamente sem a consideração das relações de poder 

embutidos nessas práticas [...]. Com a expressão “política cultural” nos 

referimos então ao processo pelo qual o cultural se torna político ( p. 17). 

 

Quando Alvarez, Dagnino e Escobar (2000) afirmam que a cultura é política e que 

ela pode redefinir o poder social por meio de concepções alternativas que desestruturam os 

significados prevalentes, significa dizer que os movimentos sociais estão colocando em ação 

uma política que também é cultural. 

Em entrevista com liderança da Vila do Estevão, ao falar do projeto que tem sido 

desenvolvido com o objetivo de envolver os jovens nas questões discutidas na comunidade, 

confirmamos esse entendimento posto acima quando no discurso se apresenta a percepção de 

que “a cultura é a base, é o campo de ação onde se trabalha para construir mudanças” 

(Mário/Estevão).  

Por isso, explica o líder, é constante perguntarmos entre nós, sujeitos sociais 

inseridos no processo, “com que cultura nós vamos trabalhar, que tipo de cultura, qual é a 

cultura nossa aqui do local”. D. Conceição confirma essa consciência da comunidade em 

movimento de luta quando diz: “Se a gente não fosse resistente, a gente já teria ido embora há 

muito tempo”. 

Essa percepção de que é preciso partir da compreensão dos moradores sobre a 

cultura local e do que representa essa cultura é fundamental para que se possa pensar em 

políticas que de fato mobilizem os ideais da coletividade e o processo de empoderamento. É 

da força do coletivo que surge o poder, é o saber do povo a confrontar com o capital. Chauí 
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(2008) afirma que essa construção dos direitos não ocorre de cima para baixo, a partir dos 

governantes e de suas instituições, e sim, dos destituídos e despojados. Nessa significativa 

informação concedida pelo líder comunitário vemos de onde partiu a força do movimento: 

 

Foi a partir da comunidade, da iniciativa comunitária, isso que é muito 

importante, não foi de cima pra baixo, porque a iniciativa começou aqui na 

comunidade sobre esse negócio, tipo assim, qual é a tecla? (se referindo ao 

modo como pensavam em conseguir o engajamento de novos membros). 

Bom a tecla é a consciência, é a conscientização, então vamos criar, criamos 

dentro do conselho comunitário o núcleo de pesquisa e desenvolvimento da 

consciência, dentro do conselho comunitário, mas foi iniciativa da AME 

(Associação dos Moradores do Estevão). Só que a AME ela é consciente de 

que precisa ser feito um trabalho local, porém com o pé no global também, e 

o global aqui é Canoa Quebrada, porque não adianta como eu falei a gente 

criar um muro. Então a gente deve trabalhar também pelo território mais 

geral e trabalhar com parceria mais geral com as pessoas (Mário/Estevão). 

 

Os movimentos sociais têm como mérito dar visibilidade aos conflitos, criar uma 

arena pública de disputa, desnaturalizar aquilo que era dado como natural, apontando para a 

construção de espaços públicos por onde circulam os direitos conquistados. Assim, fortalecer 

a identidade do nativo de Canoa/Estevão quando ele já se vê deslocado do seu próprio 

ambiente é uma forma de transpor aquilo que se apresenta como natural e fazer ressurgir a 

força desse cidadão.  

Um exemplo dessa atuação da comunidade pode ser vista na experiência do líder 

comunitário. No ano de 1983, Mário, junto com a comunidade, foi iniciando o processo de 

conscientização do cuidado com o meio ambiente. O primeiro trabalho que realizaram foi a 

campanha do lixo. Com a experiência que o líder trazia da Argentina, com o seu viés social de 

trabalhar em comunidade e a persistência dos moradores da Vila, iniciaram as atividades no 

Estevão, até então um campo fértil, um campo virgem nas palavras do argentino: “aqui então 

deu pra ver que era um campo fértil , um campo virgem onde eu podia trabalhar e trabalhando 

com pessoas que não estavam contaminadas justamente pela sociedade moderna”. 

Em 1983, segundo relato de Mário, começa o turismo de massa facilitado pela 

construção da estrada que dava acesso a Canoa:  

 

Bom, primeira coisa o que foi, a primeira coisa que se percebe na 

comunidade é que ela se prepara para receber esse pessoal que tá chegando e 

ganhar dinheiro com isso, essa é a primeira coisa que a pessoa enxerga, 

primeira, a primeira coisa que a pessoa começa a perceber que agora tem 

uma possibilidade de renda né e de ganhar dinheiro. Segundo, não adianta 

praticamente nada tu falar, olha tome cuidado com isso e com aquilo, 

cuidado com esse negócio, preserve os locais, mas não adianta, não adianta, 
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ou seja, o consumo, a necessidade de ter mais dinheiro, de poder comprar 

aquela coisa que na sua vida tinha sido apenas sonho, que de repente tá no 

alcance da mão, você percebe que a pessoa não escuta, não tem a 

capacidade, mas não tô falando somente do pessoal daqui naquela época 

antiga, primitiva, e tudo mais, eu tô falando também de hoje em dia embora 

o planeta esteja dando sinais de que o tipo de sistema que nós estamos 

levando é insustentável, no entanto as pessoas ditas como conscientes não 

são capazes de mudar, todo dia a televisão mostra que o sistema é 

insustentável, então imagina naquela época, certo? (Mário/Estevão) 

 

Mário confirma que os primeiros turistas que chegaram em Canoa não tinham a 

intenção de comprar terreno, mas a partir da década de 80 já surgiam pessoas que não vinham 

apenas com a visão de desfrutar da vida alternativa de Canoa, mas com intenção de investir, 

de obter lucro, de poder fazer negócio. Começam então os moradores a vender os melhores 

espaços, ainda que naquela época o turismo não fosse tido como uma indústria, mas houve 

descaso das autoridades públicas:  

 

O turismo naquela época ainda não era tido como uma indústria, portanto 

também os entes oficiais, despreparados completamente para tal coisa,  

muito mais despreparados ainda para preparar, se nem eles próprios não 

estavam preparados, tu imagina  preparar a comunidade para o que viria né, 

então o pessoal começou a tomar de conta mais rápido, foi uma coisa muito 

rápida, então o que começou?Começou o imobiliário, a venda de terrenos, 

especulação imobiliária, começamos a ter problema com o lixo, aí 

começamos o racionamento né, e com tudo isso também acontece na 

personalidade das pessoas que eu acho assim, mais importante e com isso 

começa sem perceber que as pessoas já não dão prioridade a parte humana, 

aquela pessoa que me convidava para se instalar na casa para só ter um papo 

com você, para ouvir você pra ter uma novidade, curiosidade, pra saber de 

onde que você era, o que você fazia, era uma forma dele preencher o espaço 

dele que era mais ou menos monótono e depois já não, é o interesse, de te 

convidar para ir para casa para ganhar dinheiro, tu alugar o quartinho, tu 

comer da comida que ele vai te preparar pelo prato, então essa questão do 

turismo que vira uma fonte de renda faz com que as pessoas comecem a 

transformar sua psicologia, sua forma de ser, sua cultura, começa a se 

transformar, então a pessoa já começa a deixar de lado os aspectos culturais 

que tem relação com amizade, com a curiosidade e demais para se 

transformar apenas numa questão de fonte de renda e de lucro e aí então tudo 

é comprado e vendido, os laços solidários da própria comunidade começam 

a ser esfacelados, as famílias, amigos passam a ser concorrentes, entendeu, 

então começa a se transformar, simplesmente começa a se transformar  a 

comunidade solidária, hospitaleira, tranqüila, limpa, etc, começa a entrar na 

modernização, começa aparecer também a prostituição, começa a aparecer a 

droga, tudo isso começa a esfacelar o tecido social da comunidade, tudo, e 

ao mesmo tempo vê-se a absoluta falta de preparo dos órgãos públicos pra 

tratar do assunto, absoluta, absoluta (Mário/Estevão). 

 

Observa-se a visão eurocêntrica no discurso: “uma forma dele preencher o espaço 

dele que era mais ou menos monótono”, o que deixa transparecer a ideia de relação com a 
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natureza como uma vida sem o prazer do que é “moderno”, mesmo que as relações dita 

“modernas” apresentem laços fragilizados. Mas o sujeito da fala tem essa dimensão de que a 

modernidade pode esfacelar os laços de solidariedade quando afirma: “e aí então tudo é 

comprado e vendido, os laços solidários da própria comunidade começam a ser esfacelados, 

as famílias, amigos passam a ser concorrentes”. Vindo de uma forte cultura dominante, as 

palavras parecem trair seu pensamento.  

Um exemplo dessa “naturalidade” que se desvenda com a atuação dos 

movimentos sociais é o estereótipo de “preguiçoso”. A crença de que o nativo das áreas 

litorâneas não tem capacidade para gerar renda para a região, porque visto apenas em seu 

potencial produtivo e reduzido àquilo que ele não é, é comumente posto pelos 

“neocolonizadores”. Se, ao contrário, fosse valorizado e compreendido em sua cultura, em seu 

modo de vida, as condições para o crescimento da comunidade seriam ampliadas e 

fortalecidas. A valorização das atividades lucrativas tende, portanto, a influenciar na 

padronização do comportamento do indivíduo.  

 

Os daqui não querem trabalhar. Eles na sua maioria não estão interessados 

em se submeter a um horário de trabalho, e um cumprimento de 

determinadas tarefas, olha só, se eles têm garantido casa, comida e uma 

graninha, se o pai tem um negócio, uma coisa, então ele (o jovem) vai pra 

praia, vai surfar, vai fazer esportes por aí ou vai azarar algum gringo, alguma 

gringa pra tentar se dar bem (Célia/Canoa). 

 

Júlio explica que essa afirmação de que os nativos de Canoa não querem trabalhar 

não pode ser uma ideia generalizada, além da necessidade que os moradores das cidades 

vizinhas tentam suprir buscando emprego em Canoa, o nativo tem encontrado outras 

possibilidades de renda como o aluguel de casas: 

Sobre isso aí, tem uma razão. Muita gente de Aracati vem trabalhar aqui, não 

só de Aracati, mas também de Quixaba e cidades vizinhas, onde tem mais 

carência na parte financeira, e vem até aqui porque aqui tem mais facilidade 

no comércio, aqui tem pousada, tem barraca de praia, tem restaurantes, tem 

bodegas, tem supermercado, então aqui tem mais opções do que onde eles 

moram. O pessoal que mora no Córrego, por exemplo, que vivia só da 

agricultura, que não tinha outra opção vem bater aqui para trabalhar.Muitos 

dos nativos de Canoa também tem casa de aluguel, ás vezes também não 

trabalha por causa disso, e vivem disso aí (Júlio/Canoa). 

 

Em relação ao nativo, Júlio reconhece que há uma diferença de como era na sua 

época e o momento atual: 

 

Muitos dos moradores daqui não fazem nada mesmo, até jovens mesmo. Na 

minha época a gente desde cedo começava a trabalhar, fazia trabalhos 
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domésticos mesmo como carregar água, carregar lenha, mas nunca ficava 

sem fazer nada. E hoje o jovem daqui é diferente, quer só saber da noitada, 

acorda a hora que quer, vai pra praia, passa o dia na praia. Isso pode 

acontecer também devido as influências do turista que veio, mas a gente 

também não pode se espelhar por eles que vêm, eles vêm de férias, eles vêm 

passar férias, vêm passar dias, e a gente que mora aqui precisa fazer as 

atividades daqui.  

 

Zeca aborda essa situação falando da natureza contemplativa do Canoense:  

 

Pra falar a verdade essa natureza de ser contemplativo é uma coisa genética, 

hereditária, de sangue, existe na índole do nativo de Canoa, do pescador, ser 

contemplativo, tá entendendo, a própria coisa que hoje não interessa mais a 

eles fazerem que é o labirinto, é uma coisa de contemplação, porque é um 

trabalho fantástico, não... é incrível a criação, porque o labirinto mesmo é 

uma coisa desenhada de linha dentro do papel, certo, então é uma coisa de 

índole, de genética, a contemplação porque todo pescador na verdade é 

intitulado como preguiçoso porque saiu do mar ele não faz nada, mas porque 

não é brincadeira entrar lá, só quem entrou sabe (Zeca/Canoa) 

 

O discurso do Zeca nos remete ao que Lafargue em seu manifesto diz sobre o ato 

contemplativo. E continua: 

Essa coisa de que o ser humano nasceu, e tem só que agradecer a beleza e 

tal, um visual desses, sem compromisso de ter que fazer nada, foi feito pra 

isso, ele é que se desviou desse valor que foi dado por Deus né 

(Zeca/Canoa). 

 

Mário confirma essa cultura contemplativa dos moradores de Canoa, mas pontua 

que não é apenas pela contemplação como característica do nativo, mas as mudanças que 

foram sendo impostas interferiram no modo de vida tradicional da zona costeira. A prática de 

atividades como o comércio, por exemplo, não fazia parte do cotidiano dessas comunidades, 

mudando a cultura local.  

Mário saiu da Argentina porque queria romper com o padrão das 8 horas de 

trabalho, sob as ordens de um superior, portanto Mário traz a questão do sentido do trabalho, 

do prazer em se envolver em uma atividade laboral a partir de uma escolha do indivíduo e da 

liberdade de construir seu tempo de trabalho. Dizer que tem emprego em Canoa, não significa 

dizer que tem uma atividade que contemple a capacidade, as habilidades e desejos dos 

nativos, como também não há razão para chamá-lo de preguiçoso, algo enfatizado pela 

monocultura da produtividade, segundo Boaventura de Sousa Santos. Mário conta a sua 

experiência de vender pastel para sobreviver, logo que chegou em Canoa: 

 

Não vou dizer, não tem trabalho, entendeu, tem a forma de ganhar a vida 

honestamente sem necessidade também de marcar ponto, mesmo naquela 

época eu tive que tá atento ao horário do turismo descer na praia pra ir 
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vender meu pastel, então claro que eu tinha que ir e comprar minhas coisas a 

certo horário, porque se não tem preparado num certo horário, não tenho 

como vender, embora eu não tinha que marcar ponto, mas tinha que 

contemplar esses aspectos que a pessoa tem que contemplar, certa 

organização no que tá fazendo (Mário/Vila do Estevão). 

 

 

5.1 Enfrentamento na Vila do Estevão: a resistência se apropriando dos espaços 

 

A Vila do Estevão, também considerada Canoa Quebrada, é um povoado isolado 

do centro de Canoa por uma faixa de terra que não chega a 250 metros, mas, apesar da 

proximidade, são muitas as diferenças entre as duas comunidades. A Vila do Estevão surge 

em 1932 quando a família que dá nome à Vila chega ao lugar e as pessoas começam a se 

referir à localidade de forma a nominá-la: “vamos lá nos Estevão”. Mais tarde, à medida que 

os interesses do povoado vão de encontro aos interesses dos que moravam no centro de 

Canoa, os espaços foram naturalmente sendo demarcados, a ponto de ser visível a existência 

de duas comunidades: a de Canoa e a dos Estevão.  

 

Tudo é Canoa, tá entendendo? Mas ali é uma família, foi uma família com 

esse nome que se agregou naquele lugar e pronto, a diferença é essa e essa 

família ficou lá né (Zeca/Canoa).  

 

Sr. Antônio confirma ao falar que não foi bem uma divisão territorial: 

 

Não foi uma divisão territorial, porque foi assim, nós tínhamos, até hoje, 

assim uma diferença de comportamento humano. O pessoal de Canoa 

Quebrada centro chamava até os anos 70, o pessoal dos Esteves de índio, 

índio né. Eles chamavam a gente de índio, nessa época eu já morava aqui, 

então a gente não suportava essa coisa, essa divisão, se todos era Canoa 

Quebrada, tudo era uma fruta só, né, uma raiz só, nasceu de uma planta só, 

então porque essa divisão? Porque, no meu entendimento, eles se achavam 

assim as pessoas mais civilizadas, as pessoas mais evoluídas e tal, coisa que 

não era. Algumas pessoas, raríssimas, que se destacavam, o resto tudo era 

nativo, sem instrução como a gente, tá entendendo. (Sr. Antônio) 

 

Mário, líder comunitário da Vila do Estevão, reforça que há diferenças entre as 

comunidades: 

Não, não, não, absolutamente, não é a mesma coisa que Canoa, Canoa tem a 

mesma coisa, o mesmo modo de vida, relações interpessoais, mesma coisa, 

mesma coisa, fisicamente também, porém o que aconteceu, por se tratar de 

uma, duas sortes, da primeira de que a estrada chegou até Canoa centro e 

deixou de fora o Estevão, primeira coisa que nos salvou, então o fluxo de 

turismo incipiente de massa começou chegar primeiro em Canoa, se instalou 

primeiro em Canoa né, pela facilidade de acesso, e ao Estevão só chegava a 

pé, naquele caso e tal, então foi a primeira coisa que isolou temporariamente 

o Estevão do turismo de massa, segunda coisa porque nós 85 fomos atacados 
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por um especulador imobiliário, 1985 que veio com os papéis dizendo que 

ele era o dono da terra, então aí também se começa a perceber outro tipo de, 

se repite aquele negócio das caravelas dos portugueses, que quando 

chegaram os invasores não eram os índios e ele não eram os donos? Eles que 

chegavam da Europa e tal, a mesma coisa, exatamente, porque... que o dono 

do mundo passa a ser o invasor, a mesma coisa aqui, o nativo, o pescador 

que morava aqui na terra e tal, era o invasor e o cara que tinha comprado os 

papéis lá com anuência dos políticos, do cartório e da policia, passa a ser o 

verdadeiro dono, com o papel, muito bem, mas volto a repetir damos graça 

que apareceu esse, essa figura aqui (Mário/Estevão). 

 

D. Conceição, líder comunitária, explica que no ano de 1985, por meio de amigos, 

a comunidade tomou conhecimento de um complexo chamado Baía de São Pedro, um 

loteamento que ia ser construído na Vila do Estevão. Muitos lotes já haviam sido vendidos:  

 

Começaram então as reuniões pra discutir o que ia acontecer com a Vila se 

acontecesse o loteamento Baía de São Pedro. O dono do loteamento 

prometia que cada morador que estava morando na comunidade ia receber 

uma casa para morar, todos os que estavam ali, mas aí a gente, através das 

reuniões, conversando, agente viu que o projeto dele era muito bonito, era 

um projeto muito bonito, muito bem organizado, mas aí tinha uma coisa, os 

nativos que estavam aqui, todos tinham uma casa prometida para morar, mas 

só nós que estávamos ali que ia ter uma casa para morar, num lugar muito 

pequeno onde só cabia só a gente, se tivesse mais alguém não ia ter mais 

espaço. Então os pais da gente, os tios, os mais velhos decidiram que isso 

não estava certo, porque se nós ia ter um lugar para morar e o resto da nossa 

família, filhos, crianças, pra onde iriam depois? Porque tudo isso ia ser 

tomado pelo loteamento né? E a gente ia ganhar um cantinho, mas só nós. E 

nós perguntamos: e nós não temos futuro? Sabe, aí eles não concordaram, 

disse que não (D. Conceição/Estevão). 

 

Sr. Antônio explica que, na época, veio uma pessoa de Fortaleza propondo 

comprar todas as terras, com as casas que já haviam sido construídas e, depois de reformá-las, 

os nativos podiam morar, mas tudo ficaria no nome dele. As pessoas deixariam suas terras e 

iriam para outros locais definidos pelo senhor que apresentava em suas mãos a escritura dos 

terrenos: “ninguém aceitou aquela proposta, todo mundo rejeitou”. O dono da imobiliária 

apresentou a proposta para os moradores, com a presença de um advogado, mas não 

conseguiu avançar. 

A gente ia morar que nem assim um bicho bruto, aí fizeram uma reunião (Sr. 

Antônio aponta para uma casa onde existia uma anterior onde aconteceu a 

reunião), foi um bocado de gente, os moradores tudinho (do Estevão) se 

juntaram (Sr. Antônio/ Estevão).  

 

Em janeiro de 1986, a comunidade articulada criou a Associação de Moradores do 

Estevão (AME) para o fortalecimento na luta pelos seus direitos, mais especificamente 
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naquele ano, para defender o direito à terra que estava sendo ameaçada, conforme relata sr. 

Antônio: 

A primeira reunião foi na igrejinha, para defender a nossa terra, pois tinha 

um projeto do governo chamado Baia de São Pedro, mas fomos alertados por 

um cara que viu a documentação e veio dizer que os nativos estavam sendo 

enganados. A Vila ia ser toda loteada. O pessoal que queria lutar pela terra 

era xingado pelo povo de Canoa que queria que viesse esse povo para 

transformar Canoa (Sr. Antônio – Vila do Estevão). 

 

Figura 49 - Igreja que demarca a divisão Vila e o centro de Canoa 

 

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 

 

Mário pontua a voz altiva daquele que chegava com a escritura em mãos, 

alegando ser dono dos terrenos: “Isso aqui agora é meu e vocês vão ter que ir embora para os 

locais que eu reservo para vocês”. E a comunidade se perguntava como iria reagir, “se o 

homem tinha do lado dele a política, o judiciário e a policia, e aí? Tava difícil pra nós, mas a 

gente lutou”, expõe a liderança, apresentando a consciência da assimetria de poder que ocorre 

entre os donos do capital e aqueles que lutam para sobreviver.  

Na escritura constavam 42 hectares, que ia da beira do mar até a estrada, toda a 

Vila do Estevão estava comprometida, e o projeto contava ainda com o consentimento do 

promotor de Aracati e do Juiz, que chegou a questionar os motivos pelos quais a comunidade 

não queria o loteamento, afirmando ser de grande valia para Canoa Quebrada. Mas a 

população reagiu, certa de que o empreendimento beneficiava os donos do loteamento, 

apoiados pelo município de Aracati, e não trazia nenhuma melhoria para as famílias da Vila. 

 
Nós estávamos perdidos, imagina, o poder econômico junto ao poder 

político, junto ao poder judiciário, junto ao poder policial e nós aqui um 

bando de farrapado né, pé de chinelo, porém era o seguinte, eu aprendi muita 
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coisa aí viu, muitas coisas, uma das quais era a de que a união faz a força, foi 

a primeira né, segundo que quem tem a verdade, tem o grande trunfo na 

mão, se isso fosse aproveitado né? Então o seguinte, na verdade nós 

tínhamos os donos originários da terra, digo nós porque nesse momento eu 

estava morando aqui e participei de todo o processo (Mário/Estevão) 

 

D. Conceição conta que a comunidade foi se organizando no movimento de 

resistência, liderada pelos mais velhos, hoje muitos deles já falecidos. E afirma que se na 

época não tivessem reagido, hoje ninguém mais estaria ali. D. Conceição foi a primeira a 

assumir a presidência da Associação. 

 

Eu fui a primeira escolhida para ser a presidente da Associação porque 

naquela época a maioria das pessoas era analfabeta e eu era alfabetizada. 

Então me confiaram, e hoje em dia eu digo: Deus, onde eu estava com a 

cabeça quando aceitei esse desafio (D. Conceição/Estevão) 

 

Coube também ao Mário a tarefa de organizar a documentação que na época foi 

necessária: 

 

Eu era a única pessoa de dentro da comunidade que sabia mexer com papéis, 

documentos, que era uma coisa assim das pessoas serem muito primitivas, 

então eu que me encarregava de todo esse tipo de coisa, da documentação e 

demais né, e aí então participei mais ativamente como anticorpo, porque 

aproveitei justamente um momento de crise, que são os momentos mais 

propícios para as pessoas poderem entender alguma coisa (Mario/Estevão). 

 

Mário reforça dizendo: “às vezes, é preciso que o impacto seja forte para que as 

pessoas realmente despertem para a ação, caso contrário é da natureza do ser humano a 

comodidade e até onde dá pra aguentar, as pessoas vão levando”.  

Esse movimento que surge das necessidades das bases empodera os sujeitos 

sociais, que, pelos impactos da modernização, precisam estar permanentemente conscientes e 

engajados na comunidade para ter seus direitos respeitados: o direito à terra, ao uso comum 

dos recursos naturais, à moradia, dentre outros tantos ameaçados. Os movimentos sociais 

gestam novos significados fundados em práticas, remodelam, recolocam novas concepções, 

redefinem conceitos. A força dos movimentos sociais amplia o campo do político. O direito, a 

cidadania surgem como conquista e não como dádiva (PAOLI; TELLES, 2000). 

Na Vila do Estevão a comunidade não tinha tempo para escolher. “Aqui chegou 

de uma vez só, então ou a gente lutava ou a gente ia embora, não deixaram escolha, então 

fomos à luta”, analisa Mário. 
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A sociedade contemporânea consumista acaba com os laços, com os fatores 

humanos da sociedade, e os transforma em meros consumidores, 

concorrentes, mercadorias, e aí pronto passamos de seres humanos a 

mercadorias, produtores, consumidores. Hoje em dia o modo de vida é esse e 

aceitamos dessa forma, então o que eu pude perceber é isso, como que 

aconteceu isso, e o que acontece, nós aqui tivemos a grande sorte de sermos 

atacados por um especulador imobiliário (Mário/Vila). 

 

O líder lamenta a ausência de apoio de Canoa Quebrada, mesmo diante de uma 

situação limite como a que estavam passando, em que todo o território da Vila estava sendo 

ameaçado. 

Não contávamos também com o apoio de Canoa Quebrada, não contávamos 

com o apoio e isso é bom que se diga, porque senão aparece por aí muitos 

amigos, mas na época pelo contrario, ah vocês são um bando de bestas vai 

lutar com quem tem dinheiro, e o prefeito do lado do cara, e tal e tal, mas a 

gente não tinha alternativa, então fomos a luta e aí por força, obra e graça do 

espírito santo começaram a desenvolver normas de uso e ocupação do solo, 

que você percebe também que se você não possui o território, você está a 

mercê de quem tá por ali.  

 

D. Conceição fala da importância dos artistas que se envolveram na luta, pessoas 

amigas da comunidade que abraçaram a causa e organizaram shows em Fortaleza para dar 

visibilidade ao problema que a Vila enfrentava. Os grandes artistas de Fortaleza se 

mobilizaram para defender os direitos da Vila do Estevão, pois conheciam a tradição do lugar 

e o sentido de sua preservação. 

 

Em Julho de 1986, o governo do Estado assinou o decreto de 

desapropriação, isto é, o governo comprou a escritura do especulador, pagou 

uma fortuna de dinheiro para garantir que a gente ficasse aqui (D. 

Conceição/Estevão). 

 

O objetivo dessa desapropriação era proteger e abrigar a comunidade do Estevão, 

o que representava, segundo Mário, o interesse legítimo do grupo de moradores que ali 

estavam, e lembra que a Vila não se constituía uma Área de Proteção Ambiental ainda. No 

entanto, o líder afirma que o Estado não fez mais nada além dessa ação, não prestou apoio ou 

ofereceu acompanhamento. Foi o tempo em que a comunidade despertou para a apropriação 

dos seus direitos, da importância de estabelecer regras e se consolidar enquanto resistência: 

 

A gente viu, primeira coisa que a gente tinha que ter a terra sob nosso 

controle, segundo, que tendo a terra sob nosso controle, não podíamos 

permitir que fosse individual, porque individual o que ia acontecer, era a 

especulação imobiliária, a venda, ou seja, a gente depois de passar por toda 

essa luta íamos entregar o ouro pro bandido, ou seja, para aqueles próprios 

especuladores que com certeza iam aparecer se tivesse um campo fértil pra 

comprar da pessoa da comunidade, ou seja, a luta em vão, então a gente 
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começou a se reunir e determinar normas de uso e ocupação do solo 

comunitárias, comunitárias, então a partir daí foi que se diferenciou de 

Canoa Quebrada, tanto no aspecto físico, como principalmente no aspecto 

mental né, então a gente começou a estudar e tomar consciência do que 

significava consumidor, do que significava comprar e vender a terra, o que 

significava a tranquilidade, o que significava olhar, o que significava turismo 

de massa, o que significava o turismo comunitário, o que significava 

educação, o que significava saúde e etc., etc., etc.... (Mário/Estevão). 

 

Foi, portanto, a partir da necessidade de se fortalecer para o enfrentamento que a 

comunidade, em 05 de janeiro de 1986, fundou a AME.  

 

A gente viu que a união que fazia a força e que era preciso uma instituição 

que congregasse as pessoas, então a gente cria a (AME ) Associação de 

moradores do Estevão de Canoa Quebrada, veja o nome: Ame Canoa 

Quebrada, então com esse nome a gente não ia perder nunca, então nós nem 

perdemos nem ganhamos, AME foi criada e a gente fazia reuniões, a 

associação tinha reuniões regulares, aquela época foi uma época de muita 

efervescência social né, muito rica porque as pessoas aqui ainda estavam 

com pouquíssima contaminação contemporânea, então e através dessa 

paulada recebida por causa da especulação, abriu os olhos deles para a coisa, 

ninguém veio apontar, nós que vivemos na própria pele, o que vinha com 

todo esse negócio de turismo, dinheiro e tudo mais, então tínhamos que lutar 

pela preservação, manter o controle de desenvolver ordem novamente e tudo 

mais, ... com o apoio ativo ou passivo de grande parte da comunidade. 

 

Quem mais se envolveu na luta foram as pessoas mais idosas, conta Mário: 

Tínhamos várias pessoas envolvidas, as pessoas que mais se manifestaram 

foram os mais idosos, pessoas maiores de idade, pessoas que já estavam na 

faixa dos 50 anos e tudo mais, eles foram as pessoas que encabeçaram, eu 

tinha nessa época 28 anos. Muito interessante isso também né, as pessoas 

mais idosas, mais maduras, os idosos foram os que encabeçaram (a luta), 

mais para a forma de preservação, os jovens vinham mais a 

reboque.Tínhamos vários lideres nesse caso que ia pra frente, mas tinham 

vários, não eram poucos não, e ao mesmo tempo fomos conscientizando o 

restante e tendo como palco assim bem pertinho o que estava acontecendo 

em Canoa Quebrada. Eu trabalhei ali em Canoa Quebrada e aquilo a gente 

foi filtrando, tá vendo, tá vendo o que acontece, então, foi fortalecendo, o 

tempo foi nos dando a razão e foi fortalecendo o nosso ponto de vista: olha o 

que acontece quando você chega desordenado e tudo mais, o pessoal ali 

ficando sem canto pra morar, vendeu tudo e agora vão morar aonde? Cheio 

de lixo, insalubre porque ocuparam tudo... tem que descer de helicóptero pra 

ir para uma casa porque não tem como chegar, violência, e a questão do 

trabalho, no caso de Canoa nunca foi problema, agora verdade seja dita, 

vamos dizer assim, nunca faltou, pelo contrário, por exemplo, hoje em dia, tu 

ali na saída de Canoa Quebrada, tanto na hora do inicio do expediente como 

na hora do fim do expediente tu vê a caravana de pessoa que entra e sai 

vindo de todos os locais daqui de Aracati trabalhando aqui, então se vem 

gente de fora trabalhar aqui é porque trabalho não falta (Mário/Estevão) 
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Fortemente observada na civilização do capital, as apartações entre moradores de 

uma mesma comunidade são geradas pela diversidade dos interesses: 

 

Não que sejamos todos favoráveis ao modo de vida que tá sendo 

desenvolvido porque tem mais de um que se pudesse detonar esse sistema 

detonava e passava a ser igual ou pior, mas tem um número, uma massa 

crítica pelo menos hoje suficiente para que se crie uma psicoesfera, uma 

mentalidade nas pessoas(quem são estes atores hoje?), que faz com que a 

coisa se mantenha, então as pessoas possam conviver com essa contradição 

(tradicional e moderno) (Mário/Estevão) 

 

Essa luta que tem início em 1985 até os dias de hoje, afirma d. Conceição, ela 

existe:  

 

Essa luta dura até hoje, aqui nunca ficou totalmente tranquilo porque sempre 

aparece alguém fazendo uma boa oferta por uma casa de pescador, querendo 

comprar um pedaço de terra para construir alguma coisa, a gente sempre 

ficou alerta. E se a gente não tivesse cuidado, ou tinha sido loteada ou mais 

tarde invadida como aconteceu lá [em Canoa], que não foi loteada mas foi 

invadida. E aqui sempre foi uma parte muito desejada, porque é um lugar 

muito bonito, muito tranquilo, a gente mora pertinho do mar, mas a gente 

teve que fazer da fraqueza força. Naquele tempo o pessoal mais velho era 

muito unido, eles não tinham ambição por dinheiro. Ave Maria, quando 

falavam em vender uma casa, uma coisa, era uma ofensa muito grande pra 

eles. Só pensavam mesmo era no bem estar da família, eles só queriam 

mesmo era o espaço pra família morar, ninguém pensava em dinheiro, é bem 

diferente de agora né? (D. Conceição/Estevão) 

 

D. Conceição fala como a comunidade do Estevão está organizada: 

Aqui na comunidade existem três associações: tem a Associação dos 

Moradores do Estevão (AME), que é a Associação mãe, ela que é 

responsável pela garantia da sobrevivência das pessoas aqui da comunidade; 

mas tem o Recicriança, que é um projeto que trabalha com educação 

ambiental e tem o Criança de Luz, que é um outro projeto que trabalha com 

a educação e saúde. 

 

O projeto “Crianças de Luz” presta assistência a crianças até 13 anos. Tem como 

pré-requisito estarem frequentando a escola de Canoa em um período do dia, para no outro 

poderem participar do projeto. 

A Associação “Crianças de Luz" tem como objetivos: educar crianças, não apenas 

transmitindo informações, mas participando de sua formação; incentivar jovens e adultos a 

tomarem seus destinos nas mãos e, desta maneira, transformar a realidade dura do meio social 

em que vivem; repassar as experiências acumuladas nesses anos todos, através de políticas de 

intercâmbio e de transferência de informações, a outras comunidades. 
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D. Conceição explica que cada uma dessas associações trabalha na sua missão, 

mas quando se faz necessário a força da coletividade, tornam-se solidárias: 

 

Eu acho que cada uma está na sua missão: o Recicriança trabalha 

exclusivamente com educação ambiental, faz as trilhas, estão mais nesse 

movimento assim; o Crianças de Luz, se precisarem eles vão também juntos, 

mas aprendem tudo da comunidade, como começou e com está até hoje (d. 

Conceição/Estevão) 

 

Mário fala sobre o projeto que estão desenvolvendo na Vila denominado “MC2 

BIO: Movimento, Cultura e Consciência Biocêntrica”. No início do projeto, foi feito um 

levantamento entre os jovens para que fossem identificadas as suas preferências na Vila do 

Estevão. Uma das principais características apontadas foi a tranquilidade. 

 

O jovem também gosta da tranquilidade porque se percebeu na pesquisa, 

mas o jovem tá vivendo uma contradição muito mais forte, muito, muito 

mais forte porque tem todo aquele negócio do consumo já exacerbado e tudo 

mais, instigado e tudo mais, então ele quer ter tranquilidade, ao mesmo 

tempo que quer os meios de consumo, ele por força de toda essa cultura, 

ainda da força forte, forte cultura contemplativa e tudo mais e porque curte a 

juventude, negócio de curtir, curtir, curtir, própria da juventude, que curtição 

não falta  entendeu, e não é pouca não, principalmente com essa desgraça 

chamada crack, uma desgraça mesmo, isso é periculoso, e aqui na Vila é 

uma minoria graças a Deus que está envolvido com a droga (Mário/Estevão) 

 

Uma das estratégias desse projeto que busca o engajamento do jovem é discutir a 

situação dele na relação com a realidade vivida no campo. Sabe-se das dificuldades situadas 

na esfera sócio-política e cultural apresentada no campo quando associadas ao pensamento 

globalizado que homogeneíza gostos e interesses, despertando conflitos existenciais próprios 

da juventude, mas exacerbadas pelas facilidades da modernização. Daí a importância da 

criação de espaços para a discussão das bases de identificação do jovem com o seu meio 

social. 

Essa representação social do “jovem que não quer trabalhar” é comum na 

percepção das pessoas que hoje habitam em Canoa, mas não desconstruíram os ideais 

urbanísticos de suas origens, sejam brasileiros ou estrangeiros. Pode ser fortemente associado 

ao personagem literário brasileiro, Jeca Tatu, criado em meados do século XX, quando se 

sobrevalorizava a cultura exportadora em detrimento das atividades desenvolvidas, 

características da economia familiar e de subsistência (FORSSARD, 2004). 

 

A gente vê aqui uma cultura contemplativa e uma cultura também festiva, 

então se você convida pra uma reunião não vai quase ninguém, agora se 

convida pra uma festa, com certeza vai mais gente, sobretudo os jovens, que 
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são os que nos interessa ou crianças, que também nos interessa. Então o 

seguinte, instigar pra ver o que interessa e elaborar estratégias para as 

pessoas, então buscamos o que atrai as pessoas (Mário/Estevão). 

 

O líder explica que um projeto recente da Universidade Federal do Ceará que tem 

sido desenvolvido na comunidade partiu da percepção do jovem sobre as suas necessidades, 

dos interesses e desejos da juventude. E como parte do andamento do projeto de 

conscientização, os ajustes foram sendo realizados para garantir a presença dos jovens. 

 

Os jovens sentiam falta de um local que pudessem se divertir sadiamente, 

pra poder trocar ideia, conversar, muito bem, então o que fizemos, 

formalmente era necessário um espaço e uma atividade, para podermos 

congregar e aí optamos por fazer o luar, que é diferente do lual. Então 

criamos o luar comunitário, que é uma festa que acontece, um encontro que 

acontece toda vez que tem lua cheia, e não é uma festa que vara a noite não, 

uma festa pouco mais, digamos assim, tranquila né, desenvolvemos 

atividades musicais e culinárias e mais, onde os jovens podem se encontrar, 

podem cantar, por enquanto tá aqui dentro da vila e está dando certo, se 

arraigou na comunidade, é a própria comunidade agora que toma de conta e 

cobra e aí quando vai ter o próximo? (Mário – Estevão) 

 

Por meio dessas manifestações foi possível mobilizar, criar movimento 

respeitando a cultura do lugar e, a partir desse movimento, as pessoas começaram também a 

discutir noções de espaço, quando pensavam em que local poderiam fazer o próximo 

encontro, perceberam que o intenso tráfego dos carros poderia atrapalhar a festa. Houve uma 

ampliação das percepções daquilo que antes não existia ainda como parte da vida deles. 

Esse arranjo que se vê tomando forma na Vila do Estevão, essa configuração de 

movimento que entende a importância do engajamento de crianças e jovens é uma percepção 

de uma nova forma de organização social. Comumente, em relatos concedidos por moradores 

de Canoa, a juventude é vista como aquela que está rompendo com os valores tradicionais da 

Vila do Estevão, quando mencionados desejos por aquilo que a contemporaneidade evidencia 

como indispensável à vida humana: celulares, computadores, jogos eletrônicos. No entanto, 

nossa reflexão não quer negar, e muito menos repreender, que tais desejos se manifestem, mas 

o desafio é criar estratégias de como utilizar a tecnologia dentro de uma lógica que não seja a 

do capital. 

Em relação à capacitação do jovem para trabalhar, Mário assegura que sempre 

estão acontecendo cursos em Canoa, no entanto questiona se o tipo de trabalho oferecido em 

Canoa é o que realmente satisfaz às necessidades dos canoenses. Portanto, na Vila, Mário 

explica que estão tentando fazer diferente: 
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Estamos tentando compatibilizar a cultura tradicional com a 

contemporaneidade fazendo com que esta cultura tradicional possa ser o 

chamariz, que possa trazer benefícios tanto seja culturais, pessoais, como 

seja financeiros, vender o peixe da preservação, vender o peixe do turismo 

comunitário, estamos agora por exemplo, no inicio do plano de turismo 

comunitário que nós temos, não vemos o turismo assim como algo negativo 

entendeu, não vemos até porque é uma fonte de renda e de contato 

interpessoal super importante e demais, somente indagamos: qual o turismo 

que nos interessa? A nós, qual é? Então a gente tá começando a discutir isso 

aí porque a preservação não pode ser uma redoma, um muro porque isso não 

existe, muro não existe, muros foram feitos para serem derrubados um dia, 

então a gente tem que compatibilizar essa questão da cultura, da preservação 

ambiental, da preservação cultural com o ganha pão (Mário/Estevão).  

 

A juventude tem rompido com os valores da tradição, afirma Edilson: 

 

Essa coisa de manter ali aquela tradição já está quebrando, pela resistência 

mais dos jovens. Os jovens dos Estevão já querem ter aquilo que os de 

Canoa têm, que é o celular, que é o DVD, quer um computador, ou então 

aqueles mesmos desejos, aqueles desejos que os de Canoa queria em relação 

aos da cidade, os do Estevão estão querendo também. E aí está havendo 

aquela resistência também de querer vender terreno, de ter alguns já 

envolvidos com estrangeiros, fazendo casa melhor, tem uns até que viajou 

(Edilson). 

 

Sobre a questão da juventude, existe o projeto Recicriança, que atua desde 1992 

na defesa dos direitos das crianças e adolescentes e em atividades orientadas nas áreas de 

educação ambiental, cultura, esporte, recreação e lazer. 

 

Apenas a mais ampla das concepções de educação nos pode ajudar a 

perseguir o objetivo de uma mudança verdadeiramente radical, 

proporcionando instrumentos de pressão que rompam com a lógica 

mistificadora do capital (MÉSZÁROS, 2008, p.48). 

 

Figura 50 - Projeto Recicriança                                Figura 51 - Quadra do Recicriança 

 

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 

http://www.canoabrasil.com/recicrianca.html
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Figura 52 - Carrinho com material reciclado            Figura 53 - Crianças brincando no Recicriança  

 

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 

 

Tudo é pensado a partir do cuidado com o meio ambiente. Ali eles recebem 

escolas de municípios vizinhos, oferecem atividades, como trilhas ecológicas, e oportunidade 

de conversarem sobre a experiência de subir duna, sobre o que perceberam e o que sentiram 

ao longo do passeio, tudo sempre voltado para a educação ambiental. 

A educação ambiental é um processo comunitário, transformador de atitudes, que 

busca no educando a sua participação ativa, tornando-o agente transformador a partir do 

desenvolvimento de suas habilidades em diagnosticar e propor soluções para os desafios 

ambientais (GUIMARÃES, 1995). 

Essa educação crítica da realidade vivenciada busca estabelecer novas relações do 

indivíduo com a natureza, como o respeito ao tempo natural de maturação dos recursos do 

solo, organizando uma produção voltada para as necessidades da população, diferentemente 

da produção em massa, imposta pelo mercado.  

Onde existe deslocação dos princípios de vida, a educação ambiental conduz a 

uma convivência harmoniosa com o ambiente e as demais espécies do planeta; a 

supervalorização do crescimento ilimitado da produção e das forças produtivas como objetivo 

central da vida humana ganha novas orientações, levando o indivíduo a analisar e planejar o 

uso e ocupação do solo, seja em áreas urbanas ou rurais, pois torna-se conhecedor da 

complexidade envolvida na racionalidade da utilização dos recursos para garantir condições 

de vida digna para as populações.  
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Dessa forma, contribui para ampliar a consciência de que as fontes naturais não 

são inesgotáveis ou infinitas, passando a responsabilizar indivíduo e sociedade a cuidar da 

vida no planeta.  

Para Guattari (1990) a subjetividade com sua exterioridade –seja ela social, 

animal, vegetal, cósmica – está comprometida, e diz se assemelhar a uma espécie de 

movimento geral de implosão e infantilização regressiva. Para o autor, apenas se tem uma 

visão parcial dos perigos mais evidentes dos danos que ameaçam o meio ambiente de nossa 

sociedade, enquanto outros, a exemplo da subjetividade, ainda não chegou à consciência. Daí 

a necessidade de se ter uma visão mais ampla sobre as implicações dos avanços técnico-

científicos dos nossos tempos, e Guattari afirma que apenas uma articulação ético-política, a 

que chama de ecosofia, entre os três registros ecológicos (o do meio ambiente, o das relações 

sociais e o da subjetividade humana) pode esclarecer tal dimensão.  

O líder apresenta suas preocupações em desmistificar questões como por 

exemplo: não tem trabalho ou não querem trabalhar porque são preguiçosos. Mário explica 

que começaram a ter mais parceria e mais contato, com relação a cursos de capacitação, de 10 

anos para cá, porque antes era inexistente. Destaca também a importância de estabelecer 

parcerias com entidades não governamentais, como também com as governamentais, para 

elaborar estratégias que possam envolver os jovens e as crianças. 

 

Dizer que o pessoal não quer trabalhar, não é isso não, se tem a parte cultural 

contemplativa, tal, tal, tal, tudo isso aí tem, mas não é só isso que tá 

havendo? Tá havendo um choque ainda, um choque cultural forte 

(Mário/Estevão). 

 

Quanto ao projeto Recicriança, Mário explica que já foi um projeto de 

enfrentamento, e hoje menos, por conta de enfraquecimento institucional. Mas funciona como 

umlaboratório para receber escolas de Aracati e inclusive de outras regiões, para aprender 

mais sobre a proteção ambiental, para realizar trilhas ecológicas. 

Uma das lutas que a comunidade do Estevão protagonizou foi o protesto contra a 

proximidade da instalação de usinas eólicas nas dunas da praia, no ano de 2007. Os moradores 

diziam “aqui tem um avião que nunca aterrissa”, referindo-se ao incômodo causado pelas 

turbinas.  

A gente fez um protesto contra a usina eólica, não um protesto contra a 

usina, porque a gente sabe que é uma coisa importante para o geração de 

energia, a nossa resistência foi contra a localização das torres, eram 7 

turbinas em cima da gente. De madrugada quando a gente acordava a gente 

até se assustava (D. Conceição/Estevão). 
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Figura 54 - Instalação de usinas eólicas na Vila do Estevão  

 

Fonte: Acervo Cláudia Barros Leal 

 

Os moradores da Vila do Estevão, reunidos com outras comunidades vizinhas, 

ocuparam o prédio do IBAMA durante toda a manhã do dia 29 de novembro de 2007, em 

sinal de protesto contra a instalação de usinas eólicas nas dunas da praia e contra os 

loteamentos imobiliários que surgiam em Aracati, em áreas protegidas por lei. Manifestaram 

junto às autoridades, a preocupação com a degradação ambiental provocadas por construções 

irregulares em áreas de proteção ambiental (APA) e em áreas de relevante interesse ecológico 

(ARIE), como no caso da Vila, onde o uso e ocupação do solo são previstas na Lei Municipal 

35 de 2002.  

A licença para a instalação da usina eólica próximo à Vila do Estevão foi dada 

pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), mas o movimento de 

contestação, entre decisões de suspensão da obra e liberação concedidas por juízes, conseguiu 

êxito. 

Percebe-se que a Vila resiste aos processos que foram incorporados ao modo de 

vida de Canoa, como a venda de terrenos para pessoas de fora da comunidade. No entanto, 

Edilson explica e reforça que essa resistência hoje existe pela força de um grupo que continua 

lutando, mas já não é unânime entre os moradores da Vila: 

 

É pela existência de um grupo que briga, que luta, né, prá manter aquilo 

daquele jeito, mas está sendo até debilitada, está se enfraquecendo, porque é 

como eu lhe digo, essas pessoas já ficaram mais velhas e o jovem não está 
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com aquele mesmo pensamento dos antigos. Aí está um pouco complicado, 

está havendo assim essa resistência 
8
muito com o jovem (Edilson).   

 

Essa luta pelos direitos nas comunidades tradicionais da zona costeira é constante, 

como afirma a líder comunitária: 

 

Até hoje nós estamos lutando para sobreviver, para a gente se manter assim 

como uma vila tradicional né, para não ser tudo isso destruído, a gente ainda 

continua na batalha pra gente continuar vivendo assim um pouco de 

tranquilidade. 

 

D. Conceição explica que nas reuniões os moradores da Vila sempre reforçam a 

importância de lutar para manter a tranquilidade do lugar, para que ninguém se iluda com as 

promessas das pessoas que chegam com grandes ofertas: “chegam oferecendo dinheiro pela 

casa e depois eles transformam em outra coisa e aí, em vez da gente ser o dono da Vila, a 

gente vai acabar sendo empregado, como aconteceu lá [em Canoa]”. 

 

Então digamos assim, eu considero um passo importante aqui dentro da 

comunidade, por isso que foi recebido e acolhido aqui pela comunidade, 

porem a coisa mais sistemática agora tá sendo feita através da associação de 

moradores, com o prédio novo que tá ali, cursos, então a formatação do 

projeto, como que gente pode levar pra frente um trabalho coordenado, e 

sustentável no tempo e tudo porque tem uma continuidade e a gente viu que 

não tínhamos era o projeto, tínhamos a estrutura, mas não tínhamos o projeto 

(Mário/Estevão).  

 

D. Conceição explica que nas reuniões os moradores da Vila sempre reforçam a 

importância de lutar para manter a tranquilidade do lugar, para que ninguém se iluda com as 

promessas das pessoas que chegam com grandes ofertas: “chegam oferecendo dinheiro pela 

casa e depois eles transformam em outra coisa e aí, em vez da gente ser o dono da Vila, a 

gente vai acabar sendo empregado, como aconteceu lá [em Canoa]”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
Sr. Edilson usa a palavra resistência se referindo ao jovem que quer romper com o padrão de 

comportamento da Vila, e resiste a manter-se de certa forma, isolado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Iniciei meu projeto de pesquisa me propondo a analisar o processo de 

modernização das comunidades costeiras de Canoa Quebrada e Vila do Estevão, a partir da 

percepção dos diferentes atores sociais que atualmente residem nesses locais. Em face dos 

desafios impostos pela modernização, como estavam coexistindo as populações tradicionais 

que movimentam saberes ancestrais e um modo de vida compatível com suas origens foram 

indagações que me levaram a aprofundar o tema. 

Portanto, conhecer aspectos do cotidiano dos moradores e as relações 

estabelecidas entre trabalho e tempo foram eixos norteadores no percurso trilhado para 

caracterizar a trajetória vivida, identificando paradigmas entre tradição e modernidade, 

avaliando os impactos da modernização e que estratégias as organizações coletivas estão 

utilizando no enfrentamento dessa realidade. Esse trajeto foi feito a partir de bases 

fundamentadas nas teorias da Saúde Pública, da Sociologia Política, da Antropologia e da 

História, onde foi possível estabelecer conexões entre autores conceituados nas suas 

respectivas áreas. 

Partindo das concepções sobre a modernização e os padrões civilizatórios 

específicos desse processo, fui observando as mudanças nos sistemas tradicionais de vida, 

apresentadas nos valores humanos e sociais atualmente vivenciados nas comunidades 

costeiras.  

Por meio de entrevistas temáticas, pude conhecer a trajetória dessas mudanças, 

assim como me aproximar, pela estada em campo, das dificuldades enfrentadas pelas 

transformações na dimensão da identidade dos povos litorâneos. São provocações que causam 

reações diferentes e foi nessa diversidade que comecei a entender a dinâmica, ora de luta, ora 

de adaptação ao sistema do capital, que age sem fronteiras, destruindo princípios de vida. 

Em meio a especulações e invasões, encontrei ações transformadoras nascidas das 

bases, do povo que reage contra a força demolidora das estratégias expansionistas dos 

interesses econômicos. Pessoas que se unem para o enfrentamento, mesmo ciente da 

assimetria de poder, mas lutam por terem na união, o sustentáculo, a força impulsora na 

conquista dos seus direitos.  

Na Vila do Estevão, como ação de resistência aos impulsos capitalistas, a 

comunidade tem participado de diversos momentos em que se fez necessária a força do 

coletivo para defender o direito à terra. Em Canoa Quebrada, onde o turismo se instalou de 
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forma plena, acompanhei na história contada pelos moradores, as fases e faces de um 

desenvolvimento desestabilizador e invasivo, comprometido com as manobras capitalistas de 

apropriação dos espaços, de intervenção das referências de tempo ao impor controle nas 

atividades laborais e centralidade no lucro.  

Todas essas mudanças nascem com a promessa circunscrita nos tempos da 

modernidade, quando se estabelece um tipo de racionalidade que desperdiça saberes e 

experiências, a razão indolente, prevalecendo nas decisões mesmo quando presentes a 

destruição e a corrupção inerentes ao capital, criando abismos entre as nações, desigualdades 

entre os povos. 

Para compor esse cenário de discussão, encontramos em Mészáros o aporte seguro 

na reflexão sobre a “crise estrutural do capital”, junto a Boaventura de Souza Santos seus 

pensamentos se fundem na ideia da emancipação como um processo a ser reinventado. 

Analisamos o contexto social de invisibilidade dos povos litorâneos e percebemos que há um 

esforço de tornar ausências em presenças, no sentido de serem sujeitos sociais reconhecidos 

na sua diversidade cultural, indispensáveis na pluralidade das ações políticas que move o 

global e o local.  

Essa visão ora voltada para as comunidades da zona costeira nos fez entender 

fenômenos recorrentes que sinalizam a assimetria de poder, potencializando uma noção de 

inferioridade remanescente da situação de colonizados que inibe atitudes de enfrentamento, 

por sentirem-se dominados pela estrutura avassaladora do capital. Mas ainda que assimétrica, 

a esperança, a fé, a coragem, são princípios que sustentam as bandeiras das inúmeras lutas que 

são cotidianamente atualizadas, pois as ameaças não cessam. 

Pudemos perceber o esforço da superação, mesmo quando a existência dos fatos 

são dados como realidades imutáveis, o inconformismo e a indignação são impulsos para 

contrapor a perversidade silenciosa de um sistema econômico que acirra as desigualdades 

sociais. 

Compreendemos a resistência como a intervenção política de um coletivo que 

acontece pela provocação cotidiana de mudanças da realidade. Mais do que estar presente no 

movimento, é perceber como os sujeitos sociais se posicionam no mundo, como 

compreendem essa construção que se dá no engajamento, na interação com o outro, também 

ser político, juntos para transformar, para criar projetos.         

O posicionamento dos sujeitos sociais orienta as ações transformadoras, porque 

não são situações de enfrentamento isoladas, mas uma consciência profunda e constante da 
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missão de romper com estruturas viciadas, esmagadoras, que invalidam dimensões 

significativas do sentido do viver. 

Na pesquisa que ora apresento, pude ter a clareza de que os conflitos sociais se 

repetem, do litoral ao sertão pouco se diferenciam, é uma história antiga entre dominantes e 

dominados, onde existem aqueles que, conscientes de seus direitos, se encorajam na luta, 

enquanto outros se deixam iludir pelas infinitas promessas que nunca chegam a contemplar os 

interesses dos povos ameaçados. A trajetória de Canoa Quebrada e Vila do Estevão revelam 

essas faces diversas, reações diferentes aos processos de modernização.  
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Participante, 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa como voluntário. Trata-se de um estudo sobre 

a percepção dos moradores da Vila do Estevão sobre o processo de modernização nas comunidades 

tradicionais pesqueiras. Para este objetivo, desenvolveremos entrevistas com os moradores da 

comunidade para conhecer os impactos causados com a chegada do turismo, as consequências da 

especulação imobiliária, assim como as formas de resistências aos conflitos estabelecidos a partir 

dessa realidade. Será utilizado um gravador para registrar as entrevistas, que poderão acontecer mais 

de uma vez para o mesmo entrevistado. Esclarecemos que sua participação é decorrente de sua livre 

escolha e que sua identidade será mantida sobre sigilo total, podendo retirar seu consentimento a 

qualquer momento da pesquisa, se desejar. Desde já agradecemos sua participação para tornar esse 

trabalho exequível. 

Endereço do responsável pela pesquisa: 

Nome: Cláudia Ribeiro de Barros Leal       

Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Tomás Lopes, 200/507 Praia de Iracema   

 Telefones para contato: 85 32191382 – 85 96199787 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na 

pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – Rua Coronel Nunes 

de Melo, 1127  Rodolfo Teófilo fone: 3366-8344  

Eu,_________________________________________________________,___anos, 

RG:________________________, morador da Vila do Estevão, declaro que é de livre e espontânea 

vontade que estou participando como voluntário da pesquisa. Permito que os resultados obtidos sejam 

publicados em revistas científicas, apresentados em congressos, desde que mantido o da minha 

identidade. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, 

após sua leitura tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a 

pesquisa e recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro ainda estar 

recebendo uma cópia assinada deste termo. 

Fortaleza, ____/____/___ 

Nome do voluntário    Data    Assinatura 

Nome do pesquisador    Data    Assinatura 

Nome da testemunha     Data    Assinatura 

(se o voluntário não souber ler) 

Nome do profissional     Data    Assinatura 

que aplicou o TCLE 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Participante, 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa como voluntário. Trata-se de um estudo sobre 

a percepção dos moradores de Canoa Quebrada sobre o processo de modernização nas comunidades 

tradicionais pesqueiras. Para este objetivo, desenvolveremos entrevistas com os moradores da 

comunidade para conhecer os impactos causados com a chegada do turismo, as consequências da 

especulação imobiliária, assim como as formas de resistências aos conflitos estabelecidos a partir 

dessa realidade. Será utilizado um gravador para registrar as entrevistas, que poderão acontecer mais 

de uma vez para o mesmo entrevistado. Esclarecemos que sua participação é decorrente de sua livre 

escolha e que sua identidade será mantida sobre sigilo total, podendo retirar seu consentimento a 

qualquer momento da pesquisa, se desejar. Desde já agradecemos sua participação para tornar esse 

trabalho exequível. 

Endereço do responsável pela pesquisa: 

Nome: Cláudia Ribeiro de Barros Leal       

Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Tomás Lopes, 200/507 Praia de Iracema   

 Telefones para contato: 85 32191382 – 85 96199787 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na 
pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – Rua Coronel Nunes 

de Melo, 1127  Rodolfo Teófilo fone: 3366-8344  

Eu,_________________________________________________________,___anos, 

RG:________________________, morador de Canoa Quebrada, declaro que é de livre e espontânea 

vontade que estou participando como voluntário da pesquisa. Permito que os resultados obtidos sejam 

publicados em revistas científicas, apresentados em congressos, desde que mantido o sigilo da minha 

identidade. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, 

após sua leitura tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a 

pesquisa e recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro ainda estar 

recebendo uma cópia assinada deste termo. 

Fortaleza, ____/____/___ 

Nome do voluntário    Data    Assinatura 

Nome do pesquisador    Data    Assinatura 

Nome da testemunha     Data    Assinatura 

(se o voluntário não souber ler) 

Nome do profissional     Data    Assinatura 

que aplicou o TCLE 
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Universidade Federal do Ceará 

Solicitação de autorização  

Fortaleza, _____ de______________de 2011 

Senhor (a) Presidente do CONSELHO COMUNITÁRIO DE CANOA QUEBRADA 

Estamos realizando uma pesquisa científica intitulada “As Comunidades Tradicionais e os Processos 

de Modernização: impactos e formas de resistências”, com o objetivo de identificar os impactos e as 

formas de resistências ao processo de modernização nas comunidades tradicionais pesqueiras. Para 

este objetivo, desenvolveremos entrevistas com os moradores da comunidade de Canoa Quebrada para 

conhecer os impactos causados com a chegada do turismo, as consequências da especulação 

imobiliária, assim como as formas de resistências aos conflitos estabelecidos a partir dessa realidade. 

Será utilizado um gravador para registrar as entrevistas, que poderão acontecer mais de uma vez para o 

mesmo entrevistado. Esclarecemos que a participação é decorrente da livre escolha do participante e 

que sua identidade será mantida sobre sigilo total, podendo retirar seu consentimento a qualquer 

momento da pesquisa, se desejar. Desde já agradecemos sua autorização para tornar esse trabalho 

exequível. A participação de Canoa Quebrada será deveras relevante para a elucidação do modo de 

vida das comunidades tradicionais pesqueiras. Certa de contar com sua compreensão, desde já, coloco-

me à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Para dirimir qualquer 

dúvida ou receber informação a mais que se faça necessária, entrar em contato diretamente comigo 

pelo telefone (85) 3219 1392/ 96199787 ou no endereço Rua  Tomás Lopes, 200 – ap. 507 – Praia de 

Iracema, ou com o COMEPE - UFC, pelo telefone (85) 3366.8338. 

Atenciosamente, 

Cláudia Ribeiro de Barros Leal (Pesquisadora) 

Faculdade de Medicina 

Mestrado em Saúde Pública 

 

 

Raquel Maria Rigotto (Orientadora) 

Faculdade de Medicina 

Universidade Federal do Ceará 

AUTORIZAÇÃO 

Após ter sido informado(a) sobre as características da pesquisa, AUTORIZO a realização da mesma junto 

aos moradores desta comunidade e permito que os resultados obtidos sejam publicados em revistas 

científicas e apresentados em congressos, desde que mantido o sigilo absoluto da identidade dos 

participantes.  

Em ____ de ____________________ de 2011. 

 Nome do Presidente   Assinatura do Presidente  
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Universidade Federal do Ceará 

Solicitação de autorização  

Fortaleza, _____ de______________de 2011 

Senhor (a) Presidente da ASSOCIAÇÃO DA VILA DO ESTEVÃO 

Estamos realizando uma pesquisa científica intitulada “As Comunidades Tradicionais e os Processos 

de Modernização: impactos e formas de resistências”, com o objetivo de identificar os impactos e as 

formas de resistências ao processo de modernização nas comunidades tradicionais pesqueiras. Para 

este objetivo, desenvolveremos entrevistas com os moradores da comunidade Vila do Estevão para 

conhecer os impactos causados com a chegada do turismo, as consequências da especulação 

imobiliária, assim como as formas de resistências aos conflitos estabelecidos a partir dessa realidade. 

Será utilizado um gravador para registrar as entrevistas, que podem acontecer mais de uma vez para o 

mesmo entrevistado. Esclarecemos que a participação é decorrente da livre escolha do participante e 

que sua identidade será mantida sobre sigilo total, podendo retirar seu consentimento a qualquer 

momento da pesquisa, se desejar. Desde já agradecemos sua autorização para tornar esse trabalho 

exequível. A participação de Canoa Quebrada será deveras relevante para a elucidação do modo de 

vida das comunidades tradicionais pesqueiras. Certa de contar com sua compreensão, desde já, coloco-

me à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Para dirimir qualquer 

dúvida ou receber informação a mais que se faça necessária, entrar em contato diretamente comigo 

pelo telefone (85) 3219 1392/ 96199787 ou no endereço Rua  Tomás Lopes, 200 – ap. 507 – Praia de 

Iracema, ou com o COMEPE - UFC, pelo telefone (85) 3366.8338. 

Atenciosamente, 

Cláudia Ribeiro de Barros Leal (Pesquisadora) 

Faculdade de Medicina 

Mestrado em Saúde Pública 

 

Raquel Maria Rigotto (Orientadora) 

Faculdade de Medicina 

Universidade Federal do Ceará 

AUTORIZAÇÃO 

Após ter sido informado(a) sobre as características da pesquisa, AUTORIZO a realização da mesma junto 

aos moradores desta comunidade e permito que os resultados obtidos sejam publicados em revistas 

científicas e apresentados em congressos, desde que mantido o sigilo absoluto da identidade dos 

participantes.  

Em ____ de ____________________ de 2011. 

 

 Nome do Presidente   Assinatura do Presidente  

 

 


