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RESUMO 

 

O fenômeno da interculturalidade como marca dos processos expansivos da 

globalização tem se revestido de diversas faces na vida coletiva dos povos do mar. 

A comunidade de Redonda, no município de Icapuí – CE, tem sido cenário onde tais 

processos expõem um alto grau de conflitualidade nas lutas do lugar, construídas, 

nas últimas décadas, pelo direito à terra, à pesca artesanal, à educação, à saúde e a 

uma lógica ambiental distinta daquela trajada pelo turismo. O objetivo deste trabalho 

foi compreender transformações na vida coletiva percebidas pelos povos do mar de 

Redonda, na interface cultura, educação, saúde e ambiente. Realizou-se uma 

pesquisa etnográfica, recorrendo-se às descrições densas com referência em 

Geertz. Fez-se uso ainda da produção de autobiografias com base nas narrativas 

dos sujeitos do lugar: pescadores, marisqueiras, agricultores (as), os mais idosos, as 

juventudes e a criançada do mar, num concerto de vozes plurais. Percebeu-se que a 

ocupação e o povoamento do lugar levaram a formação de uma comunidade 

constituída por parentes, que passaram a viver da agricultura familiar, da pesca 

artesanal e da prática do escambo. A singular interação terra-mar fecundou em 

simbolismos e rituais de cuidado e cura, pautados numa relação parceira com a 

natureza. Os primeiros espaços-tempos trouxeram um modo de viver em que a 

dimensão coletiva se sobressaia, no uso do espaço comum e nas práticas solidárias 

de cuidado. Os lugares de memória, com alicerces fincados nos ideários das 

comunidades eclesiais de base, são tomados como símbolos da resistência do 

lugar, em que a crença e a religiosidade funcionam como reduto de utopia e, ante as 

situações-limite, provocaram deslocamentos rumo ao inédito-viável. A conflitualidade 

que tem envolvido a pesca da lagosta transformou o mar em espaço de competição, 

guerra e morte. Um turismo degradante investe em submeter a relação sociedade-

natureza aos interesses capitalísticos e, por entre-lugares, onde as vulnerabilidades 

insurgem multifacetadas, as drogas deslizam sorrateiras, compondo um cenário de 

guerra velada que se aprofunda com a guerra de velas. Observou-se, contudo, que 

os movimentos populares do lugar produzem um saber sobre saúde e ensaiam a 

reinvenção da resistência mediante a arte. O Grupo Flor do Sol descobre na 

cenopoesia o empoderamento de sujeitos e a reafirmação da diferença étnica e 

cultural de Redonda. Nas rodas à beira-mar, a educação popular, como produção de 



 
 

saber advindo da arte, desconstrói visões acabadas de mundo, dentre elas, as que 

reproduzem as desigualdades nas relações de gênero e as injustiças ambientais. É 

assim que, nas cenas do teatro, a crítica social e a utopia revelam-se como 

promoção à saúde dos povos do mar. Pela via institucional, a esperança ganha, no 

atual contexto, o tom das redes de atenção à saúde e se infiltra nos territórios vivos 

a procura da multidimensionalidade com que esses povos expõem sua forma de 

produzir saúde. Nas teias de significados que tecem a cultura, reafirma-se a 

produção da saúde enquanto produção da vida. Este estudo evidenciou, portanto, 

transformações que se dão na dialética entre ajustamento e resistência e 

reverberam nas condições de vida e saúde dos povos do mar. 

Palavras-Chave: Cultura. Saúde. Educação. Arte. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The intercultural nature of the expansive processes of globalization is reflected in 

many aspects of the collective life of the peoples of the sea. In the community of 

Redonda, Icapuí (Ceará, Northeastern Brazil), these processes have over the past 

decades raised the level of conflict over land rights, subsistence fishing, education 

and health and placed the aboriginal environmental outlook at odds with the dictates 

of tourism. The purpose of this study was to understand the transformations in 

collective life as perceived by the peoples of the sea in Redonda with regard to the 

interface between culture, education, health and environment. The research was 

ethnographic, with in-depth descriptions based on Geertz. Autobiographies were 

produced from the narratives of the local residents, including fishermen, shellfish 

gatherers, farmers, seniors, youths and children. The early settlement of Redonda 

produced a community consisting of closely related families living off subsistence 

agriculture, fishing and barter. The unique land/sea interaction of Redonda led to the 

emergence of a treasury of symbolism and rituals of care and cure in harmony with 

nature. Originally, life in the community emphasized the collective dimension, the use 

of common space and solidary practices of care. Underpinned by the principles of the 

basic ecclesial communities, the local sites of memory have become symbols of 

resistance where belief and religiosity provide a setting for utopian thought and, 

under extreme circumstances, a movement towards the novel-but-feasible. Tensions 

involving lobster fishing have transformed the sea into a battle field of competition, 

war and death. A degrading form of tourism attempts to submit to capitalist interests 

the relation between society and nature while multifaceted vulnerabilities are 

deepened as drug addiction encroaches insidiously on the community, creating a 

scenario of silent war reinforced by the conflicts at sea. However, local popular 

movements are producing a body of health knowledge and entertaining the prospect 

of reinventing resistance through art. The drama troupe “Flor do Sol” has found in 

stage poetry a form of empowerment and reaffirmation of the ethnic and cultural 

uniqueness of Redonda. In gatherings by the seashore, popular education, such as 

the production of knowledge through art, deconstructs prefabricated world views tied 

up with gender inequalities and environmental injustice. On stage, social critique and 

utopia are expressed in the form of health promotion for the peoples of the sea. 



 
 

Institutionally, in the present context, hope acquires the characteristics of the public 

health care networks and infiltrates the living territories in search for the 

multidimensionality which distinguishes the health production of the peoples of the 

sea. In the web of meaning with which culture is woven, the production of health is 

reaffirmed as production of life. The study reveals the transformations which occur in 

the dialectic between adjustment and resistance and which reverberate in the 

conditions of life of the peoples of the sea. 

Key words: Culture. Health. Education. Art. 
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1 CAMINHO TEÓRICO – METODOLÓGICO 

 

1.1 Abrindo Alas 

 

Entendendo que a saúde é socialmente produzida e está condicionada aos 

modos de viver e trabalhar das populações, nas diferentes culturas humanas, é que 

nos arriscamos a este trabalho e podemos tornar visível, agora, uma história que 

parecia submersa: a da produção da vida dos povos do mar. 

Situando a produção da saúde como produção da vida e superando o foco 

tradicional na doença, nos estudos de comunidades, em que pese o valor das 

contribuições nesse sentido, partimos em ciência para buscar uma racionalidade 

teórica de múltiplos matizes e perspectivas disciplinares, capaz de nos mostrar no 

tecido das culturas o ponto de vista do outro. Em nosso caso, buscamos o ponto de 

vista dos povos do mar de Redonda, comunidade de pescadores localizada no 

município de Icapuí, o qual fica situado no litoral leste cearense, distando, 

aproximadamente, duzentos quilômetros de Fortaleza. 

O município de Icapuí está inserido na microrregião do baixo Jaguaribe, 

fazendo fronteira com o estado do Rio Grande do Norte. Possui uma área de 428,69 

km² e grande parte da sua população encontra-se distribuída ao longo da planície 

costeira, a qual está inserida no bioma caatinga, com complexos vegetacionais 

litorâneos específicos, amplamente representados pela mata de tabuleiro e 

ecossistema manguezal (MEIRELES; SANTOS, 2012). 

Tomamos a categoria povos do mar (DIEGUES, 1995) como categoria- chave 

em nosso estudo. Assim, temos que há uma cultura local, que se revela em sua 

singularidade, e também é campo de pressões onde o capital expõe a sua lógica de 

mercado. Partimos de uma postura crítica, que desvenda as estruturas da ciência 

quando é braço para o capitalismo realizar suas expansões.  

Nesse cenário de tensões, em que se levantam a complexificação e o 

alargamento da luta contra os processos de globalização, o nosso interesse foi, ao 

adentrarmos nessas malhas da conflitualidade e ao desvelarmos as transformações 

aí germinantes, tornar manifesta a face da resistência, da reinvenção e da 

reafirmação da vida dos povos do mar. 

Buscar a construção social da saúde, vinculando-a à produção da vida em 

uma antiga aldeia de pescadores, será sempre adentrar num paradigma em 
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processo de afirmação - o sócio-ecológico-político e espiritual. Traz-se, assim, a 

inseparabilidade entre ciência e saber popular, valores e crenças, ideologia e 

resistência na luta por saúde das populações que compõem os povos do mar de 

Redonda. 

Nesse contexto teórico-prático, a produção da saúde e vida transcende os 

conceitos normativos e os limites do paradigma biomédico hegemônico, de modo a 

reconstruir-se no saber das experiências de vida dos povos do mar. Situar os 

sujeitos da pesquisa na sua produção da saúde e vida requer, certamente, o 

entendimento do processo histórico que dimensiona a singularidade dos povos do 

mar de Redonda em suas lutas. 

O memorial de Redonda revela que as transformações na vida coletiva dos 

povos do mar têm se operado, muitas vezes, de modo violento sobre a cultura, a 

educação e a saúde dessa população. Reconhecemos, contudo, que o futuro não é 

inexorável, ele está sempre a ser problematizado pelas possibilidades de outra 

lógica - a da resistência. Daí nossa insistência em dar voz aos sujeitos que, no 

cotidiano do lugar, reinventam estratégias de enfrentamento e no movimento dessas 

lutas reinventam a si mesmos. Pensamos que assim estamos construindo categorias 

de compreensão para perceber a perspectiva popular na luta pelo direito à saúde e 

nas formas de produzirmos saúde, no seio das ambiências populares. 

Nesse sentido, pensamos que o campo empírico de nossa pesquisa - uma 

abordagem etnográfica, que se completa com o estudo de biografias - se, por um 

lado, representa também um campo de conflitos socioambientais, representa, por 

outro, um conjunto de saberes e práticas que configuram um espaço social que 

aponta processos de emancipação. Percebemos que pensar a produção da vida dos 

povos do mar em um lugar de pescadores, implica buscarmos olhar a construção da 

saúde pública como realidade social, buscando o ponto de vista dos sujeitos que a 

vivem. 

O conceito de saúde pública não pode, pois, estar voltado apenas ao acesso 

aos serviços de saúde, em sentido estrito, mas deve ater-se também às formas 

como esses serviços se relacionam com as transformações políticas, sociais, 

econômicas e culturais em seus processos de resistência à acumulação capitalista.  

A equidade, portanto, passa a ser um elemento central do conceito de produção da 

saúde e não o de desenvolvimento econômico. Daí a necessidade de se pensar na 

justiça implicada na proposta de saúde para todos (RABELLO, 2010). 
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Sabe-se hoje que a luta política pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

permanente e historicamente necessária, não nos deve deixar sem buscar as formas 

complexas como na sociedade civil – e na pujança das culturas populares -, se 

produz saúde. Na verdade, é preciso adentrar, em saúde, num campo capaz de 

capturar a lógica que se move com a esperança e que nos mostra o futuro como 

possibilidade e não como determinismo (FREIRE, 1992).       

A globalização, trazendo a crise de uma modernidade-mundo (ORTIZ, 1994), 

com desmonte de fronteiras e concentração de capital, também se evidencia como 

crise de paradigmas nas ciências. Pensar saúde das populações, hoje, portanto, 

exige lidar com uma racionalidade capaz de considerar a ética de “um conhecimento 

prudente para uma vida decente para todos”, já que “toda ciência é uma ciência 

social” (SANTOS, 2011). 

Situando-me, portanto, dentro de uma nova racionalidade na produção das 

ciências, me propus buscar os processos de resistência dos povos do mar que se 

defrontam e se permeiam por transformações vividas na cultura, educação e saúde 

do lugar.  

Nesse sentido, ganhou força o propósito de um memorial de Redonda 

partindo dos lugares de memória (NORA, 1981) e adentrando os entre lugares 

(BHABHA, 1998), em que confluem sujeitos singulares e experiências coletivas, 

conflitos sócios ambientais e enfrentamentos de diversa natureza para, seguindo 

também as veredas das (auto) biografias, perseguir nossa pergunta de pesquisa que 

foi: Que transformações da vida coletiva são percebidas pelos povos do mar de 

Redonda nas interfaces cultura, educação, saúde e ambiente? 

Nesta perspectiva, tivemos como objetivo geral buscar as compreensões 

sobre transformações da vida coletiva percebidas pelos povos do mar de 

Redonda nas interfaces cultura, educação, saúde e ambiente. 

Os objetivos específicos, por sua vez, assim se configuraram: Identificar 

espaços e tempos vividos pelos povos do mar de Redonda, que evidenciem 

transformações coletivas, do ponto de vista dos sujeitos da pesquisa; e buscar as 

narrativas produzidas pelos sujeitos da pesquisa sobre as experiências de 

transformação vividas pelos povos do mar de Redonda. 

Neste primeiro capítulo trago o caminho teórico - metodológico escolhido, 

onde, a partir da minha história de vida, delineio o referencial deste trabalho, 
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convocando os autores para dialogarem comigo na construção dessa proposta 

investigativa. 

O segundo capítulo, “Memórias, lutas e percursos dos Povos do Mar: 

Narrativas dos primeiros espaços-tempos de Redonda”, como o próprio título 

anuncia, traz as narrativas dos moradores do lugar, de modo especial, os mais 

antigos, tecendo um memorial da resistência dos povos do mar em suas lutas pela 

vida, por saúde e por educação. Nesse propósito, construímos genealogias para 

darmos conta dos processos de formação do lugar e ocupação do território, 

voltando, assim, ao século XIX e passando por todo século XX, resgatando os 

lugares de memória que marcam esses percursos. Neste capítulo, achados 

antropológicos preciosos vão delinear a cultura dos povos do mar, suas crenças, 

seus ritos, suas buscas e esperanças. 

O terceiro capítulo intitula-se “Flor do Sol conta Redonda: textos e contextos 

dos povos do mar em lutas”. Nele, percorremos os itinerários do Grupo Flor do Sol e 

sua práxis teatral, de educação popular e de promoção à saúde. Nos mais de vinte 

anos de trabalho que tecem sua história, observemos a produção de saber em 

saúde vivida pelos partícipes do grupo. Busquemos seus textos teatrais e os 

contextos de suas práticas em saúde, seu cotidiano, as intervenções que refletem 

outros processos de luta dos povos do mar, em um contexto econômico, político e 

ambiental diferente do primeiro capítulo, na medida em que já se percebe mais 

profundamente as marcas capitalísticas adentrando a comunidade e todos os 

conflitos que daí insurgem. 

Por outro lado, é nesse mesmo contexto que se torna possível uma 

experiência de arte e saúde que, como diria Dantas (2009), ultrapassa a dimensão 

instrumental da arte, possibilitando o diálogo com a perspectiva popular e sua 

potência criadora, geradora de sentidos e transformadora de contextos. 

No quarto capitulo, descrevemos e analisamos uma experiência no âmbito 

dos serviços de saúde voltado para atender as necessidades de saúde dos povos do 

mar aqui estudados. Intitulado “De quantas pontas se faz essa estrela? – Um relato 

de experiência (ou uma história de pescaria)”, buscamos nessa metaforização 

relacionar ação-reflexão-ação, apontando limites e possibilidades na atenção à 

saúde dos povos do mar. 
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Vendo o mar e seus povos como o conhecimento incognoscível, mas também 

como o trecho que é preciso recortar para se conhecer e amar, penso que Memorial 

de Redonda são entrelaços – conta partes de mim e me ultrapassa.  

 

1.2 O lugar de onde eu falo: Da história pessoal à construção de um objeto de 

estudo 

 

Buscamos, com este trabalho, compreender as transformações da vida 

coletiva percebidas pelos povos do mar de Redonda nas interfaces cultura, 

educação, saúde e ambiente. Os motivos para esta escolha são apresentados a 

seguir. 

Para começo de conversa, peço que me permitam buscar, em minha história 

de vida (por isso falarei muitas vezes em primeira pessoa do singular), as 

motivações que me possibilitaram tecer essa proposta investigativa e, dessa 

maneira, me assumir, assim como Santos (2011), “contra o desperdício da 

experiência”. Com essa descrição irei circunscrevendo o objeto da pesquisa e o 

referencial teórico-metodológico vai sendo delineado pouco a pouco. 

Minha vida sempre foi do mar. Desde a infância, tenho convivido muito com 

ele, pois sou parte de um povo que foi acolhido em seus braços. Excepcionalmente, 

não me tornei pescador, pelo menos de peixes e crustáceos, mas tenho a pele 

salgada pelas areias que moldaram meus dias. O som das ondas é a música que 

mais ouço e me faz carregar no olhar os sonhos que as marés desenham.  

É, minha vida sempre foi do mar! Nascido e criado em suas margens, trago 

em mim um desejo de águas profundas. Talvez a curiosidade de enxergar o que 

está além da linha do horizonte me levou, com o passar do tempo, a querer decifrar 

o que está aquém dela. E nesse intuito venho navegando até aqui. 

Descobri que, aquém dessa linha, há tantos mistérios quanto os mais 

longínquos oceanos! 

Não estou bem certo a que portos tenho chegado. Sei que tenho me utilizado 

de muitas velas. Não das mesmas velas brancas que os pescadores do meu lugar 

utilizam em suas embarcações, na luta desgastante pelo pão de cada dia. Mas de 

velas que desvelam! Que me fazem compreender um pouco mais a vida. Não me 

refiro àquela vida que pulsa dentro das águas, com a diversidade dos seres nelas 

submersos, mas a essa vida cá de fora, que daquela depende incessantemente e, 
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em torno dela, se faz e se refaz.  

Falo dos povos do mar, de onde venho, de onde sou. Sinto-me contemplado 

nessa denominação de Diegues (1995) – povos do mar – e a utilizo, neste trabalho, 

fazendo referência a comunidades como a minha, a Praia de Redonda, incluídas nas 

chamadas culturas tradicionais, que se caracterizam, entre outras coisas: 

 
• pela dependência e até simbiose com a natureza, os ciclos e os recursos 
naturais renováveis com os quais se constrói um “modo de vida; 
• pelo conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos, que se 
reflete na elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos 
naturais. Esse conhecimento é transferido por oralidade de geração em 
geração; 
• pela noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz 
econômica e socialmente; 
• pela moradia e ocupação do território por várias gerações (...); 
• pela importância das atividades de subsistência (...); 
• pela reduzida acumulação de capital; 
• pela importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às 
relações de parentesco ou compadrio para o exercício das atividades 
econômicas, sociais e culturais; 
• pela importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, pesca 
e atividades extrativistas; 
• pela tecnologia utilizada, que é relativamente simples, de impacto limitado 
sobre o meio ambiente. Há uma reduzida divisão técnica e social do 
trabalho, sobressaindo o artesanal, cujo produtor e sua família dominam 
todo o processo até o produto final; 
• (...) 
• pela auto-identificação ou identificação por outros de pertencer a uma 
cultura distinta (DIEGUES; ARRUDA, 2001, p.26). 

 
A vinculação do trabalho e vida das populações de Redonda junto aos ciclos 

naturais se materializa, principalmente, no esforço de viver da pesca, em especial, e 

dos ofícios que a ela se conectam.  

Há grande predominância da pesca artesanal da lagosta e, em menor 

proporção, da agricultura familiar, em Redonda. A maioria das famílias depende dos 

resultados da pesca, que acontece geralmente entre maio e dezembro de cada ano1. 

Os pescadores, na esperança de alcançarem saldos favoráveis com a venda das 

lagostas, investem todos os esforços: reformam os barcos, confeccionam novos 

manzuás2, adquirem o dinheiro para a quimanga3 e para a compra da isca. Há 

também aqueles pescadores, principalmente jangadeiros, que capturam peixes e os 

vendem na praia mesmo, em suas jangadas. 

                                                             
1
 Nos últimos anos, na tentativa de alargar o período do defeso, a pesca tem começado, 

excepcionalmente no mês de junho. 
2
 Instrumentos de captura da lagosta, confeccionado artesanalmente utilizando madeira e nylon. 

3
 Comida dos pescadores; alimentos armazenados para serem consumidos no mar, como farinha, 

rapadura, bolacha, pão etc. 
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O paradeiro, como é conhecido o período do defeso, em que não é permitida 

a pesca da lagosta, coincide com os meses chuvosos e, muitos moradores, homens 

e mulheres, neste período, se dedicam à agricultura, preparam a terra, plantam e 

colhem feijão, milho, melancia, jerimum, pepino, maxixe e mandioca. Já no segundo 

semestre do ano, intensifica-se a colheita e venda do caju, com a comercialização 

também da castanha, além da feitura de vinho, mel e doce4.  

Nesses processos de trabalho, há uma produção riquíssima de conhecimento 

sobre a natureza e seus tempos, em interação com a vida coletiva do lugar. Os mais 

idosos se utilizam da experiência de vida para perceberem e explicarem fenômenos 

ou fatos que estejam influenciando a pesca ou a agricultura e socializam esses 

saberes em suas conversas nos alpendres ou em suas prosas ou teimas entre 

compadres e comadres. 

O sentimento de pertença ao território Redonda por parte dos seus moradores 

e sua identificação com um modo de vida próprio, distinto, é facilmente perceptível. 

Lembro aqui uma cena cotidiana, aparentemente sem importância, mas que carrega 

um significado muito forte. Quando alguém da comunidade se apresenta com um 

visual mais arrumado, seja no cabelo ou usa alguma roupa mais caprichada, e até 

quando faz algo ainda pouco comum (como, por exemplo, uma mulher de Redonda 

andar de biquíni de praia), escutamos sempre o comentário: “fulano (a) só quer ser 

de fora”. 

Essa expressão “ser de fora”, utilizada em várias oportunidades na vida 

coletiva, faz subentender que há uma compreensão implícita sobre o “ser de dentro”, 

ou seja, há um conjunto de comportamentos, ações, atitudes, símbolos que 

Redonda reconhece como sendo parte dela, ou seja, da sua cultura. 

Entre tantas especulações e discussões que envolvem o conceito de cultura, 

dialogamos, prioritariamente, com as contribuições de Geertz (1989) e de Canclini 

(2009). O antropólogo Geertz (1989, p.66), em seu trabalho “A Interpretação das 

Culturas”, assim se expressa: 

 
Denota um padrão de significados transmitidos historicamente, incorporado 
em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas 
simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e 
desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida. 

                                                             
4
 Em um questionário aplicado nos domicílios de Redonda pelo Grupo Resolver Ética e Cidadania 

(2012), mais da metade das famílias (51%) declararam viver com menos de um salário mínimo, 28% 
se mantêm com um salário mínimo, 12% recebem dois salários mínimos e apenas 9% adquirem mais 
de dois salários mínimos em suas rendas mensais por domicílio.  
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Geertz (1989) toma cultura não somente como o conjunto dos hábitos, dos 

costumes, dos usos, das tradições, mas alcança as dimensões simbólicas da vida 

social, como a arte, a religião, a ideologia, a ciência, a moral, o senso comum, que 

dão significados à vida, que emprestam sentido aos nossos atos, às nossas 

emoções e às nossas experiências individuais e coletivas. Para ele, o homem tece 

uma teia de significados e se amarra a ela para dar sentido à sua vida. 

Nos dizeres de Canclini (2009, p.41, grifo do autor), “a cultura abarca o 

conjunto dos processos sociais de significação ou, de um modo mais complexo, a 

cultura abarca o conjunto de processos sociais de produção, circulação e consumo 

da significação na vida social”. 

Para chegar a essa conceituação, em que a cultura se apresenta como 

processos sociais, Canclini (2009) mergulha no pensamento de Jean Baudrillard e 

de Pierre Bourdieu. Para aquele, existem quatro tipos de valor: além das formas 

valor de uso e valor de troca presentes no esquema marxista, existem o valor signo 

e o valor símbolo. Canclini (2009) explica que esta classificação permite diferenciar o 

socioeconômico do cultural: enquanto valor de uso e valor de troca têm a ver com a 

base material da vida social, valor signo e valor símbolo se relacionam à cultura. 

Já Bourdieu apud Clanclini (2009) recorre a dois tipos de relações que 

estruturam a sociedade: as de força e as de sentido. Enquanto as relações de força 

correspondem ao valor de uso e de troca, as relações de sentido, com elas 

entrelaçadas, organizam a vida social e constituem a cultura (o mundo das 

significações). Utilizo, nesta pesquisa, a ideia mais larga de cultura, que abarca as 

dimensões materiais e simbólicas da vida coletiva, entrelaçadas. 

De qualquer forma, é no cotidiano da comunidade que essa cultura se 

escancara, se revela, à medida que essas pessoas – aqui especificamente os povos 

do mar de Redonda - produzem e reproduzem suas formas de viver. As relações aí 

estabelecidas são peculiares, estão enraizadas nos diversos espaços da vida social, 

inclusive, nos entre-lugares: no alpendre onde as rodas de conversa acontecem; no 

calçadão da praia ou da frente da igreja onde os grupos diversos se encontram e 

falam da vida comum; nos barcos que deslizam por sobre as água do mar ou 

ancoram nas areias e acolhem grupos e conversas, que sobem ladeiras pelas 

dunas, adentrando nos becos modelados por entre as falésias e casas. Nestes 

entre-lugares, situam-se percursos cotidianos, onde são construídas e vividas 
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transformações que perpassam os diversos aspectos da realidade, incluindo a 

cultura, a educação e a saúde. 

Faz-se necessário assinalar que, ao fazermos uso do termo entre-lugares, 

estamos nos apoiando em Bhabha (1998), cuja expressão (com designação original 

in-between) nos remete a esses espaços de deslocamentos, de passagens, de 

contatos, de encontros nas margens, onde pulsam os movimentos da vida e das 

culturas. 

Para compreendermos esse universo cultural dos povos do mar, focalizando 

Redonda, procuremos buscar um olhar capaz de não reduzir este mundo rico e 

complexo de minha pesquisa. Os Povos do Mar evocam, por toda sua 

complexidade, um novo paradigma científico, capaz de dar conta de um fenômeno 

tão multifacetado, cuja abordagem, diria Vasconcelos (2002), exige diferentes 

perspectivas epistemológicas, olhares criativos, novas formas de racionalidade e 

práticas interdisciplinares. 

Esse novo paradigma, na percepção do sociólogo português Boaventura de 

Sousa Santos, já desponta, já mostra seus traços ainda sutis. Para este autor, 

vivemos um momento de transição paradigmática, tanto na dimensão societária 

quanto epistemológica. Nesta, a transição se dará do paradigma da ciência 

moderna, em que os mecanismos de regulação sufocaram os mecanismos de 

emancipação, para o paradigma do conhecimento prudente para uma vida decente 

(SANTOS, 2011). 

Em seu discurso sobre as ciências, resgatado no trabalho A Crítica da Razão 

Indolente: contra o desperdício da experiência, Santos (2011, p.61) aponta como 

característica fundamental do modelo de racionalidade da Ciência Moderna o fato do 

mesmo consistir num modelo totalitário, “na medida em que nega o caráter racional 

a todas as formas de conhecimento que não se pautarem pelos seus princípios 

epistemológicos e pelas suas regras metodológicas”.  

A partir desse entendimento, este autor passa a diferenciar conhecimento 

científico e conhecimento do senso comum, como também natureza e pessoa 

humana, em que aquela, no estágio do capitalismo em que estamos, é dominada 

por esta, possibilitando a construção da ideia do “mundo-máquina”, supostamente 

regular, previsível, manipulável, quantificável e classificável. 

Explica ainda Santos (2011) que as ciências sociais já nasceram sob o jugo 

de terem de se adequar a esse modo de pensar dominante, ou seja, da mesma 
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forma que se podia descobrir as leis da natureza, era possível também desvendar as 

leis da sociedade, bastava aplicar os mesmos princípios epistemológicos e 

metodológicos.5 

Esse modelo de racionalidade encontra-se imerso numa crise que, para 

Santos (2011), se apresenta como profunda e irreversível, o que derrubará as 

dicotomias alimentadas pelo paradigma dominante, ao mesmo tempo em que vem 

preparando o terreno para a emergência de um novo paradigma. Para tal crise, 

confluem condições teóricas (o pensamento de Einstein sobre a relatividade da 

simultaneidade, o princípio da incerteza de Heisenbeg, os conhecimentos atuais da 

microfísica etc) e condições sociais. 

A separação entre sujeito e objeto, enquanto característica basilar da ciência 

moderna tem permitido, ainda de acordo com Santos (2011, p. 82), também separar 

as condições do conhecimento do objeto do conhecimento, ocultando as 

contradições daí decorrentes, num jogo de “cumplicidades não reconhecidas”. 

Esta distinção epistemológica entre sujeito e objeto, para esse mesmo autor, 

forçou, para as ciências sociais, uma articulação metodológica com a distância 

empírica entre sujeito e objeto. Explica ele que, inicialmente, nas ciências em que 

sujeito e objeto eram distantes (como a antropologia), as metodologias que se 

desenvolveram foram de aproximação e, nas ciências em que não havia essa 

distância empírica (como a sociologia), a distinção epistemológica obrigou o uso de 

metodologias de distanciamento (SANTOS, 2011, p.82). 

Mais ainda, a dicotomia sujeito e objeto de investigação nas ciências 

“aprofunda a distinção entre o humano e o não humano” e a desumanização do 

objeto, por sua vez, veio consolidar “uma concepção do conhecimento instrumental 

e regulatória, cuja forma do saber era a conquista do caos pela ordem” (SANTOS, 

2011, p.83). 

Santos (2011) afirma que a distinção epistemológica entre sujeito e objeto se 

consolidou na ciência moderna. Já a “distinção ôntica” entre natureza e cultura foi 

em certo sentido, minimizada pelo desenvolvimento tecnológico, que transformou a 

                                                             
5
 Foi perseguindo esse raciocínio que Durkheim fundou seu conceito de “fato social”. Mas acrescenta 

Santos (2011) que, uma outra vertente, na qual se inclui o pensamento de Max Weber, defende a 
ciência social como uma ciência subjetiva, cujos métodos seriam essencialmente qualitativos, por 
lidar com “conhecimento intersubjetivo, descritivo e compreensivo”. Ambas as concepções, conclui 
Santos (2011), pertencem ao paradigma da ciência moderna. 
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natureza num “artefato planetário”. Partindo dessas reflexões, ele propõe que “todo 

o conhecimento científico-material é científico-social” (SANTOS, 2011, p.89).  

Vasconcelos (2002) amplia nosso campo epistemológico trazendo para a 

cena a discussão sobre a interdisciplinaridade que, segundo ele, rompe com a 

homogeneização e o imperialismo epistemológico típico das ciências modernas, os 

quais, entre tantas consequências desastrosas, reduzem a complexidade dos 

fenômenos aos limites de um único campo de saber. 

Para construir sua crítica ao imperialismo epistemológico, Vasconcelos 

adentra no contexto francês e vai buscar em Bachelard e Canguilhem a tese de que 

a história das ciências se faz por processos de descontinuidades e rupturas. 

 
A história da ciência é vista como um processo conceitual descontínuo, com 
seus erros (que são avaliados também como positivos e construtivos), 
rupturas e retificações conceituais, constituindo um saber normativo que 
não apresenta continuidade com o senso comum, as pré-ciências e as 
ideologias. Além disso, a descontinuidade se dá também entre as diferentes 
disciplinas e ciências, negando-se a possibilidade de uma ciência em geral 
e criando a possibilidade de diferentes discursos científicos tendo em vista a 
diversidade de seus objetos teóricos, suas dimensões próprias de 
temporalidade e espacialidade, e seus métodos específicos de indagação 
do real, apontando para epistemologias variadas, com objetos e quadros 
conceituais próprios (VASCONCELOS, 2002. p.45). 

 
Para Vasconcelos, o pensamento de Bachelard e Canguilhem reconhece a 

complexidade, a diversidade e as diferenças dos objetos e campos epistemológicos, 

no entanto, considera importante acrescentar que: 

 
As descontinuidades não se dão apenas entre disciplinas diferentes, mas 
entre áreas descontínuas dentro de um mesmo campo disciplinar, ou até 
mesmo na investigação de um único fenômeno, de natureza complexa, que 
comporta características diversas, cuja abordagem exige diferentes 
perspectivas epistemológicas (VASCONCELOS, 2002.p.45). 

 
Para este estudo, partimos dessas visões epistemológicas, apontadas por 

Santos (2011) e Vasconcelos (2002) para fundamentarmos nossa perspectiva 

metodológica - qualitativa e nosso método - etnográfico, com referência básica em 

Geertz (1989). Como procedimento de investigação, nos utilizamos das descrições 

densas de que trata Geertz (1989), mergulhando profundamente nos processos de 

lutas do lugar. Para captar essas lutas recorremos às (auto) biografias dos povos do 

mar de Redonda, apoiados na vertente de pensamento de Christine Josso (1999; 

2004; 2007; 2010) e Cecília Warschauer (2004), além das, das entrevistas abertas e 

das observações participantes, referenciadas em Minayo (2007; 2010). 
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Podemos ver, então, que as pequenas veredas que se abrem do novo 

paradigma emergente deram base para que, neste estudo, considerássemos a não 

separatividade absoluta sujeito e objeto e apostássemos na ideia de que toda 

ciência é uma ciência social, capaz de um conhecimento prudente para uma vida 

decente para todos. Também o valor do saber popular, sua dignidade, possibilidade 

e concretude como ciência é ideia basilar em nosso estudo (SANTOS, 2011; 

FREIRE, 1983; 1992; 1996; 2000; 2005; DIEGUES, 1995). Essa perspectiva 

iluminou essa minha busca por uma interface entre cultura, educação e saúde dos 

povos de mar, no contexto de Redonda.  

Compreendo que, na tentativa epistemológica de imbricamento desses 

conceitos, ainda existe um enorme espaço vazio, até porque se tem olhado, 

referindo-me agora ao campo da saúde, muito mais pela óptica de um conhecimento 

desconectado da cultura das populações. Pouco se tem buscado a percepção e as 

estratégias dos grupos populares, suas realidades e os saberes que produzem 

sobre suas práticas sociais - o que exige certa complexidade ao olhar pesquisador. 

Nesta perspectiva crítica, todavia, muitos avanços já foram alcançados. Não é 

demais resgatar que a própria Reforma Sanitária e o nosso sistema de saúde são 

frutos de lutas sociais e de movimentos articulados por sujeitos que amadureceram 

um conceito ampliado de saúde e buscaram suplantar a concepção hegemônica, 

historicamente sustentada, de saúde como ausência de doença6. 

Assim é que a Reforma Sanitária contempla a perspectiva da população na 

luta pelo direito à saúde e a perspectiva dos trabalhadores na busca de 

transformações das práticas hegemônicas: 

 
A reforma sanitária pode ser entendida como o processo de mudanças na 
estrutura de poder, no aparato institucional, no acesso e nas práticas de 
saúde. Em sua constituição e consolidação, a reforma sanitária teve caráter 
nitidamente contra-hegemônico e, como tal, esteve relacionada a um 
contexto político relativamente homogêneo quanto à construção de 
alianças, que pode ser identificado por: (1) recuperação da democracia pós-
regime ditatorial, (2) oposição a estruturas tradicionais e arcaicas de 
organização e gestão da saúde, (3) atendimento a demandas sociais 
decorrentes da exclusão de setores significativos da população dos 
benefícios do crescimento econômico, expresso na saúde pela falta de 
acesso à atenção à saúde (FLEURY & LOBATO, 2009. p.7). 

                                                             
6
 “Foi na 8ª Conferência Nacional de Saúde, entre 17 e 1 de março de 1986, em Brasília, que se 

lançaram os princípios da Reforma Sanitária. Nessa conferência, que contou com a presença de mais 
de 4 mil pessoas, evidenciou-se que as modificações no setor da saúde transcendiam os marcos de 
uma simples reforma administrativa e financeira. Havia necessidade de uma reformulação mais 
profunda, com a ampliação do conceito de saúde e sua correspondente ação institucional” (BRASIL, 
2007a. p.30). 
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Como apontam Fleury e Lobato (2009), o contexto do processo de Reforma 

Sanitária Brasileira foi e é (uma vez que o processo de transformações não está 

findado), permeado por embates e tensões. O enfrentamento das estruturas 

conservadoras, na luta, principalmente, pela democratização do poder político e do 

estado e pela universalização do acesso à saúde como direito de cidadania, teve 

como resultado mais concreto a construção do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 O SUS tem como principal arcabouço legal a Constituição Federal de 1988, 

que reconhece os princípios de universalidade, equidade, integralidade, além da 

descentralização, rede hierarquizada e participação social7 (BRASIL, 2007a). 

Hoje, compreendemos o SUS como um processo ainda em construção, que 

precisa superar enormes desafios nesse intuito de possibilitar atenção integral à 

saúde da população brasileira e, sendo mais específico ao nosso objeto de estudo, à 

saúde dos povos do mar. Todavia, é inegável o avanço na compreensão do conceito 

de saúde, o que tem possibilitado a incorporação de novas práticas e de um novo 

modo de pensar a saúde, em que dimensões como cultura e educação aparecem 

profundamente atreladas, não somente enquanto condicionantes do processo 

saúde-doença, mas enquanto dimensões indissociáveis da vida humana. 

Nesse linear, reconhecemos que, para tal avanço, é inegável o papel que a 

promoção à saúde e todo seu arcabouço teórico, produzido principalmente a partir 

das conferências internacionais e regionais sobre promoção à saúde, tem exercido 

neste sentido. Para Heidmann et al (2006, p.353), “a promoção à saúde desponta 

como ‘nova concepção de saúde’ internacional em meados dos anos 70, resultado 

do debate na década anterior sobre a determinação social e econômica da saúde e 

a construção de uma concepção não centrada na doença”. Nesta mesma direção, 

afirma Buss (2000, p.165) que a promoção da saúde “partindo de uma concepção 

ampla do processo saúde-doença e de seus determinantes, propõe a articulação de 

saberes técnicos e populares, e a mobilização de recursos institucionais e 

comunitários, públicos e privados, para seu enfrentamento e resolução”. 

A Carta de Otawa, documento produzido pela Primeira Conferência 

Internacional sobre Promoção à Saúde, em 1986, no Canadá, é um marco na 

reafirmação da saúde enquanto resultante de condições e recursos fundamentais, 

                                                             
7
 Outros arcabouços legais: a lei n. 8.080 de 19 de setembro de 1990, conhecida como lei orgânica 

da saúde e a lei n. 8.142 de 28 de dezembro de 1990 que dispõe, entre outras coisas, sobre a 
participação popular. 
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como: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos 

sustentáveis, justiça social e equidade (BRASIL, 2002); como também no 

reconhecimento da importância da comunidade na luta pela melhoria de sua 

qualidade de vida e saúde, discussão esta retomada por ocasião da IV Conferência 

em Jacarta, na Indonésia, em 1997, destacando que para promover a saúde “é 

necessário que as pessoas tenham direito de voz” (HEIDMANN et al, 2006).  

Rabello (2010, p.32) contribui com esta discussão ao definir que: 

 
A saúde é uma categoria resultante da interação do homem como ser 
biológico, social e espiritual no contexto das organizações sociais, em cada 
momento histórico dado, expressando o nível de bem-estar físico, mental, 
social e espiritual do indivíduo, da família, do coletivo de trabalho e da 
comunidade. 

 
Do mesmo modo, aprofundando nossa perspectiva em torno da categoria 

saúde rezada no corpo deste trabalho, é demais válida a contribuição de 

Vasconcelos (2009, p.287, grifo nosso) quando assim se coloca: 

 
Saúde não se alcança apenas com mais e melhores serviços de saúde, tal 
como hoje são concebidos. Saúde, entendida de forma ampla, pressupõe 
justiça, integração e respeito ao meio ambiente, valorização das dimensões 
subjetivas profundas das pessoas e democratização sem fim das relações 
sociais no mundo da economia, nas famílias, comunidades, instituições e 
organizações civis. Não basta investir na democratização da gestão das 
políticas de saúde; é preciso investir, também, nas relações sociais que 
criam condições para a saúde acontecer na vida das pessoas. 

 
Nesse esforço de apontar a superação do reducionismo do conceito de 

saúde, temos que o campo da Educação Popular em Saúde tem contribuído 

comprometida e significativamente para que transformações teórico-práticas sejam 

viabilizadas e concretizadas no cotidiano dos serviços e ações de saúde. 

Recentemente, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão Estratégica 

e Participativa, instituiu a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, 

aprovada, em julho de 2012, pelo Conselho Nacional de Saúde. 

Aqui, não se poderia deixar de dizer, para clarificar nosso caminho, que 

percebemos o quanto é conflituoso o que nomeamos de popular, em educação e 

cultura.  

 
O adjetivo “popular” presente no nome Educação Popular se refere não à 
característica de sua clientela, mas à perspectiva política desta concepção 
de educação: a construção de uma sociedade em que as classes populares 
deixem de ser atores subalternos e explorados para serem sujeitos altivos e 
importantes na definição de suas diretrizes culturais, políticas e econômicas 
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(BRASIL, 2007b. p.27-28). 

 
Podemos ficar com a ideia desde já, de popular como o material das 

aspirações e expectativas, dos ensaios de ser e fazer coletivos, produzidos por 

grupos sociais de base. No corpo deste trabalho, desenvolvemos compreensões 

sobre educação popular, especialmente educação popular e saúde, no contexto do 

meu estudo em Redonda. 

Como estamos a dizer, a educação popular é um lugar no imaginário cheio de 

tensões, contradições, mas onde se vê presente os conteúdos e estratégias de 

emancipação humana. Popular são os processos de transformações, com seus 

dilemas e itinerários, inscritos em situações concretas, com seus sujeitos plurais. 

Nesse sentido, partir de buscar o local das culturas é importante como crítica social 

porque a "transnacionalização tem que ser pensada como deslocação dos eixos que 

articulam o universo de cada cultura" (MARTIN-BARBERO, 2004; p.154). 

A educação popular em saúde rompe com as práticas autoritárias, de 

imposição de saberes, antidialógicas. Ela convoca para a criação de espaços de 

participação livre e crítica, onde os grupos populares tenham poder de decidir, 

escolher caminhos, refletir sobre os mesmos, reconstruí-los. 

 
É preciso levar a democratização da assistência à microcapilaridade da 
operacionalização dos serviços de saúde. Sem a participação ativa dos 
usuários e seus movimentos na discussão de cada conduta ali 
implementada, os novos serviços expandidos não conseguirão se tornar um 
espaço de redefinição da vida social e individual em direção a uma saúde 
integral (BRASIL, 2007b. p. 25). 

 
Entretanto, não se pode negar que as ações educativas em saúde ainda têm 

acontecido de forma bastante impositiva, limitadas muitas vezes pelas instruções 

verticais dos programas do Ministério da Saúde. Tornam-se, em consequência 

disso, fragmentadas, descontextualizadas e, muitas vezes, destoantes da realidade 

de grupos populares que pertencem a extratos culturais singulares, tais quais os dos 

Povos do Mar, sem haver uma compreensão dos sentidos e significados que 

permeiam a realidade sociocultural desses povos. 

Vêm reforçar essa nossa reflexão os escritos de Paim (2003) sobre modelos 

de atenção em saúde. De acordo com este autor, os programas especiais de saúde 

pública, que compõem o chamado modelo assistencial sanitarista, “quando geridos 

verticalmente, propiciam conflitos na ponta do sistema”. Os programas e as 

campanhas, que são a base desse modelo, institucionalizados com a Saúde Pública 
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do século XX, “configuram um modelo assistencial que não enfatiza a integralidade 

da atenção e não estimula a descentralização na organização dos serviços” (PAIM, 

2003, p.569). Sem contar que os serviços públicos, quando não se organizam para 

atender às reais necessidades (nem sempre percebidas) de uma população (em 

nosso caso, os povos do mar), só fortalecem ainda mais o modelo hegemônico - o 

médico-assistencial privatista, de cunho curativista, individual, pautado na demanda 

espontânea, consolidado com a capitalização da medicina nas últimas décadas 

(PAIM, 2003). 

Senti inquietação diante de uma educação em saúde prescritiva, normativa, 

antidialógica, bem antes de adentrar na profissão de enfermeiro. Na verdade, desde 

a minha adolescência que sou enamorado da participação em movimentos 

populares e da educação popular nos termos de Paulo Freire. Como observa esse 

educador, 

 
A educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática 
da dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, 
desligado do mundo, assim como também a negação do mundo como uma 
realidade ausente dos homens (FREIRE, 2005. p.81).  

 
Quando ingressei no teatro popular de rua, em Redonda, pensei que era 

paixão de adolescente, que depois simplesmente passaria, como passaram as 

brincadeiras de infância na beira-mar, com os meninos e meninas de minha 

geração. Mas o fato é que não passou. Fui me envolvendo de tal forma com as 

questões propostas por uma arte politicamente comprometida com a transformação 

social que até hoje continuo acreditando nessa perspectiva, de tal modo que mesmo 

esse estudo é parte da continuidade desta luta.  

O grupo Flor do Sol de teatro popular de rua, que formamos (eu e a meninada 

do mar de Redonda) em 1991, me possibilitou conhecer um mundo que eu nunca 

tinha visto antes, como aquele que se escondia, por trás da linha do horizonte, dos 

meus olhos de criança. Mas, na verdade, desde o tempo de criança como até hoje, 

posso dizer que me pergunto “em que ponto de mim o mar começa ou em que parte 

dele findam meus traços”. Como em um poema que fiz, intitulado entrelaços, onde 

reparto em barcos e frestas, luzias e esperanças: 

 
Sinto que não me conheço... 
Mas, no espelho do teu mar, 
Me reconheço 
Tento ver, num mergulho fundo, 
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Por entre as frestas 
Em que ponto de mim tu começas 
Ou em que parte de ti findam meus traços 
Mas só enxergo entrelaços 
Teus tempos me levam 
Teus espaços me trazem 
Como os barcos fazem 
Escorregadiamente 
Por sobre águas azuis 
No desencontrado pulsar dos ventos 
É, teus espaços e tempos 
Se cruzam em mim 
Sem começo nem fim 
Sigo e sou 
Assim... 
Carrego no olhar 
Os sonhos que as marés desenham 
Tenho as velas da alma tecidas 
Pelo toque de tantas mãos 
Bravas Germanas 
Fortes Marias Josés 
Sábias Marias do Socorro 
Mulheres-Povo 
Útero das lutas 
Filhas das buscas 
Incansáveis por mais 
Vida, caju, peixe, paz... 
Trago doces lembranças raízes 
Dos Pedros Padrinhos Bonfins 
Das Lias Madrinhas Chiquinhas 
Tão minhas Luzias 
Tão vivas Luísas 
Raros Sebastiões 
Cálidos Franciscos 
Ávidos Manuéis 
De todos vós, 
Uma preciosa herança: 
Minha sempre teimosa 
Esperança! 

 
Com as viagens do grupo Flor do Sol, atravessei as fronteiras geográficas de 

Redonda, do Ceará e até do Brasil. Sobrevoei o mar e fui mais longe que a risca8. 

Por sobre o oceano, senti uma mistura de fascínio e pavor, emoção parecida com a 

que os pioneiros da história passada da humanidade sentiam, em suas viagens 

míticas, com tempestades, sereias, monstros e deuses (DIEGUES, 1995); mas, ao 

contrário dos naufrágios deles, tive chegadas felizes aos portos e pude conhecer 

culturas bem diferentes da minha. 

Falar a verdade é preciso: o diferente nos incomoda. Aprendi que talvez seja 

por isso que muitas pessoas das cidades costumam olhar atravessado para nosso 

                                                             
8
 No senso comum, é a linha imaginária que divide céu e mar. Também sendo percebida pelos 

pescadores como um complexo conceito de navegação e mestrança onde é lida a profundidade do 
mar. 
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jeito - jeito de gente do mar: nosso sotaque cantado, nossa pele e cabelos 

castigados do sol, nossa postura tímida, muitas vezes, nossas comidas típicas, 

nosso modo de viver como se estivéssemos em uma aldeia, sempre, onde todos se 

conhecem e repartem muito do que são e possuem; nosso modo de comer sem as 

etiquetas convencionais e, claro, nossa singularidade em sua complexidade e beleza 

(que não posso me esquecer de frisar).  

Tal singularidade e complexidade tem sido alvo do estudo de muitos 

estudiosos cientistas sociais, que seguem na esteira de Diegues (1995; 1996; 1998), 

que chegou a conceituar essa diferença cultural com a categoria sociológica de 

povos do mar. Pode-se dizer, mesmo, que até os que fazem ciência, muitos estão 

precisando rever seus conceitos ou pré-conceitos, uma vez que seria preciso 

considerar o imaginário dos povos do mar, pois como argumenta Diegues (1995, 

p.5-6): 

 
Por largo período da historia da humanidade, os oceanos não eram 
simplesmente uma realidade físico-biológica, mas eram povoados por seres 
humanos e não-humanos, por monstros e divindades. No entanto, mesmo 
hoje, somente para uma ciência reducionista o oceano é uma realidade 
somente material, despovoada de seres humanos e seus símbolos. Essa 
concepção totalizante ainda subsiste entre as populações marítimas que 
mantém um contato estreito com o mar e dele retiram sua subsistência. 
Essas populações humanas têm uma percepção complexa do meio-marinho 
e seus fenômenos naturais. De um lado, há um vasto conhecimento 
empírico adquirido pela observação continuada dos fenômenos físicos e 
biológicos (ventos, marés, reprodução dos cardumes de peixes) (...) De 
outro lado, as explicações para tais fenômenos também passam pela 
representação simbólica e pelo imaginário dos povos do mar. 

 

Diante disso, acredito que os achados desse estudo que ora introduzo podem 

contribuir para que os educadores em saúde se aproximem do imaginário dos povos 

do mar - suas representações simbólicas, seu modo de pensar e viver, sentir e atuar 

pessoal e coletivamente, em sua singularidade. 

Voltando ao grupo Flor do Sol, grupo de teatro que criamos, em Redonda, 

lembro que começamos nossos trabalhos de arte e de educação em saúde num 

período em que nosso município, Icapuí, recentemente emancipado de Aracati, 

ousava se tornar uma canoa veloz, como se passou a dizer os que participaram de 

movimentos sociais locais.  

Os percursos que vivemos juntos, nós, jovens do Flor do Sol, nos faziam 

fincar âncoras em espaços de luta como a universalização do ensino básico, a 

erradicação da mortalidade infantil, o incentivo à cultura e a educação, a luta contra 
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a pesca predatória e a “guerra no mar”, bem como as novas temáticas das 

juventudes, de início vinculadas à sexualidade, como prevenção do HIV e 

exploração sexual - algo que as praias como Redonda são mais sujeitas, devido à 

forma como o turismo, nelas, acontece. Depois, os temas foram adquirindo novas 

problematizações, e adentramos em aspectos mais afirmativos da luta popular, 

como o do ecoturismo (turismo que envolve o conhecimento, a integração e 

proteção ao meio ambiente, com a participação da comunidade local) e a 

valorização da pesca artesanal. 

A pesca artesanal, de acordo com Feitosa e Tupinambá (2002), caracteriza-

se principalmente pela simplicidade tecnológica (“uso de propulsão natural”, como o 

uso da vela ou do remo), pelo uso de instrumentos e de barcos artesanalmente 

construídos pelos próprios pescadores, pelo trabalho familiar sem a prática do 

assalariamento (mas a divisão do que é pescado) e pela organização de todo 

processo de produção (pescar, desembarcar, distribuir o pescado) com o mesmo 

grupo de trabalho (um número pequeno de pescadores por tripulação). Nosso 

estudo acrescenta discussões importantes sobre as transformações que os 

pescadores artesanais vêm passando, no trabalho e na vida. 

Nesse contexto de vida no mar, junto a pescadores, em minha adolescência 

eu pude estar na escola e fazer teatro, o que conferia criticidade e sonho a meu 

aprendizado educacional e ampliava a minha experimentação de mundo pela via 

estética.  

 
Como prática estritamente humana jamais pude entender a educação como 
uma experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, os 
desejos, os sonhos devessem ser reprimidos por uma espécie de ditadura 
racionalista (FREIRE, 1996. p.145). 

 
Ampliaram-se meus espaços de aprendizagem. Desde aí eu via que se 

aprende em lugares diversos, institucionais ou não, com grupos formais ou não, e 

que há, nestas aprendizagens, lugares da memória. 

 
São lugares, com efeito nos três sentidos da palavra material, simbólico e 
funcional, simultaneamente, somente em graus diversos. Mesmo um lugar 
de aparência puramente material, como um depósito de arquivo, só é lugar 
de memória, se a imaginação o investe de uma aura simbólica. Mesmo um 
lugar puramente funcional, como um manual de aula, um testamento, uma 
associação de antigos combatentes, só entra na categoria se for objeto de 
um ritual. Mesmo um minuto de silêncio, que parece o exemplo extremo de 
uma significação simbólica, é ao mesmo tempo o recorte material de uma 
unidade temporal e serve, periodicamente, para uma chamada concentrada 
da lembrança. Os três aspectos coexistem sempre (NORA, 1981, p.21-22). 
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Falo “ampliaram-se” meus espaços de aprendizagens, porque entendo que 

eles já existiam. Em casa, por exemplo, aprendi a respeitar as pessoas, 

independente de suas formas de viver e cuidar da sobrevivência; aprendi a cuidar 

dos meus irmãos quando meus pais estavam trabalhando e, revendo isso depois, vi 

que estava a viver algo da natureza do humano; aprendi a dividir a merenda mesmo 

quando a queria toda para mim e tantas lições da convivialidade entre 

companheiros, que sou incapaz de descrevê-las. Como diz Halbwachs (1990, p.49), 

“por mais estranho e paradoxal que isto possa parecer, as lembranças que nos são 

mais difíceis de evocar são aquelas que não concernem a não ser a nós; que 

constituem nosso bem mais exclusivo". 

A espiritualidade sempre foi uma dimensão presente em minha vida. Lembro 

nossa capela de Santa Luzia e Nossa Senhora dos Navegantes, também aí aprendi 

muitas coisas, principalmente o viver em comunidade.  

 
Ó virgem dos navegantes 
Na procela e na bonança 

Salve os pobres marinheiros 
Sê sempre a nossa esperança

9
 

 
Nessa época, as iniciativas das Comunidades Eclesiais de Base – CEBs, 

buscando a perspectiva dos oprimidos e as singularidades das questões das 

populações em sua diversidade, eram bem efervescentes e eu estava sempre nas 

procissões, nos mutirões, nos leilões, em dias de festa de padroeira, nos pastoris 

depois das novenas, nos cafés comunitários, no cotidiano mesmo da vida de 

Redonda. Tudo isso carrego comigo e é campo de desvelamento no 

desenvolvimento do meu olhar para o objeto do estudo. 

É que o cotidiano na comunidade também é uma escola; aprendemos como e 

quando os nossos semelhantes andam, falam, riem, choram, rezam, cantam, 

trabalham, brigam, curam suas feridas da alma, do corpo, enfim, vivem. Por isso que 

Brandão (1995, p.10) afirma que “da família à comunidade, a educação existe difusa 

em todos os mundos sociais, entre as incontáveis práticas dos mistérios do 

aprender”. 

Com os outros com quem vivemos, aprendemos e ensinamos. Nas diversas 

relações interpessoais que mantemos na vida em sociedade, a educação acontece. 

                                                             
9
 Cantiga da procissão em barcos por ocasião dos festejos de Nossa Senhora dos Navegantes, no 

mês de agosto. 
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A partilha de saberes entre os membros é condição essencial para a existência e 

para o prosseguimento da comunidade. Como afirma Brandão (1995. p.71), a 

educação é “inevitavelmente uma prática social” e “reproduz tipos de sujeitos 

sociais”.  

Assim sendo, podemos compreender que ela está intimamente relacionada à 

cultura na qual foi produzida e que por isso se diferencia de uma sociedade para 

outra. “A educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais 

que a criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura, em sua 

sociedade” (BRANDÃO, 1995. p.10). 

Nesse mesmo sentido, pensando reprodução e mudança, Freire (1996, p.123) 

também ensina que a leitura do mundo precede à leitura da palavra e que respeitar 

essa leitura de mundo “significa tomá-la como ponto de partida”. É do mestre Paulo 

Freire (1992, p.28), também, o conceito - chave nesta pesquisa de que podemos 

aprender com o “saber de experiência feito”.  

Diante disso, fico reflexionando, matutando, no dizer dos pescadores, como 

seria transformador e bonito se os saberes de experiências feitos dos povos do mar 

fossem devidamente respeitados, considerados ou valorizados. Muito amiúde, em 

nossas pesquisas sobre saúde e educação, em especial quando se referem aos 

povos do mar, temos escutado pouco o modo como as populações de pescadores 

compreendem seus mundos e as transformações que operam em seu lugar. 

Neste estudo, tentei considerar, pois, os saberes de experiência feitos; como 

também o conceito de experiência como um movimento reflexivo que se dá sobre o 

tecido das vivências (JOSSO, 1999; 2004; 2007; 2010). Fiz esse encaminhamento 

constantemente em minha pesquisa; ele norteou os movimentos de produção de 

saber desta dissertação. Como observava Halbwachs (1990), ao mostrar o aspecto 

da natureza social da memória em sua face mutante e o aspecto singular da 

memória individual, em sua relação com a memória coletiva: 

 
No mais, se a memória coletiva tira sua força e sua duração do fato de ter 
por suporte um conjunto de homens, não obstante eles são indivíduos que 
se lembram, enquanto membros do grupo. Dessa massa de lembranças 
comuns, e que se apóiam uma sobre a outra, não são as mesmas que 
aparecerão com mais intensidade para cada um deles. Diríamos 
voluntariamente que cada memória individual é um ponto de vista sobre a 
memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu 
ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho 
com outros meios (HALBWACHS, 1990, p.51).  
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Eu dizia, anteriormente, que além da família, dos amigos e vizinhos, da rua e 

das experiências comunitárias, em Redonda, passei a ter professores, colegas de 

sala e companheiros de grupo de teatro. Com estes últimos, repito, ingressei num 

processo de participação em movimentos sociais reivindicatórios e contestadores, 

cuja riqueza maior, entre outras, era a forma como se erguiam fazendo a leitura da 

vida dos habitantes de Redonda e suas necessidades.  

Interessava-me, já nesse tempo, a inter-relação dos temas da cultura, 

educação e saúde, em particular. Eu não conseguia parti-los, compartimentalizá-los 

– porque na minha vida eu via que ali, entre todos de Redonda, eles estavam muito 

juntos, relacionados intimamente. E quando eu me via mudando, também meu 

ambiente se transmudava ao meu olhar. Como observava Halbwachs (1990, p.51): 

 
A sucessão de lembranças, mesmo daquelas que são mais pessoais, 
explica-se sempre pelas mudanças que se produzem em nossas relações 
com os diversos meios coletivos, isto é, em definitivo, pelas transformações 
desses meios, cada um tomado à parte, e em seu conjunto.    

 
Por essa época, passei a me denominar educador popular e aprendia com 

Freire e sua pedagogia do oprimido, os nortes para a leitura de mundo que fazia 

junto ao Flor do Sol. Declamava nos eventos e fóruns de discussões os poemas de 

Brecht. Afiliei-me, então, aos princípios do teatro do povo e para o povo de que fala 

Boal (1991). 

Para Boal (1991, p.13), “como atividade humana o teatro é político”. Neste 

sentido, o teatro torna-se uma perspectiva de luta a favor das transformações 

sociais. 

 
Num estudo sobre teatro popular, Brecht afirma que o artista popular deve 
abandonar as salas centrais e dirigir-se aos bairros, porque só aí vai 
encontrar os homens que estão verdadeiramente interessados em 
transformar a sociedade; nos bairros, deve mostrar suas imagens da vida 
social aos operários, que estão interessados em transformar essa vida 
social, já que são suas vítimas (BOAL, 1991, p.123). 

 
Ainda por esse tempo, iniciei minha vida profissional como professor do 

ensino básico em minha comunidade. Permaneci sete anos exercendo essa função. 

Entre muitas disciplinas que lecionei, ficou-me na memória nossa iniciativa de criar 

uma disciplina intitulada “Contexto Local”, no âmbito da Escola Horizonte da 

Cidadania, em Redonda, em que trabalhávamos aspectos históricos, culturais, 

econômicos e políticos de nossa comunidade. Era como se estivéssemos, 
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concretamente, a concordar com Brandão (1995, p.70-71) quando confessa que: 

 
É falso imaginar uma educação que não parta da vida real tal como existe e 
do homem tal como ele é. É falso pretender que a educação trabalhe o 
corpo e a inteligência de sujeitos soltos, desancorados de seu contexto 
social na cabeça do filósofo e do educador, e que os aperfeiçoe para “si 
próprios”, desenvolvendo neles o saber de valores e qualidades humanas 
tão idealmente universais que apenas existem na imaginação em toda parte 
e não existem como realidade (como vida concreta, como trabalho 
produtivo, como compromisso, como relações sociais) em parte alguma. 

 
Nesse meio tempo em que eu trabalhava na escola Horizonte da Cidadania, 

fiz minha primeira graduação, Ciências Contábeis, e prestei concurso para trabalhar 

na contabilidade do município. Tornei-me, a partir daí, funcionário da secretaria de 

saúde e saneamento de Icapuí, no departamento administrativo-financeiro e lá estive 

durante três anos. Foi onde tive meus primeiros contatos no que diz respeito à 

organização dos serviços de saúde, mesmo que centrado mais nas questões do 

financiamento e da gestão. 

Por esse período em que fiquei na contabilidade da saúde, dos anos de 2002 

a meados de 2005, Icapuí já colhia muitos frutos do trabalho realizado nas décadas 

de oitenta e noventa do século passado. O município de Icapuí vinha, desde 1986, 

estruturando o sistema local de saúde – SILOS, experiência valorosa contada por 

Andrade e Goya (1992) na obra “Sistemas Locais de Saúde em municípios de 

pequeno porte: a resposta de Icapuí”.  

Segundo esses autores, nosso município foi pioneiro na perseguição dos 

princípios da Reforma Sanitária, implantando, desde a década de oitenta, ações 

como: articulação de Comissões Locais de Saúde com vistas à participação popular, 

municipalização das ações de saúde com vistas à descentralização, melhoria da 

atenção primária com unidades básicas realizando ações de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde, utilizando estratégia como os agentes comunitários de saúde 

(ANDRADE; GOYA, 1992) 

Mas, ao estar inserido nos ofícios contábeis, eu vivia uma conflitualidade 

permanente: ora estava nos bastidores da saúde, lidando somente com contas e 

papéis, em que o aspecto administrativo era hipertrofiado; ora estava nos 

movimentos populares, apresentando teatro na rua e dialogando com a população. 

Naquele trabalho, mais administrativo, em saúde, fazia análises quantitativas, em 

um contexto que primava pelo funcionamento logístico. No teatro, aprendia a me 

engajar nas lutas populares e me realizava também como pessoa, como artista e 
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educador. Os assuntos e textos, contudo, do Flor do Sol, mostravam uma militância 

fecunda, operante, engajada nos temas e problemas de Redonda. 

Nossas peças tinham por base a cenopoesia, uma vertente de teatro que se 

abre ao aspecto lírico da poesia sem descuidar da ação dramática, uma mistura de 

linguagens artísticas. O termo cenopoesia foi cunhado pelo poeta Ray Lima, quando 

em suas passagens pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no início dos 

anos oitenta do século passado. Com o retorno dele ao Nordeste e suas andanças 

em vários lugares dessa região, a cenopoesia foi sendo praticada por vários artistas 

populares e o Flor do Sol assimilou com muita propriedade esse fazer cenopoético. 

Vejamos como o próprio Ray Lima caracteriza a cenopoesia em seu trabalho 

“Pelas ordens do rei que pede socorro: um roteiro - manifesto da Cenopoesia”: 

 
A cenopoesia caracteriza-se como uma linguagem que se articula com 
outras para ganhar diversidade e dar força ao discurso e sua capacidade de 
expressão. Atua como espaço de articulação e interfaces entre linguagens 
em seus aspectos formais e em suas especificidades para construir algo 
como que um campo dialógico, sinérgico e harmônico gerador de novas 
imagens, novos sentidos; multifacetados, mas ressignificados como 
linguagem única, porém aberta e viva (LIMA, 2012, p.21). 

 
Teatro, poesia, música, dança, pintura são essas linguagens que podem se 

articular para o exercício da linguagem cenopoética, à medida que a cenopoesia, 

nos dizeres de Lima (2012, p.25) “é uma busca intensa de diálogo entre as artes, as 

linguagens. Entre as pessoas, entre ideias e visões de mundo, na perspectiva eco-

humanizante”. 

Por esta época, era dominante em mim um sentimento de estar 

dicotomizando trabalho e vida; eu via que poderia juntar as coisas, mas sentia essa 

cisão no cotidiano: atuar na saúde e na educação popular. Se por um lado, eu 

precisava de uma profissão que me possibilitasse articular meu desejo de 

intervenção e cuidado para com as pessoas do meu lugar, daí a entrada na 

universidade para fazer o curso de enfermagem, por outro lado o teatro e o trabalho 

da educação popular, realizado pelo Flor do Sol, me parecia ser uma via importante 

do que eu queria fazer.  

O que apresentava como dissociação administração e serviço, por um lado, e 

arte e trabalho, por outro, passou a somar forças para que eu me permitisse inter-

relacionar saberes e focalizar diretrizes e objetivos concretos. Fui morar em Mossoró 

por quatro anos e meio; voltei à mesma Universidade do Estado do Rio Grande do 



38 
 

Norte e fui vivendo, então, uma vida também como pesquisador na área de 

educação em saúde. Como adquirira muita experiência no movimento do teatro de 

rua e de quando fui professor em Redonda, senti muita afinidade ao desenvolver os 

trabalhos de educação em saúde. Nesse passo, fiz minha especialização em Saúde 

da Família.  

Comecei na atenção primária à saúde como enfermeiro da Estratégia Saúde 

da Família em Icapuí, onde pude enfrentar uma realidade bem diferente da época 

em que nosso município deu os primeiros passos do SUS.  Encarei uma gestão 

pouco comprometida com a mudança do modelo de atenção à saúde, que não dava 

boas condições de trabalho à nossa equipe. Mesmo assim, ainda conseguimos 

desenvolver algumas ações importantes. 

Nesse período, Redonda estava literalmente em guerra. Os pescadores 

artesanais de lagosta, inconformados com a pesca por mergulho e com 

marambáia10, praticada pelos pescadores das outras comunidades de Icapuí, 

resolveram fazer a fiscalização por conta própria e isso gerou um forte conflito local. 

Todos os dias percorriam as notícias de tiroteio, confrontos em alto mar, tomadas de 

barco. 

Com a prisão dos barcos comunitários a motor de Redonda (as lanchas 

Monsenhor Diomedes I e II), por ordem da justiça federal, as lágrimas das famílias 

dessa comunidade se juntaram ao sal do mar, num abraço desesperado de um povo 

inconformado com a tomada de seus símbolos de resistência. Os fatos 

subsequentes a esse acontecimento, só pude acompanhar através de notícias por 

telefone, pela internet ou pelos jornais de Fortaleza, pois já estava trabalhando na 

atenção básica do município de Caucaia.  

Lá os problemas eram outros, mas também se reproduzia fortemente o 

modelo assistencial-curativo, com pouco espaço para intervenções educativas, 

populares e de promoção à saúde. Nesse mesmo tempo, também lecionava 

disciplinas na graduação, num curso de enfermagem em Aracati, o que me punha a 

tecer teoricamente a crítica ao vivido, em sua larga conflitualidade. 

Longe do meu lugar, fui construindo pontes para alçá-lo e a seu imaginário - 

nas lutas que nunca deixei de assumir e, também, como parte de minha interioridade 

que continuava a dialogar com os mundos de Redonda. A gota d’água para buscar 

                                                             
10

 Instalação de pneus de carro, em bloco, no fundo do mar, formando uma espécie de coral artificial, 
para atrair peixes. 
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novas trilhas nesse sentido foi o fato de não ter conseguido, da parte do município 

de Caucaia, a liberação para o mestrado em Saúde Publica. Isso pesou forte sobre 

os meus desejos de escrever, pesquisar e me qualificar permanentemente. Fiz 

opção por deixar o citado município e as disciplinas que lecionava na faculdade. 

Continuei cumprindo, porém, meus trabalhos como enfermeiro, em município perto 

de Redonda, em Mossoró - RN, o que me possibilitou a continuidade de minha 

tarefa como pesquisador, agora em nível de mestrado. 

Esse curso de mestrado alargou meus horizontes, minha compreensão sobre 

a vida e sobre o trabalho em saúde coletiva. De modo especial, essa pesquisa junto 

aos povos do mar de Redonda exigiu de mim novas leituras, diálogos com autores 

que eu não tivera oportunidades antes, fazendo pontes com aqueles que 

costumamos estudar na área da saúde, exercitando em mim o pensamento 

interdisciplinar. 

Nesse meio tempo, retornei a trabalhar em Icapuí, mais uma vez, agora como 

coordenador da atenção básica à saúde, experiência essa que, junto a todas as 

mencionadas anteriores, no trabalho e na vida, indissociavelmente, ajudaram a 

compor o corpo deste trabalho.  

Pois, como disse desde o início, ouso assumir que me implico direta e 

intimamente com meu objeto de estudo, à medida que ele perpassa toda minha 

história de vida, minha cultura e identidade de gente do mar, meus anseios e 

inquietações de artista – educador popular, minhas andanças cheias de chegadas e 

partidas enquanto trabalhador da saúde pública do nosso país. Assim o faço 

apoiado pelo pensamento de Santos (2011, p.84), para quem “o caráter 

autobiográfico do conhecimento-emancipação é plenamente assumido”, na 

perspectiva de um novo paradigma que desponta. 

 

1.3 Dos lugares de memória aos entre-lugares: Tornando visíveis os passos da 

pesquisa em Redonda 

 

Já sinalizamos, no item anterior, algumas pistas sobre os percursos que 

seguimos no trilhar deste trabalho. Porém, cabe neste momento, esclarecer mais 

esse caminho.  

Como dissemos, buscar as compreensões sobre transformações da vida 

coletiva percebidas pelos povos do mar de Redonda nas interfaces cultura, 



40 
 

educação, saúde e ambiente, foi nosso objetivo maior que, de antemão, já revela 

sua natureza qualitativa. 

 
O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das relações, 
das representações, das percepções e das opiniões, produtos das 
interpretações que os humanos a respeito de como vivem , constroem seus 
artefatos e a sim mesmos, sentem e pensam (MINAYO, 2010, p.57). 

 
Vemos, desde agora, como o lugar de onde se situa o pesquisador é 

importante que seja considerado, definido na pesquisa. Situo-me na pesquisa, pois, 

como pesquisador, mas não deixo ofuscada minha pertença à Redonda, como 

pessoa que culturalmente se vincula ao mundo ambiente dos sujeitos de meu 

estudo. Certamente isso me ajudou a estabelecer compreensões dos problemas da 

pesquisa de modo situacional (GEERTZ, 1989). 

Por outro lado, exigiu de mim exercitar muito mais o distanciamento do 

que a aproximação, para que eu pudesse alcançar um certo grau de 

estranhamento que me permitisse construir as descrições densas a que me 

propunha. Ora, vamos convir que, para quem está próximo, muitas coisas são 

familiares ao olhar e possa ser que passem despercebidas, não se captando o seu 

valor precioso enquanto dado da pesquisa. Foi assim que vários achados 

antropológicos que o campo empírico ofereceu só foram vistos como importantes 

para o resultado da pesquisa depois que eu dialogava com minha orientadora. Ela, 

numa posição mais de fora, me instigava a ‘escavar’ informações que eu supunha 

de valor secundário ou até desnecessárias para esta pesquisa, mas que depois se 

revelaram como categorias centrais deste estudo. 

Nossa proposta investigativa, indo ao encontro das transformações na vida 

coletiva dos povos do mar, buscando suas percepções e os sentidos produzidos nos 

seus percursos, trabalhou a todo tempo com a possibilidade de compreendermos os 

fenômenos sociais, conferindo-lhes inteligibilidade e exigiu, para isso, um método 

que acompanhasse processos de transformação em curso.  

Assim nos referimos porque nosso objeto se caracteriza, primordialmente, por 

sua natureza histórica, pois, como nos diz Minayo (2010, p.39), as sociedades 

humanas “vivem o presente marcado pelo passado e projetado para o futuro que em 

si traz, dialeticamente, as marcas pregressas, numa reconstrução constante do que 

está dado e do novo que surge”. 
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Em nosso estudo, como já dissemos, utilizamos o método etnográfico, com 

referência em Geertz (1989), realizando os procedimentos de descrições densas, já 

que esse método comporta descrições dessa natureza, além de que me utilizei de 

entrevistas abertas, de observações participantes e de narrativas autobiográficas de 

pescadores, agricultores, marisqueiros, artistas, artesãos, jovens, homens e 

mulheres do mar. Utilizei também a produção de desenhos, principalmente das 

crianças, tomando como dado precioso para nossas descrições densas. 

Tudo isso porque entendemos que os desenhos operacionais de cunho 

etnográfico valorizam o aspecto descritivo das culturas, em nosso caso a dos povos 

do mar de Redonda; as descrições são feitas no ambiente natural onde as pessoas 

vivem e produzem suas vidas e busca-se dos sujeitos seus modos de compreender 

os contextos e os fenômenos que nele se inserem. Capturar a multiplicidade de 

estruturas conceptuais complexas, sempre buscando o ponto de vista dos sujeitos 

de Redonda, foi nossa escolha. 

Nas palavras do próprio Geertz (1989, p.7), 

 
A etnografia é uma descrição densa. O que o etnógrafo enfrenta, de fato - a 
não ser quando (como deve fazer, naturalmente) está seguindo as rotinas 
mais automatizadas de coletar dados - é uma multiplicidade de estruturas 
conceptuais complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às 
outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas, e que 
ele tem que, de alguma forma, primeiro apreender e depois apresentar. E 
isso é verdade em todos os níveis de atividade do seu trabalho de campo, 
mesmo o mais rotineiro: entrevistar informantes, observar rituais, deduzir os 
termos de parentesco, traçar as linhas de propriedade, fazer o censo 
doméstico... escrever seu diário. 

 
A noção de descrição densa - noção tomada de empréstimo a Gilbert Ryle, e 

que sai da vertente que tenta a explicação no sentido mais estrito, dos fenômenos 

estudados, e assume a ideia de compreensão - implica não apenas o mero 

levantamento de fatos, mas supõe uma capacidade de compreendermos, mediante 

narrativas, a cultura do outro e a nossa própria. Para Geertz (1989), falar em 

descrição densa supõe que se considere poder ser, esta, tomada como uma 

narrativa, que possui sua validade em pesquisa. Vejamos como Geertz (1989, p.1) 

se refere a estes aspectos: 

 
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, 
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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. 

 
Temos colocado aqui que não vemos de modo separado o sujeito que 

conhece de seu objeto de conhecimento; vimos que esta é uma posição 

epistemológica, que possui seu marco diferencial no modo como compreendemos 

conhecimento e o conhecer em pesquisa. Anotamos, ainda, a posição não neutra e 

não passiva do pesquisador e a de que os objetos da pesquisa são construídos.  

As (auto) biografias, na vertente de pensamento de Josso (1999; 2007; 2004; 

2010) e Warschauer (2004), ao comporem nossos procedimentos para coleta de 

dados, foi uma escolha com o propósito de reafirmar as histórias de vida dos povos 

do mar de Redonda como de raro valor para construção deste memorial. Tal escolha 

se coadunou perfeitamente ao nosso campo epistemológico, uma vez que 

dialogamos com autores como Santos (2011), para quem todo conhecimento é 

autoconhecimento, expressando o sentido autobiográfico de qualquer teoria. 

Uma das características da narrativa, como aponta Warschauer (2004, p.4), 

“é propiciar espaço para a singularidade”, e que “nossas narrativas do vivido são 

nossas experiências sobre os acontecimentos e não os acontecimentos em si. Trata-

se do significado que atribuímos ao vivido”. Assim, quisemos dar voz aos sujeitos, 

buscar a compreensão deles. 

Ao discorrer sobre “a transformação de si a partir da narração de histórias de 

vida”, Josso (2007, p.414) salienta que:  

 
O trabalho de pesquisa a partir da narração das histórias de vida ou, melhor 
dizendo, de histórias centradas na formação, efetuado na perspectiva de 
evidenciar e questionar as heranças, a continuidade e a ruptura, os projetos 
de vida, os múltiplos recursos ligados às aquisições de experiência, etc., 
esse trabalho de reflexão a partir da narrativa da formação de si (pensando, 
sensibilizando-se, imaginando, emocionando-se, apreciando, amando) 
permite estabelecer a medida das mutações sociais e culturais nas vidas 
singulares e relacioná-las com a evolução dos contextos de vida profissional 
e social. 

 
As narrativas de histórias de vida, como procedimento de pesquisa, assumem 

sua importância no contexto contemporâneo, em que o indivíduo busca retomar seu 

valor enquanto sujeito epistemológico e enquanto sujeito de transformações sociais, 

de rupturas, de resistências, e não somente de reprodução. Como a reflexão 

instigada por Freire (1992, p.52), quando assim se coloca: 
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Nesse sentido a visão dialética nos indica a necessidade de recusar, como 
falsa, por exemplo, a compreensão da consciência como puro reflexo da 
objetividade material, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de rejeitar 
também o entendimento da consciência que lhe confere um poder 
determinante sobre a realidade concreta. 

 
 Em que pesem, as contribuições inegáveis desses autores, desde já 

aproveito para reinterar a nossa escolha metodológica de ver não só a violência do 

capital, mas a resistência dos povos do mar, ao colocarmos em cena, 

preponderantemente, a ideia de transformação, vista pelos sujeitos de Redonda. 

Por isso é que, partindo dessa crítica ao quase desaparecimento do sujeito no 

cerne de algumas teorias modernas, para Josso (1999, p.13), 

 
O fascínio com relação à perspectiva biográfica parece inseparável da 
reabilitação progressiva do sujeito e do ator, e essa reabilitação pode ser 
interpretada como um retorno estabilizador após a hegemonia do modelo de 
causalidade determinista das concepções funcionalistas, marxistas e 
estruturalistas do indivíduo até o fim dos anos setenta. 

 
Entendemos que a recolocação do sujeito em um lugar de centralidade nos 

processos históricos significa a negação do indivíduo como um ser passivo, à mercê 

das determinações macroestruturais das sociedades, como também implica no 

reconhecimento de seu papel singular na produção de conhecimentos sobre a vida e 

sobre si mesmo. Nesse linear, 

 
A originalidade da metodologia de pesquisa-formação em História de vida 
situa-se, em primeiro lugar, em nossa constante preocupação em que os 
autores dos relatos cheguem a uma produção de conhecimento que faça 
sentido para eles, que se engajem, eles próprios, num projeto de 
conhecimento que os institua como sujeitos (JOSSO, 1999, p.16). 

 
Em palavras parecidas, Warschauer (2004, p.4) reforça a importância da 

narrativa, “não só como veículo de uma pesquisa acadêmica, mas também como 

instrumento formativo de sujeitos do conhecimento, que se tornam autores de sua 

história, ao fazerem a narrativa de seus processos (...)”. 

Em busca dessas narrativas, também fizemos uso, quando preciso foi, dos 

recursos da entrevista não estruturada, também chamada de aberta ou não diretiva 

que, segundo Minayo (2010, p.264-265),  

 
Pode ser definida como “conversa com finalidade”, em que um roteiro 
invisível serve de orientação e de baliza para o pesquisador e não de 
cerceamento da fala dos entrevistados. Na sua realização, o pesquisador 
trabalha com uma espécie de esquema de pensamento, buscando sempre 
encontrar os fios relevantes para o aprofundamento da conversa. 
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Esse tipo de entrevista nós o utilizamos como meio de explicitação de relatos 

que, por ventura, haviam deixado incongruências. Recorremos ainda, na etapa de 

coletar dados, à observação participante, com o olhar de sujeito pesquisador que se 

implica com seu objeto e se percebe inserido nele. 

 
Observação participante é um processo pelo qual um pesquisador se coloca 
como observador de uma situação social, com a finalidade de realizar uma 
investigação científica. O observador, no caso, fica em relação direta com 
seus interlocutores no espaço social da pesquisa, na medida do possível, 
participando da vida social deles, no seu cenário cultural, mas com a 
finalidade de colher dados e compreender o contexto da pesquisa. Por isso, 
o observador faz parte do contexto sob sua observação e, sem dúvida, 
modifica este contexto, pois interfere nele, assim com é modificado 
pessoalmente (MINAYO, 2007, p.70). 

 
Dessas observações foi construído um diário de campo, elaborado com as 

impressões que surgiam e com as recordações que as narrativas me provocavam, 

fazendo-me transportar a experiências passadas, de que eu ia puxando fios e 

fazendo ganchos com as teorias em evidência nesse memorial de Redonda. 

Nesse percurso de descrições densas que eu ia trazendo, na ideia de 

reconstruir caminhos que me mostrassem as transformações pelas quais passou 

Redonda, na visão de seus moradores mais antigos, senti necessidade de ver como 

as crianças e adolescentes que sempre estavam nos lugares que eu percorria, 

compreendiam o que estava sendo narrado. Daí ter surgido a metodologia dos 

desenhos que eu mencionei e agora explico como se deu. 

Quando eu olhava o que as crianças e adolescentes desenhavam a partir do 

que iam ouvindo das narrativas, percebia que um texto visual me era contado, 

trazendo os elementos fundamentais que um membro novo de uma cultura observa 

do que seus membros mais velhos contam e que vai constituir uma ambiência 

cultural específica. 

Dentro dessas linhas metodológicas descritas acima, procedemos a nossa 

pesquisa, buscando dialogar com autores que nos proporcionaram uma sintonia fina 

com estas perspectivas. Para nossas análises, foi imprescindível armar uma grande 

roda de diálogos com esses autores, em que tomamos empréstimos estudos de 

várias vertentes.  

Para organizarmos nosso pensamento, partimos das categorias mais gerais 

de nossa pesquisa, quais sejam: cultura (GEERTZ, 1989; CANCLINI, 2009; ALVES, 

2010), educação (BRANDÃO, 1982; BRANDÃO, 1995), educação popular (FREIRE, 
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1983; 1992; 1996; 2000; 2005), saúde (CAMPOS, 2003; BUSS; PELLEGRINI 

FILHO, 2007; DANTAS, 2009) e povos do mar (DIEGUES, 1995; 1996; 1998; 

DIEGUES; ARRUDA, 2001; TUPINAMBÁ, 1999; GOMES, 2002; LIMA, 2002). 

Dentro dessas categorias analíticas, várias categorias empíricas se 

apresentaram. Nas narrativas das autobiografias, ganharam enlevo as genealogias 

vinculadas às histórias do povoamento do lugar, que apontam para processos da 

formação étnica dos povos do mar (ABREU, 1982; FREITAS FILHO, 2003; GIRÃO, 

1984; LIMA, 2002). Como também, destacaram-se as experiências de práticas 

populares e solidárias de cuidado (VALLA, 1998; VASCONCELOS, 2009) e de cura 

(HELMAN, 1994; MINAYO, 1994).  

Os lugares de memória (NORA, 1981) como o “Grupo” Comunitário 

Monsenhor Diomedes e a UBS Estrela-do-Mar evocaram diálogos com os estudos 

sobre as comunidades eclesiais de base (ROSADO-NUNES, 2008; DAGNINO, 

2002; SOUZA, 2004; MAUES, 2010), adentrando na esfera dos conceitos e das 

políticas em saúde coletiva, como modelos de atenção à saúde, Atenção Primária à 

Saúde e Estratégia Saúde da Família (ANDRADE, 2008; FLEURY; LOBATO, 2009; 

MENDES, 1993; 1996; 2002; 2011; PAIM, 2003; BRASIL, 2007a), valorizando a 

experiência de Icapuí e a construção do seu sistema municipal de saúde pública 

(ANDRADE; GOYA, 1992; BITU, 1992; SILVA, 1998). 

Do percurso do Flor do Sol emergiram diversas categorias empíricas que 

conversam com vários campos de saberes. Partimos dos escritos sobre arte popular 

(BOAL, 1991; BRECHT, 1967; CANCLINI, 1984; GOLDSCHMIDT, 2012; LIMA, 

2009), etnocenologia (STRAZZACAPPA 1999; WEISZ, 1998; KOUDELA, 1991), 

cenopoesia (LIMA, 2012), arte-educação (LINHARES, 2003; 2009) e educação 

popular e saúde (BRASIL, 2007b; DANTAS, 2009; DANTAS; REZENDE; PEDROSA, 

2009; VASCONCELOS, 2001; 1998), na perspectiva da promoção à saúde (BRASIL, 

2002; BUSS, 2000; BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007; RABELLO, 2010). 

Com o intuito de construir a descrição densa sobre os textos e os contextos 

do grupo em análise, desvelamos as categorias de gênero (LOURO, 2008; LOURO, 

2011; GALLINA, 2006), e de vulnerabilidades (AYRES; CALAZANS; SALETTI FILHO 

et al, 2008; BRASIL, 2005), abordando, de modo mais premente, a droga enquanto 

fenômeno complexo e multifacetado (FREIRE, 1999; HERMETO, 2008; VELHO, 

1996), a educação ambiental (BRANDÃO, 2007), os conflitos socioambientais e a 

justiça ambiental (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009; ACSELRAD, 2005; 
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ZHOURI, 2008; COLCHESTER, 2000), envolvendo o universo da pesca artesanal 

(FEITOSA; TUPINAMBÁ, 2002; TUPINAMBÁ, 1999; MALDONADO, 1993, GOMES, 

2002) e do turismo (CORIOLANO, 1998; COSTA, 2010). 

A análise de experiência apresentada, ao final do trabalho, me empurrou ao 

encontro das redes de atenção à saúde (MENDES, 2011) a serem tecidas no 

território vivo (SANTOS, 1999), dando ênfase à saúde ambiental e do trabalhador 

(RIGOTTO, 1998; 2003; SANTOS; RIGOTTO, 2010; NOGUEIRA; RIGOTTO; 

TEIXEIRA, 2009), com aporte nos estudos de masculinidades (GOMES, 2008). 

Por meio desses diálogos e imersos em nosso campo de pesquisa, de modo 

situacional (como já frisamos), tivemos em todos os dados coletados (com as 

técnicas que elegemos e já explicitamos), a matéria-prima para nossa análise. 

 
A análise é, portanto, escolher entre as estruturas de significação — o que 
Ryle chamou de códigos estabelecidos, uma expressão um tanto 
mistificadora, pois ela faz com que o empreendimento soe muito parecido 
com a tarefa de um decifrador de códigos, quando na verdade ele é muito 
mais parecido com a do crítico literário — e determinar sua base social e 
sua importância. [...] O que o etnógrafo enfrenta, de fato - a não ser quando 
(como deve fazer, naturalmente) está seguindo as rotinas mais 
automatizadas de coletar dados - é uma multiplicidade de estruturas 
conceptuais complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às 
outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas, e que 
ele tem que, de alguma forma, primeiro apreender e depois apresentar. E 
isso é verdade em todos os níveis de atividade do seu trabalho de campo 
[...] (GEERTZ, 1989, p.7, grifo nosso). 

 
Assim é que, para Geertz (1989, p.7), “fazer a etnografia é como tentar ler (no 

sentido de ‘construir uma leitura de’) um manuscrito estranho, desbotado, cheio de 

elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos (...)”. 

Espero que tenhamos feito uma leitura desses manuscritos de modo que este 

memorial de Redonda venha a contribuir para uma compreensão das 

transformações por que passam a cultura, a educação e a saúde coletiva dos povos 

do mar e, assim, ajudar tanto para suscitar outros estudos quanto para formulação 

de políticas públicas que venham contemplar as reais necessidades da população 

em foco. 
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2 MEMÓRIAS, LUTAS E PERCURSOS DOS POVOS DO MAR NOS PRIMEIROS 

ESPAÇOS-TEMPOS DE REDONDA 

 

Ouvindo os mais velhos de Redonda, aos finais das tardes, nos alpendres 

serenos, acolhedores, preenchidos de cadeiras de balanço, redes, tamboretes e 

histórias, foi que pude cutucar a memória deles – também a minha -, fazê-los 

reencontrar a infância, as juventudes, tempos vivos em suas emoções, às vezes 

adormecidos, mas sempre com vontade de memória. Quando não nos alpendres, 

em alguma sombra de árvore ou de um barco encostado na praia. 

Nessas escutas, todo eu estava a escutar, afeto e paixão juntando-se ao que 

ia reconstruindo de minha aldeia. Lembrava-me das palavras de Silva (2008), que, 

assim como eu, buscou fundamentações em Halbwachs (1990) para entender que a 

memória é composta por um conjunto perceptual que passa pelos sentidos, mas 

envolve a complexidade do sujeito, em seu mundo simbólico e articula-se à 

experiência que já temos, elaborando seus dados sobre ela. 

 
A memória é um processo complexo e não se reduz a um simples ato 
mental. Ela passa pela percepção dos nossos sentidos, como também pelos 
nossos sonhos e ilusões e pode incluir tudo, desde uma sensação mental 
altamente privada e espontânea, possivelmente muda, até uma cerimônia 
pública solenizada. Todavia, tanto num caso como noutro, os dados da 
nossa experiência cotidiana são as reservas, os estoques, a massa de 
elementos sobre os quais ela trabalha (SILVA, 2008, p.85). 

 
Como no trajeto de viajantes antigos, reconstruo estas vivências-

reconhecimento, e busco, ainda, partes lacunosas, sentidos a serem trabalhados 

nas rotas de um caminho em que cada narrador, em sua simplicidade de quem viveu 

em um tempo outro, nos vão ajudando a reconstituir. Nas rodas de conversa, 

montadas espontaneamente no cotidiano dos redondeiros, as memórias são 

exteriorizadas quase sempre, em narrativas tão cheias de recordações que me 

transportam para um espaço-tempo de Redonda que me leva a refletir 

principalmente sobre a minha vida nesse lugar e a de todos os que comigo nele 

residem, construindo experiências que nos vinculam.  

A noção de experiência mobiliza uma prática interativa e dialógica em 

pesquisa. Para Josso (2004, p.48), “vivências atingem o status de experiência a 

partir do momento em que fazemos um certo trabalho reflexivo sobre o que se 
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passou e sobre o que foi observado, percebido e sentido”. É no concerto das 

experiências dos povos do mar que pensaremos transformações em Redonda.   

Nesse exercício, sou levado a reconhecer que o social está mesmo inscrito na 

memória individual, que quando eu vou me aproximando do que se poderia chamar 

de estado de antigamente, também faço um retorno à minha própria situação de 

habitante do lugar, filho de pescadores, como éramos praticamente todos nós.  

E aqui devo deixar claro que estou a tomar uma ideia de cultura que em vez 

de pensá-la apenas como as objetificações do mundo cotidiano, que se separa das 

formas como as pessoas constroem o mundo e lhes vão dando sentido, vou 

concebê-la como experiência. Assim é que vejo cultura como um processo de 

formação humana permanente, onde se coloca como centro de nossa reflexão a 

constituição e transformação da experiência humana. Como acrescenta Alves (2010, 

p.44), cultura estaria para além desse universo materializado em objetos e artefatos, 

mas alcançaria o processo mesmo em que as normas, valores, os costumes 

ganham sentido para os atores sociais. Observemos: “cultura é, antes de mais, o 

horizonte a partir do qual os atores sociais se engajam praticamente no mundo. 

Antes de se constituir como fato, cultura é experiência, um processo constante de 

formação humana” (ALVES, 2010, p.44).  

Desse modo é que vou buscar não apenas o universo de objetificações do já 

construído, mas o que se pode ver como base para as transformações percebidas 

pelos sujeitos; o que pode nos levar a compreender as formas como se dá sentido 

ao vivido, nessa tessitura das formas simbólicas da experiência humana. Desse 

modo é que diante dessa massa de memórias, sonoridades e ruídos individuais e 

coletivos com que me deparo, histórias de lutas pela terra, no povoamento do lugar, 

de guerras no mar nas lutas pela vida, pela saúde e pela educação, faz-se 

necessário operar alguns recortes que permitam tecer reflexões sobre a produção 

da saúde como produção da vida dos povos do mar de Redonda. 

 

2.1 Sobre Crispins, Pindus e Currupios: “Ó mar anterior a nós” 

 

No final do século XIX e início do século XX, na praia de Redonda – que não 

se chamava Redonda, mas Volta Santa - havia pouquíssimas casas, distantes umas 

das outras, feitas de taipa e cobertas com palha de coqueiro, por entre matas, 
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coqueirais e dunas, onde habitavam os primeiros moradores desse lugar: os 

Crispins, os Currupios e os Pindus.  

Buscando enriquecer a descrição simples que ora apresento, a respeito 

desses primeiros-espaços tempos de Redonda – ou Volta Santa, convido Fernando 

Pessoa quando assim se expressa, em seu poema Horizonte (PESSOA, 1998, 

p.40), em que evoca um “mar anterior a nós”: 

 
Ó mar anterior a nós, teus medos 
Tinham coral e praias e arvoredos. 
Desvendadas a noite e a cerração, 
As tormentas passadas e o mistério, 
Abria em flor o Longe, e o Sul sidério 
Splendia sobre as naus da iniciação. 
 
Linha severa da longínqua costa – 
Quando a nau se aproxima ergue-se a encosta 
Em árvores onde o Longe nada tinha; 
Mais perto, abre-se a terra em sons e cores: 
E, no desembarcar, há aves, flores, 
Onde era só, de longe a abstrata linha. 

 
O acesso à pequena vila de pescadores só era possível quando a maré 

estivesse vazante (ou seca, como se fala em Redonda); caso contrário, só se podia 

adentrar vindo pelo mar, de barco. As pessoas que aqui moravam, em Redonda, 

respeitavam e se vinculavam a esses tempos e espaços diferentes, movimentados 

por marés, organizando sua vida junto a essas características, de tal modo, que não 

se poderia separar uma geografia física da feição humana e cultural que se vai 

observando no crescimento do povoado. 

Posso ver desde aqui como as formas de contato e chegada aos lugares 

perto de mar são movidas pela própria geografia complexa do lugar. E pelo que se 

tem observado, os obstáculos tanto movem o estrangeiro ou a especulação 

imobiliária, como por algum tempo a limitam, quando ainda o lugar se faz quase 

invisível aos processos de invasão do litoral.   

Para compreender a ocupação dessas famílias nesse espaço de terra - então 

denominado Volta Santa – são bastante valiosas as considerações de Lima (2002, 

p.86) ao tratar do povoamento da zona costeira cearense, que já mostra a chamada 

maritimidade11 como atrativo para o descanso e lazer, que vai tomar proporções 

                                                             
11

 Para Diegues (1998, p.50), cultura marítima (ou maritimidade) é “um conjunto de várias práticas 
(econômicas, sociais e, sobretudo, simbólicas) resultante da interação humana com um espaço 
particular diferenciado do continental: o espaço marítimo. Não é um conceito referente diretamente ao 
mundo oceânico como entidade física, é uma produção social e simbólica (...)” 
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quase sempre devastadoras, onde a lógica da mercadoria exerce sua mão de ferro 

sem freios. 

Ao mesmo tempo em que os lugares do litoral vão sedimentando as vidas dos 

que fazem do lugar, coletivamente, sua morada, morada de pescadores, a 

maritimidade por sua vez vai ser vista como espaço cultural de cobiça e tomada 

como atração pelo capital especulador.    

 
Os pescadores (...) construíram moradas sobre topos de “morros”, em terras 
ao redor de lagoas, manguezais e à beira-mar – que no passado não eram 
consideradas áreas propícias à produção econômica – mas que na 
contemporaneidade tornaram-se muito valorizadas e possuidores de 
estratégicas potencialidades de uso para a sociedade (devido à 
incorporação da maritimidade como referência de descanso e lazer) (LIMA, 
2002, p.86).  

 
Em conformidade com o que resgata Tupinambá (1999), ao tratar sobre os 

primórdios da ocupação do litoral cearense, as comunidades litorâneas e marítimas 

foram se formando do século XVII ao início do século XX e seus membros viviam da 

atividade pesqueira, parcial ou inteiramente. Para ela, “essas sociedades 

provavelmente teriam sido originadas a partir da influência das cidades que surgiram 

durante o florescimento das atividades econômicas (cultivo da cana-de-açúcar, 

pecuária, algodão)” (TUPINAMBÁ, 1999, p.38). 

Outro fator de contribuição para o estabelecimento de populações em 

terrenos próximos ao mar vai ser apontado por Gomes (2002, p.27). Para ele, tem a 

ver com a definição jurídico-institucional da propriedade da terra que vem desde o 

Brasil Colônia, que preconizava que as terras próximas ao mar eram propriedades 

oficiais, com o intuito de servirem para guarda da Coroa por ocasião de invasões 

estrangeiras. E assim argumenta: 

 
Este fator fez com que, na época da Colônia, essas áreas não fossem 
repassadas aos “amigos” do Rei ou a alguém em particular, tais quais as 
outras faixas de terra distribuídas sob os regimes de capitanias e sesmarias. 
Essas áreas litorâneas ficaram assim, durante muito tempo, praticamente 
desocupadas e sujeitas a serem utilizadas por aqueles indivíduos à margem 
das preocupações oficiais. Ou seja, os pobres, escravos fugidos, ex-
escravos, seus descendentes e os índios – todos feitos agricultores e 
pescadores, faziam da terra e do mar, territórios livres, lugar de 
trabalho e vida (GOMES, 2002, p.28 grifo nosso). 

 
Os povos do mar, pelo que se observa em Gomes (2002), têm suas raízes 

fincadas em territórios “à margem das preocupações oficiais”, são populações que, 

desde os tempos mais antigos, constroem sua cultura em estreita relação com a 
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natureza, retirando dela as bases materiais da vida, evitando, dessa forma, a 

dependência aos centros de poder.  

Muitas vezes se pensava que estas terras eram de particulares e que as 

populações que as ocupavam assim o faziam por doação generosa dos seus donos. 

Mas Lima (2002) esclarece que esse pensamento é errôneo e que esses territórios 

eram realmente “terras públicas”, como adverte: 

 
Em muitos casos inadvertidamente se acreditava serem estas terras de 
particulares, e que estes generosamente permitiam a famílias sem posses 
construírem moradas. Mas na realidade eram “terras públicas”, e sobre elas 
os pescadores ergueram suas bases terrestres, casas e pequenos plantios. 
Ocuparam antigas paragens que deram, em muitos casos, origem às 
colônias de pescadores, às atuais comunidades pesqueiras marítimas no 
Ceará (LIMA, 2002, p.86). 

 
Na verdade, historicamente se dizia, não sem astúcia, que estas terras de 

antigamente, como bem pontuou a autora, eram “de particulares” – assim foram 

sendo feitas, no passar do tempo, tomadas de terras pelos especuladores, que 

tiveram os poderes legislativo e judiciário ao seu lado, quase sempre.  

Como observa Lima (2002), estas terras eram terras públicas – na verdade, 

eram tidas como “terras da marinha”, em parte, e sobre elas foi se dando a 

ocupação do litoral, em especial com o comércio de charque. Leituras sobre o 

povoamento do Ceará - com as suas assinaladas Rota do Sertão de Fora e Rota do 

Sertão de Dentro - nos mostram como os ventos da praia, o escoadouro do rio 

Jaguaribe, e o modo como o charque era colocado em cordas para tomar sal, o 

processo de venda nos portos, a navegação, constituíam todo um conjunto de 

elementos propício ao movimento das rotas de ocupação (ABREU, 1982; FREITAS 

FILHO, 2003). 

 
Intrínsecas ao processo de ocupação das ínvias glebas nordestinas por 
meio da expansão pastoril, duas correntes destacaram-se ao empreender 
desbravamento a procura de novos campos onde pudesse correr livres os 
potentes rebanhos. A baiana, que vicejou no chamado sertão de dentro, 
acompanhando o curso hidrográfico do São Francisco, rio nascido para o 
povoamento do sertão; e a pernambucana, perlustrando sempre à vista do 
Atlântico revolto, as plagas do denominado sertão de fora (FREITAS FILHO, 
2003, p.75). 

 
De acordo com o historiador Freitas Filho (2003), o povoamento de Icapuí 

está relacionado ao uso, no século XVII, do chamado Caminho Praieiro ou Velha 

Estrada, conhecida mais tarde como Estrada Geral para Pernambuco, que teve seus 
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tráfegos abertos pela necessidade de se estabelecer relações entre o Recife e o 

Maranhão12. Explica ele que: 

 
A rota marítima para o Norte da colônia mormente desfavorecia as 
singraduras à vela, dado o forte regime dos ventos, das correntes 
dominantes naquele pedaço da costa brasileira, pontilhada de arrecifes e 
baixios perigosos. Intensifica-se o movimento mercante de colonos e 
portugueses por aquela importante via térrea de comunicação do Ceará 
colonial (FREITAS FILHO, 2003, p.73 grifo nosso). 

 
Segundo este autor, por essa Estrada Velha se consolidou um intercâmbio 

comercial com o predomínio da cultura da cana-de-açúcar em regiões importantes 

como Mossoró, no Rio Grande do Norte, Aracati e Mata Fresca, no Ceará; como 

também com o tráfego de vaqueiros que conduziam rebanhos para as Oficinas de 

Charque em Aracati, valorizado porto comercial do Ceará, o que foi notavelmente 

importante para o processo de ocupação e formação de Icapuí. Esclarece ele que: 

 
No contexto desse advento comercial, a partir de 1750, Aracati torna-se o 
núcleo urbano mais importante do Ceará. Isso não apenas em função da 
charqueadas, mas, sobretudo, pela sua relativa proximidade com Recife e 
Salvador, o que a tornou o principal entreposto comercial de toda a região, 
abastecendo as inúmeras fazendas interioranas – até mesmo aquelas de 
capitanias vizinhas – com produtos importados (artigos de luxo, 
manufaturas, ferramentas e matérias de construção, etc.) e para o qual 
passou a convergir toda a sorte de indivíduos (FREITAS FILHO, 2003, 
p.77). 

 
As charqueadas, segundo Tupinambá (1999, p.36-37), fundamentada em 

Girão (1984), “consistiam em técnicas de conservação da carne bovina através da 

secagem e salga, à qual passou a ser submetido o gado com o propósito de 

concorrer comercialmente com o rebanho advindo do sertão” e originaram-se na vila 

de Santa Cruz do Aracati. 

Com o famoso entreposto do Aracati, os comboios, com fazendeiros e 

mercadores, saindo de Mossoró e da Mata Fresca, passavam pela Vila da Caiçara 

(antigo nome de Icapuí13), onde faziam suas paradas. Daí o nome Caiçara, que 

significa curral, devido aos estabelecimentos curraleiros que se formavam ao longo 

                                                             
12

 De acordo com os achados historiográficos de Tupinambá (1999, p.35), “O Ceará subordina-se ao 
Maranhão a partir de 1621, passando em 1656 a se subordinar a Pernambuco, período no qual se 
verifica a interiorização da colonização com a pecuária”. 
13

 De acordo com Silva (1998, p.39), antes de se chamar Caiçara, o distrito de Icapuí era chamado de 
Praias. Depois, com o decreto-lei estadual nº 448, de 20 de dezembro de 1938, passou a se chamar 
Caiçara. A partir do decreto-lei nº 1.114, de 30 de dezembro de 1943, o distrito passa a ser nomeado 
de Icapuí, corruptela de igara-puí, significando coisa ligeira ou canoa veloz. 
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da vila e serviam de descanso para esses comboios, cujo destino era o entreposto 

de Aracati (FREITAS FILHO, 2003). 

Deste modo, a colonização de Icapuí veio a se efetivar no século XVIII. Conta 

Freitas Filho (2003), que um dos mais abastados latifundiário e pecuarista da região 

jaguaribana, o português Antônio de Souza Machado, saiu de Russas à procura de 

novas terras para onde pudesse fazer crescer seu rebanho. Instalou-se com êxito no 

Vale da Mata Fresca, situado a quinze quilômetros do litoral de Icapuí e de lá partiu 

colonizando as praias, entre elas Redonda, como relata o mesmo autor: 

 
Partiria o piedoso varão a empreender entradas rumo ao Norte, alcançando 
nossas vastas léguas de praias ainda virgens à índole civilizadora, 
escravizando e repelindo remanescentes do bravio gentio Tremembé, ao 
passo que explorando o território e fixando novos pontos de apoio. Fora 
assim em Cajuais e em áreas setentrionais do atual município de Icapuí, 
como Redonda, onde contava com casas, algum gado e muitos muares, 
fato que leva-nos a crer, ter sido aquele patriarca, um grande tropeiro 
(FREITAS FILHO, 2003, p.81). 

 
Veja-se como o estudioso assinala a presença da etnia Tremembé no lugar 

onde as léguas de praias rumo ao Norte eram parte de uma enorme extensão de 

terras, como ele observa, onde os indígenas faziam a vida e aonde o pensamento 

colonizador e invasor ia fincando seu apossar-se. No que se trata dessa repressão 

aos indígenas que por aqui habitavam, salienta Tupinambá (1999, p.36) que: 

 
Com o vetor do desenvolvimento dirigido ao interior através da pecuária, 
combate-se aguerridamente os índios a partir do início do século XVIII. 
Esses povos passam então a ser dizimados pelos colonizadores, que 
inicialmente dirigiram suas investidas aos indígenas do litoral e, no processo 
de interiorização, redirecionaram suas investidas aos indígenas do sertão. 

 
Em consonância com os achados de Freitas Filho (2003), Redonda e praias 

vizinhas receberam muitos povoadores portugueses e foram nomeadas a serem 

postos militares contra a chamada pirataria que percorria os mares do Ceará. Nas 

palavras do autor: 

 
O extremo setor Norte do município – na região compreendida entre Retiro 
Grande e a enseada de Redonda – foi uma área que recebeu vários 
povoadores portugueses, graças às suas nomeações para a ocupação de 
postos militares, cujo objetivo era a defesa de pontos estratégicos da costa 
leste, garantindo a vigilância dos ancoradouros e baías, capazes de 
tornarem-se propícios refúgios para a desordeira pirataria, que corria em 
deliberados assaltos pelos mares do Ceará (FREITAS FILHO, 2003, p. 84). 

 
Entretanto, continua ele, apesar de terem sido habitadas por “gente de 

máxima influência, integrantes da força miliciana regional, com reconhecimento 
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legítimos de seus postos e por isso mesmo, mui consideradas pelo governo 

capitânio”, não foi ainda nesse contexto que essas praias vieram a se tornar um 

povoado definido, sendo apenas palco de efêmeras relações, que dessa forma se 

pode dizer vinculada a uma ação militar colonizadora que se ia instalando.  

 
O que parece proceder, portanto é o caráter efêmero da ocupação 
desencadeada naquelas paragens costeiras, movida basicamente em 
função de uma esquálida guarnição militar que segundo Eusébio de Souza, 
tivera um caráter não mais que passageiro, impossibilitando desarte, a 
soma de números populacionais apreciáveis, dispondo assim, de uma 
rarefação demográfica praticamente cristalizada (...) (FREITAS FILHO, 
2003, p. 91-92). 

 
Assim sendo, como então o processo de povoamento de Redonda vem a se 

efetivar? Vê-se ao lado da rica complexidade com que os habitantes nativos, desde 

os indígenas vão se apropriando de saberes para viver no litoral – saberes como o 

trato do charque advindo pelas rotas extensas do interior, utilizando os recursos e 

sal e ventos das praias -, uma outra forma de apropriação que vai sendo movida por 

imperativos de sujeição dos indígenas e por estratégias de apropriação da natureza 

que procedem de uma lógica acumuladora de espaços de mando. Leff (2001) 

observa que vai se instalando uma espécie de injustiça distributiva do sistema 

econômico por meio da lógica colonizadora; e tem-se então uma dívida ecológica, 

ao alastrar-se um modelo de desenvolvimento que desvaloriza o humano e sua 

cultura e natureza: 

 
A dívida ecológica refere-se à subvalorização atual dos recursos naturais 
(os hidrocarbonetos, as matérias-primas) que subvencionam e financiam o 
desenvolvimento agrícola e industrial do Norte. Criando um círculo perverso 
que desloca a agricultura de subexistência das zonas rurais do Terceiro 
Mundo, que gera os sem-terra e a perda dos saberes tradicionais (LEFF, 
2001, p.36).  

 
As formas de relação com o ambiente, então, vão deixando de ser formas 

sustentáveis e controladas, para serem formas adulteradas, embora esse processo 

vá encontrar sempre resistências, como se vai observando. É que o modo de lidar 

com o ambiente, como se pode depreender, é constituído por um sistema complexo 

de articulações e formas de vida social, onde se tece o amálgama de vários saberes. 

Como se vai percebendo, desde já, há uma lógica da produção da vida 

comum que é uma lógica de renovação dos bens de consumo também, mas que se 

vai transformando em uma lógica social de ampla acumulação. Sahlins (2003, p.208) 

mostra-nos como as necessidades são mediadas pela cultura: 
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A natureza só governa o que diz respeito à existência, não à forma 
específica. (...) a seleção como um “limite de viabilidade” é uma 
determinação negativa que estipula somente o que não pode ser feito, mas 
consente indiscriminadamente (selecionando) tudo o que for possível. 

   
Há inúmeras questões que vêm desse tempo de antigamente, em Redonda, e 

que não se pode respondê-las por meio de livros já escritos, mas podemos contar 

com a busca da história oral, transmitida de geração a geração, pelos mais velhos 

do lugar e que precisa ser recuperada14.    

 
Noite de lua, os velhos 

Contam como tudo começou.... 
Deus pegou um compasso 

Girou até metade 
E completou o círculo 

Com águas claras 
Pôs uma grande pedra 

Numa das pontas do arco 
E na outra puxou um barranco 

Em direção ao mar 
Formando a Ponta Grossa. 

Depois jogou na areia 
Alguns coqueiros 

E soprou delicadamente 
Eles se organizaram 

E ondularam ao sopro divino 
Os homens vieram numa maré 

Que espalhou estrelas pela praia 
E povoou Redonda 

Com pescadores e rendeiras. 
 

(Poema cedido pela autora Helena Lutécia ao grupo Flor do Sol para sua cenopoesia) 

 
Ouvindo essas pessoas mais antigas do lugar, elas nos transmitem que foi no 

século XIX, ainda quando Redonda era chamada Volta Santa, foi em seus morros 

que João Crispim, patriarca da família Crispim, construiu sua morada. Assim 

também o fez Francisco Currupio, (mais conhecido como Papai Chico), cujo pai ficou 

sendo conhecido como o finado Papaizim e veio do sertão, “das bandas do Rio 

Grande do Norte”. Também são lembrados, como referências desse tempo das 

primeiras ocupações, Chico Pindu e seus irmãos: Mãe Sulina, também chamada de 

Mãe Véia, Ti Chiquim e Damião Pindu. No paradigma emergente, defende Santos 

(2011), o caráter autobiográfico e auto-referenciável da ciência é plenamente 

assumido e é dentro desses parâmetros que vamos buscando nas histórias de vida 

um laço com o saber da memória coletiva de Redonda. 

                                                             
14

 Esforço nesse sentido tem o trabalho dissertativo de Silva (2004) que discorreu sobre a 
organização e autonomia da comunidade de Redonda. 
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Nos estudos sobre pescadores de outros lugares (como os caiçaras, de São 

Paulo), observa-se uma forte presença da agricultura de subsistência – era comum 

os pescadores terem seu roçadozinho, mesmo pequeno, para fazer algum plantio 

que ajudasse a alimentar a família e os parentes perto. Lima (2002) observa essa 

diversificação – embora haja uma dominância do trabalho com a pesca – da cultura 

das populações desta região onde se situa Redonda. Mas ao ir mudando a posse da 

terra (a invasão dos que se vão autorizar como novos “donos“ de grande parte das 

terras de Redonda), vê-se que vai mudando também a relação do redondeiros com 

sua própria terra, como se vai observando.  

Assim é que é o código social de apropriação e de valoração que possibilita 

os bens e as formas culturais de seu uso ser consideradas apropriadas ou não. 

Como observa Norberto apud Alves (2010, p. 215):  

 
A significação é, precisamente, uma apropriação particular do material pela 
cultura. O valor de uso dos bens, ainda que em estreita conexão com suas 
propriedades materiais, é sempre relativo ao significado cultural dessas 
propriedades, o que o torna sempre relativo ao modo de vida particular dos 
grupos sociais. (...) o que é produzido é todo um sistema de bens que 
correspondem a um verdadeiro mapa de oposições culturais entre os 
grupos de pessoas e tipos de atividades, cuja adequação ao uso é também 
relativa à ocasião e às situações vividas.     

 
A produção dos objetos, seus usos e costumes, como estamos a ver, em 

suas transformações, são objetos significantes que contêm conflitos e formas de 

valor de uso que falam dos sujeitos em suas formas de ser e conviver. Também de 

lutar e defender territórios e possibilidades de vida comunitárias. 

Por esse tempo – no tempo de antigamente, em Redonda, como estamos a 

nomear e que envolve uma economia praticamente de escambo -, podemos ver que 

a agricultura de subsistência é, de fato, uma prática importante na vida de todos os 

que desde muito tempo viviam no lugar. Os primeiros redondeiros viviam da 

agricultura do algodão, da mandioca, do caju, do feijão e do milho, em que toda a 

família participava do processo do plantio até à colheita. Desde os tempos antigos, 

os pais levavam os filhos para as terras de cultivo e lá passavam o dia. Trabalhavam 

juntos, faziam suas refeições nos ranchos e descansavam em redes armadas 

debaixo dos cajueiros. Rancho é um cajueiro grande, bem sombroso, onde a família 

podia preparar a comida e guardar seus utensílios.  

É interessante observar que boa parte dos “pés de cajueiro” recebiam nomes 

próprios, como se fossem gente. Esses nomes, até hoje, são reconhecidos por 
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muitos moradores da comunidade e ainda servem para identificar espaços de terras 

herdadas dos antepassados. Acompanhemos, como ilustração, a narrativa de Luísa: 

 
Lá nos matos de papai, os cajus mais doces eram o cajus de Patinha, um 
pé de cajueiro que hoje ele é de Nonata lá de casa (...) Lá na nossa quinta, 
tem um cajueiro que o nome dele é Alzenir, fui eu e Jorge que demos esse 
nome, porque ele tem uma castanha tão boa, quando a gente assa, dentro 
fica como se tivesse uma massinha, e a castanha fica muito gostosa. Aí 
Jorge gostava de assar e trazer pra Alzenir, que ele toda vida quis muito 
bem a ela, aí nós trazia e fiquemo chamando o cajueiro de Alzenir até hoje 
(...) De primeiro, cada família que tinha seus pés de cajueiro, botava os 
nomes. Isso era bom também pra gente se embasar, pois quando ficava 
todo mundo trabalhando, um ia pro lado, outro pra outro, enchendo caixa, aí 
a gente combinava assim: a gente se encontra lá no cajueiro Zé Vigário, 
vamos descantanhar lá no cajueiro fulano de tal, era tudo assim (...) Quando 
a gente via um caju ou uma castanha, a gente sabia de que cajueiro vinha, 
só pelo jeito do caju ou da castanha. Tinha um cajueiro que o nome dele é 
Caboré. A castanha de Caboré tinha a cabeça bem pequenininha, era ver a 
cabeça de um caboré, aí nós chamava ele assim (...) Lá no cajueiro Chico 
de Catu era mata fechada, tomado de jurubeba, que é um pau que é cheio 
de espinho, que serve pra fazer mel, esse mel é o primeiro remédio pra 
anemia (...) 

 
No depoimento de Luísa, ela apresenta informações sobre os cajueiros, 

tomando-os pelos nomes: Patinha, Alzenir, Zé Vigário, Caboré, Chico de Catu. 

Conversando com outros informantes, vão aparecer uma diversidade de outros 

nomes de cajueiros: Azulim, Encarnado, Barbosa, Tiquim, Messias, Queimada, 

Porteira... Pelo depoimento acima, vemos que nomear os cajueiros, mais que um 

topônimo, há uma espécie de afetividade que faz transbordar para a natureza os 

sentimentos e qualidades humanas – “os cajus mais doces eram os de Patinha”. 

Durkheim (1996) mostra que há duas teorias que coexistem na origem do 

pensamento religioso: uma que ele chamou de naturismo e outra, animismo. 

Vejamos: 

 
Uma dirige-se às coisas da natureza, seja as grandes forcas cósmicas, 
como os ventos, os rios, os astros, o céu etc., seja aos objetos de todo tipo 
que povoam a superfície da terra, plantas, animais, pedras, etc.; por esse 
motivo lhe dão o nome de naturismo. A outro tem por objeto os seres 
espirituais, os espíritos, almas, gênios, demônios, divindades propriamente 
ditas, agentes animados e conscientes como o homem, mas que se 
distinguem dele pela natureza dos poderes que lhes são atribuídos e, 
sobretudo, pela característica particular, de não afetarem os sentidos do 
mesmo modo: normalmente não são perceptíveis a olhos humanos. Chama-
se animismo essa religião dos espíritos. (...) essas duas teorias são, até o 
presente, as únicas pelas quais tentou explicar racionalmente a origem do 
pensamento religioso (DUKHEIM, 1996, p.34). 

 
Durkheim (1996) mostra que os objetos da natureza, nessa visão naturista, 

são tomados com certa igualdade perante o homem. Parece dizer o autor que nas 
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bases do pensamento religioso haveria uma certa humildade na forma de designar 

os animais, as plantas e os demais seres que compunham uma espécie de ordem 

cósmica. Parece sugerir que os aspectos que se referem à existência do ser 

espiritual não se reduz ao aspecto naturista da relação homem-meio. Embora esses 

aspectos se conjuguem e dialoguem: 

 
Aliás, se de fato as coisas da natureza se tivessem tornado seres sagrados 
em razão de suas formas imponentes ou da força que manifestam, teríamos 
de constatar que o sol, a lua, o céu, as montanhas, o mar, os ventos, em 
uma palavra, as grandes forças cósmicas, foram as primeiras a ser 
elevadas a essa dignidade, pois não há outras mais capazes de 
impressionar os sentidos e a imaginação. Ora, na verdade elas só foram 
divinizadas tardiamente. Os primeiros seres a que se dirige o culto (...) são 
humildes vegetais ou animais, diante dos quais o homem se encontrava, 
pelo menos, em pé de igualdade: o pato, a lebre, o canguru, a ema, o 
lagarto, a lagarta, a rã, etc. Suas qualidades objetivas evidentemente não 
poderiam ser a origem dos sentimentos religiosos que eles inspiraram 
(DURKHEIM, 1996, p.79). 

 
Sem querer discutir os aspectos evolucionistas da ideia religiosa, podemos 

anotar aqui a ideia de uma relação parceira com o ambiente, vivida ainda hoje pelas 

pessoas de Redonda. Se isso são traços do pensamento religioso antigo que 

perduram, o que devo sublinhar é que eles constituem até traços de um cristianismo 

que busca na figura de Francisco de Assis uma renovada ideia de irmandade com a 

natureza. A espiritualidade das pessoas, me parece, na Redonda antiga, conferiam 

a natureza uma espécie de irmandade. 

 
As crianças, neste tempo, aproveitavam para correr atrás de passarinhos, 
procurar ninhos pelos galhos das plantações, descobrir esconderijos, subir 
nas árvores e pular. Isso nos levava a viver como se todos fôssemos 
parentes; uma camaradagem se organizava sem que déssemos por isso, e 
a partir dessa partilha, desde o brincar da infância, nós íamos formando 
vínculos que faziam com que, na verdade, toda a comunidade fosse 
constituída de parentes (Diário de Campo).   

 
Essa formação, a partir de parentes, é um traço que marca a cultura de 

Redonda.  Expressões socializadas como “sangue dói” serve de justificativa para 

que, até hoje, em ocasiões de conflitos, os parentes se aliem uns aos outros contra 

seus opositores. Nas lutas do lugar, como veremos adiante, esse sentimento de 

consanguinidade é fator de coesão social. No tempo dos Crispins, Pindus e 

Currupios de que estamos a falar, a vida era tão coletivizada que todos se 

espalhavam por grandes áreas de cultivo, extrativismo e espaço de morada. 

Vejamos como Lima observava esse aspecto das populações litorâneas:      
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Com o passar das décadas, foram constituindo-se, em muitos lugares, 
pequenos agrupamentos familiares e/ou de novos vizinhos, os quais, 
vivendo da pesca, do extrativismo vegetal, dos pequenos plantios e com 
relações circunscritas, geralmente, às localidades mais próximas, 
construíram um modo de vida marcado pela cultura marítima e por práticas 
espaciais típicas das sociedades tradicionais (LIMA, 2002, p.86). 

 
Assim é que João Crispim se casou com uma senhora chamada Rosa (de 

cuja origem não pude encontrar informantes) e teve cinco filhos: Francisca 

(Fransquinha), Maria Rosa (Maroca), Regina, Germana e Antônio Crispim (Totonho), 

o mais velho, de quem descendem os habitantes de Ponta Grossa e Retiro Grande.    

Depois de viúvo, ainda com os filhos pequenos, João Crispim se casou com 

Mãe Sulina, dos Pindus, e tiveram muitos filhos: Raimundo, Venceslau, Miguel, 

Francisco (Xixe), Jacob, Joaquim, Antônio, José, Cosme, Manuel (Indé), João (que 

se mudou para Majorlândia) e a única mulher, Maria Ursulina, conhecida como Ia.  

Contam os mais velhos que Francisco Currupio roubou uma moça de família 

nobre, “das bandas da Caiçara15”, chamada Luísa Teresa, que ficou conhecida em 

Redonda por Manhí, e com ela teve seus filhos: Pedro, Luzia, Francisca (Mãe 

Chiquinha), Valentim (Toutou) e Raimunda (Amunda), que era parteira e foi embora 

de Redonda para outra aldeia.  

Na continuidade dessas formações familiares, vejamos como a narração de 

Luísa conta fatos interessantes que nos mostram como esses agrupamentos foram 

se constituindo na Redonda antiga: 

 
Fransquinha, que era fia do primeiro casamento do véi, João Crispim, 
começou um namoro com Pedro Currupio. Ah, isso desagradou demais os 
Crispim, porque eles eram brancos e os Currupios eram negros. Acho que 
era por isso que não quiseram, porque ele era preto. Mas aí, o que 
aconteceu foi que Pedro Currupio roubou Fransquinha da casa do pai dela. 
Isso gerou uma desavença medonha, passaram muitos anos nessa intriga, 
nessa briga de família. Só foi melhorar essa rixa quando nasceu o filho 
deles, de Pedro com Fransquinha, que foi Antônio Rodrigues, que é meu 
avô. Aí o véi João Crispim, começou a se apegar ao menino, que era neto 
dele, era muito sabido, cativava muito o avô e nisso daí foi levando, foi 
passando, o tempo foi passando e o véi acabou perdoando a fia de ter feito 
isso, de ter fugido de casa pra viver mais um Currupio (Luísa). 

 
Vemos o que parece ser um discurso racializante muito marcado; mas seria 

só isso? O racismo muitas vezes vem de braços com outras opressões superpostas, 

como a de gênero e classe social. Também, estes discursos - como o que mostra os 

                                                             
15

 Caiçara, como já descrevemos, era o antigo nome de Icapuí. A antiga Vila da Caiçara, como vimos, 
se formou a partir de estabelecimentos curraleiros onde descansavam os comboios que trafegavam 
em direção ao entreposto de Aracati. 
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Currupios, que expõem rixas com certo conteúdo racializado, foi perdendo a força, 

com o passar dos anos, já que as lutas contra as devassas ao litoral uniam cada vez 

mais estes “parentes”. Porém, eu observava pelos relatos do tempo de antigamente, 

que havia certo traço ou tentativa de manter uma identidade fixa dos estratos sociais 

e das pessoas que persistia. Esta visão estática facilitava ou agravava uma 

reprodução da racialização, que vai produzir conflitos com a visão de uma 

comunidade de parentes solidária, que se unia para a defesa da vida no seu litoral.      

Discorre Zamora (2012, p.565) que a maioria das pessoas ainda pensa em 

termos de racialização (ou racialismo), ou seja, “acredita que há distintas raças 

humanas”. Contudo, esclarece a autora,  

 
O racialismo não implica necessariamente no racismo. O racismo consiste 
na ideia de que algumas raças são inferiores a outras, atribuindo 
desigualdades sociais, culturais, políticas, psicológicas, à “raça” e, portanto, 
legitimando as diferenças sociais a partir de supostas diferenças biológicas 
(...) A partir da admissão de que pessoas com certos traços raciais (como a 
pele de cor escura) são inferiores (racismo) justifica-se sua posição 
desvantajosa na sociedade e seu assujeitamento (ZAMORA, 2012, p.565). 

 
Em Redonda, os agrupamentos familiares, até hoje, são pensados em termos 

de raça: raça dos crispins, raça dos currupios, raça dos pindus. No relato acima, 

sobre o conflito entre as famílias Crispim e Currupio, percebemos claramente que há 

posturas de racismo infiltradas. Com o correr da história, como conta ainda Luísa, a 

mistura das famílias vai se intensificando: os filhos de Pedro Currupio com 

Fransquinha, tais quais os filhos de Venceslau Crispim com Luzia (que também 

vieram a se casar), foram os primeiros descendentes a pertencerem às duas 

genealogias, ou seja, são Crispins e também são Currupios. Esse fato pode ter 

contribuído para amenizar posturas racistas entre as primeiras famílias do lugar. 

Além de Antônio Rodrigues, citado na narrativa acima, Pedro e Fransquinha 

tiveram outros filhos: Bibico, que veio a se tornar uma liderança local; Germana, 

mulher de forte religiosidade, referência nas lutas da comunidade, lembrada por sua 

coragem para enfrentar as adversidades e por sabedoria de vida; Niele, Rosa, 

Raimundo, Maria, conhecida como Aía, a única ainda em vida física. Dizia Tia 

Germana16, ao tratar sobre os Currupios, que “onde um canta o outro pia”, referindo-

se à união dessa família, em que todos se metiam nas brigas para defender os 

interesses dos seus parentes mais próximos. Em que pese o modo de relações com 
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 Voltaremos à biografia de Tia Germana mais adiante, em vários momentos, especialmente quando 
tratarmos das práticas de cura em Redonda e da religiosidade dos povos do mar. 
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rixas e outras formas de conflitualidade dessa natureza (mais de honra que de 

saque à propriedade, como diria Foucault e que caracterizou estágios pré-

capitalistas ou onde o industrialismo era incipiente), isso constituída, contudo, uma 

ambiência de funcionamento comunitário.  

Como observa Bourdieu (1994, p.83), a relação entre o estilo de vida e a 

classe social é evidente e, diz mais o sociólogo, marca uma perspectiva de 

compreensão cultural onde pode acontecer que a esfera da cultura e do consumo 

seja vista como homogênea dentro de diversos grupos sociais. É que para ele, nos 

diversos grupos existem diversas lógicas socializadoras e são estas que vão 

identificar as práticas efetivas em sua diversidade.         

Sobre as formações familiares – que vão viver suas lógicas socializadoras - 

na constituição de Redonda, nossa contadora de estórias (e de histórias) conclui: 

 
É muita mistura, meu fi, nessas nossas famílias, é uma mistura danada. Pra 
entender tudo tem que ter a cabeça muito boa... A gente já véia se esquece 
dos nomes... mas é bom dizer, pra vocês saberem, porque essa geração de 
hoje em dia muito pouco sabe sobre a Redonda (Luísa). 

 
A reflexão de nossa narradora Luísa de que “a geração de hoje em dia muito 

pouco sabe sobre a Redonda” me remete ao pensamento de Silva (2008, p.86), 

quando argumenta que “no dia a dia do homem moderno, do nosso mundo 

contemporâneo, só são possíveis vivências que não mais permitem assimilar o que 

foi vivido, pois são fruto do choque permanente do eternamente novo, sem rastros e 

sem história”.  

A visão de experiência, de Josso (2004), nos traz algo interessante: a 

experiência seria uma vivência à qual se acrescenta a reflexão sobre ela.  Quer 

dizer, a imediatez da vivência só se torna experiência se o sujeito reflete sobre ela, 

visando em seu material reflexivo a vivência tida. Segundo ainda essa autora, 

pensar experiências feitas, a posteriori, implica “introduzir níveis lógicos no processo 

experiencial entre uma aprendizagem fortuita, uma aprendizagem refletida e a 

organização existencial de um conjunto de experiências, organizadas numa história” 

(JOSSO, 2004, p.51). Para considerar a experiência, devemos pensar, em nosso 

caso, pois, na multirreferencialidade que ela supõe, tomando-a como totalidade viva. 

Dessa perspectiva, temos também que movimentar contextos onde as experiências 

se situam e funcionam, na prática, como referenciais socioculturais que servem de 

ambiente interpretativo. 
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Silva (2008) questiona se a experiência, esta fonte de sabedoria das culturas, 

está a se tornar um código abstrato; e mostra que as pessoas que podem contá-la 

(da experiência coletiva) estão se tornando raras, diríamos nós, quase invisíveis. 

Vale perguntar, a partir disso, pela relação que estamos a estabelecer com a nossa 

ancestralidade e a possibilidade de ela contar dos tempos idos, trazendo a 

sabedoria, que é pescada na experiência, para dizer-se: 

 
Num mundo como esse, qual o valor da memória, e do patrimônio cultural 
se não existe mais uma experiência a transmitir às novas gerações, se a 
experiência não vincula mais as pessoas, se a linguagem – produção 
humana acontecida na história, produção que construída nas interações 
sociais, nos diálogos vivos, permite pensar as ações do outro e as suas 
próprias, constituindo a consciência – que produz o sentido próprio das 
experiências transformou-se quase que em meros códigos abstratos? Como 
comunicar aos jovens as lições proverbiais e prolixas das histórias trazidas 
pela autoridade da velhice? Narrativas do passado, dos ancestrais ou dos 
tempos idos, quem sabe contá-las e, sobretudo, como contá-las? (SILVA, 
2008. p.86-87). 

 
E com essas interrogações pulsando com insistência em mim, fui seguindo 

minhas atividades etnográficas, de modo especial, neste momento, quando na 

construção dessas genealogias das famílias. Nesse percurso, na descrição de 

recortes da vida dos primeiros redondeiros e dos seus tempos idos, me permitia 

sempre fazer um diálogo com os tempos de agora, nesse movimento dialético, 

tortuoso e escorregadio. Lembremo-nos que o dinamismo das mudanças está 

sempre se deixando mostrar também na esfera simbólica, lugar onde o significado 

social é produzido.  

E como vinha de dizer, ainda sobre esses patriarcas e matriarcas, Venceslau 

Crispim e Luzia Currupio constituíram uma família grande, cujos filhos foram: Xavier, 

Bonfim, Geraldo, Maria Luísa, Maria José, Maria Sulina, Maria do Socorro, Sebastião 

e Raimunda. Cinco destes ainda são vivos fisicamente - memória viva da 

comunidade – e são idosos; alguns, adoentados; outros, ativos em suas atividades 

diárias. Duas dessas filhas - Maria do Socorro (Cocoa) e Maria José (Dedeca) - me 

ajudaram, com suas biografias, a contar essas estórias sobre os antepassados de 

Redonda, ajudando-me a trazer esse fio que nos vai situar no contexto da produção 

da vida do lugar partindo de seus próprios códigos interpretativos: 

 
Nossa mãe era uma mulher muito religiosa, sabia rezar muito, era uma 
mulher de muita fé; ela juntava todos os filhos dela numa roda e saía 
ensinado a nós tudim a rezar (...)  
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Nossa infância nós passemo trabalhando de noite e de dia pra comer um 
bocado. Primeiro foi em trança de chapéu e depois apareceu labirinto.  
O nosso divertimento era dia de domingo, era brincar, no pé da serra... Nós 
fazia aquelas casinhas, passava a noite brincando (...) (Cocoa) 

 
Também outro aspecto que se vê relatado em todos os discursos é o traço 

brincante das aprendizagens do mundo adulto vividas pelas crianças e que também 

adquire o tom das aprendizagens das demandas sociais de Redonda.  

Muitas vezes se vê traços de filiação naquilo que poderíamos chamar de 

aprendizagens da infância e que pertence ao mundo do trabalho adulto. Este 

trabalho de pertencimento que estamos a chamar filiação, funciona como 

aprendizagem enquanto aspecto fundamental em uma cultura que deve preparar 

seus membros para o depois.  Assim, quem é hoje criança deverá se constituir parte 

das novas gerações – e, desse modo, não mais vai mais depender dos laços 

parentais, sendo capaz de tomar sua sobrevivência e a dos seus em suas mãos.   

Há, porém, um aspecto que Marques (2001, p.183) coloca que é pouco visto 

em estudos sobre infância: a relação entre natureza e cultura se faz tão imbricadas 

em algumas comunidades, que muito do que é trabalho se mistura com brincadeira, 

que é um explorar lúdico do ambiente, em uma ambiguidade que se deixa ver. 

Observa o autor: “As possibilidades de vivenciar a meninice relacionam-se 

diretamente com as possibilidades ecossistêmicas. Se o ecossistema tem jaçanã, 

por que não pegar jaçanã?” Assim, o que é brincadeira acaba por ser também 

alimentação e, mesmo, renda familiar (veja-se a ambiguidade), além de constituir-se 

campo de simbolizações da convivência em uma ambiência comum. 

 
Eu observava agora, ao sair da casa de uma e outra pessoa que eu 
entrevistava, que as brincadeiras de crianças tinham uma variedade 
significativa e abarcavam muitos quefazeres do mundo adulto. Na minha 
observação participante eu confirmava isso e minha própria história é assim 
revisitada.  
Eu via também que o conviver das crianças se dava em espaços comuns 
muito pouco privatizados, o que facilitava, parecia, certa liberdade de 
conviver com aprendizagens que incluíam meninos e meninas. E que 
tinham relação com a brincadeira vista dessa forma como aprendizagem de 
produção da vida no lugar.  
Eu observava ainda que a criança ia aprendendo a pertencer a uma cultura 
e o que parecia “brincadeira” acabava por ser contribuição para a 
aprendizagem de mundo, em que a criança ia compreendendo como deve 
responder às demandas de seu grupo social. 
                                                                     (Diário de campo)  
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A partir dessas reflexões sobre as entrevistas feitas, fiz um esboço, uma 

espécie de etnocatálogo das brincadeiras comuns que eram vividas por crianças, 

nessa perspectiva de unir aprendizagem da cultura e brincadeira, em Redonda: 

 
FIGURA 1 – Etnocatálogo: quefazeres das crianças 

 

FONTE: Material da pesquisa 

 

Boa parte dos primeiros moradores de Redonda eram artesãos, além de 

pescadores, como vemos na narrativa de Cocoa. Eles dedicavam-se ao labirinto e 

ao artesanato da palha da carnaúba; uns faziam as tranças, outros a carapuça, e 

outros ainda costuravam o chapéu.  

A família inteira trabalhava junta, fazendo um grande serão, como se dizia, e 

os produtos também eram trocados por farinha ou por rapadura, em outros lugares 

e, mais tarde, comercializados. Sobre este aspecto da artesania no modo de vida de 

comunidades pesqueiras, assim se refere Lima (2002, p.84), em seus estudos sobre 

comunidades pesqueiras marítimas no Ceará: 

 
Na literatura especializada sobre as comunidades pesqueiras marítimas 
identificamos a concordância dos autores em que estas, historicamente, 
caracterizam-se por um processo de trabalho artesanal que se dá no mar 
(...) e em terra, com a realização de trabalhos artesanais (bordados, 
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labirintos, rendas, fabricação e reparos dos artefatos de pesca) e manuais 
(pequenos plantios de subsistência e o extrativismo vegetal). Nos dois 
espaços registram-se relações fundamentadas por laços de afetividade, de 
parentesco e apadrinhamento, a religiosidade e o lúdico. 

 
As comunidades dos povos do mar, ao referirem-se ao tempo de 

antigamente, mostram nuances importantes de reflexionar – ora trazem o que faltava 

a si e aos outros, ora avaliam o que foi perdido, em um movimento pendular que, no 

decorrer das narrativas deverá ser decantado para que se possa ver mais 

nitidamente os modos singulares onde transições ocorreram e no que vão constituir 

em sua complexidade.   

Recorda, pois, Cocoa que a vida, antigamente, não era nada fácil, 

principalmente para as crianças: 

 
O povo de antigamente sofria que nem burro ruim, só tinha tempo pra 
sofrer; num existia essa clareza que as pessoas têm hoje em dia não, essa 
mentalidade; vivia tudo que nem bicho bruto.  
Uma criança, se fizesse alguma coisa, apanhava era de pau.  
Uma vez comadre M.C apanhou tanto que ficou os palitos do pendão 
apregado no couro dela. 

 
Neste relato acima já se vê a contradição: da liberdade praieira e dos 

brinquedos nas dunas, mar e terra, também se vê surgir a reprodução de um 

patriarcalismo que educava com a “surra de vara”, como se diz até hoje.  

Observamos aqui que uma concepção qualitativa do tempo transparece nas 

narrativas e traz, ao invés de datas fixadas na memória, cenas e vivências, 

experiências e sentimentos do antes, do antigamente, em oposição ao depois, o 

agora, o hoje em dia – um tempo sem idade, ao modo do mito.  

Já quando Cocoa diz “o povo antigamente sofria que nem burro, só tinha 

tempo de sofrer” e, “uma criança, se fizesse alguma coisa, apanhava era de pau”, 

está procedendo a avaliações que mostram, implicitamente, novas visões do que é 

uma criança e apontam como viam a si próprios e às suas vidas, em certo sentido: 

“vivia tudo que nem bicho bruto”. Nas horas destas avaliações, se oculta o que 

valera a pena, o que fica perdido na modernidade?  

Talvez sejam recordações como essas de Cocoa que levam as crianças de 

hoje a imaginarem uma Redonda que era triste no seu passado, como bem 

expressa esse desenho de uma criança de onze (11) anos sobre Redonda antiga, 

que ela mesma o intitulou “Quando o sol era triste”: 

 



66 
 

 
FIGURA 2 - Desenho “Quando o sol era triste” 

 

FONTE: Material da pesquisa 

 

Enquanto as mulheres e homens mais velhos iam contando as histórias de 

antigamente - dando-nos o material da pesquisa que, nesta fase, ia requerendo esse 

situar-se na cultura de Redonda -, eu aproveitava o olhar de uma criança perto, 

interessada, para os desenhos que vim de considerar preciosos. Lembrei-me que 

poderia intencionalmente trabalhar este material das crianças na pesquisa e que 

poderia solicitá-lo outras vezes. Desse modo é que as crianças muitas vezes 

desenhavam o que os mais velhos estavam a contar, em um dialogismo que se ia 

aprofundando no meu texto da pesquisa. Aproveitei para trazer este fato 

espontâneo, de início, para colocá-lo dentro da intencionalidade da pesquisa, 

alocando-o em meu estudo como material da pesquisa.  

Por outro lado, há depoimentos que confessam (em outro momento, em outra 

ordem de avaliações) que, apesar dessas adversidades relatadas, a vida, na 

Redonda de antigamente, apesar de todo sofrimento, “era uma vida boa”. Como 

vemos a seguir, “o viver das crianças era brincar, trabalhar, participando de tudo” 

entra no mesmo discurso avaliativo que diz que o viver “era difícil, mas era bom”: 
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O pessoal de hoje não sabe o que é sofrimento. Nós sofria por água, nós 
sofria pra ter o que comer... Nossa vida era sofrida, mas era uma vida boa. 
Nossa comida era sadia, uns comer forte...  
Nós brincava, nós era umas pessoas inocentes, nós num tinha maldade de 
nada, por isso que eu digo que era difícil, mas era bom (...) O viver das 
crianças era brincar, trabalhar de labirinto, ir pros cajueiros, pro roçado, 
chegava e tomava banho no mar...  

 
O que aparece acima qualificando esse lado bom da vida? A inocência, a falta 

de noção das maldades, e, eu acrescentaria, o “nós” que comparece na brincadeira 

e na vida repartida, vivida desse modo coletivo: “nós brincava, nós era”. 

Além das brincadeiras da infância, percebemos, pela fala acima (“ir pros 

cajueiros, pro roçado”), que as crianças além de participar no ambiente todo do  

trabalho da família, viviam um brincar coletivo que é assinalado com saudade e 

enlevo por Luísa. Narra ela, se reportando à história de vida do seu esposo que o 

mesmo “começou a pescar tão menino que cabia dentro do samburá”. E acrescenta: 

 
Nós brincava de esconde-esconde, de anel, de lacuchila, que era assim: a 
gente sentava, naquela roda de menino, aí a gente pegava um galhim de 
mato e dizia: 
  

corre, corre lacuchila 
que é de noite que é de dia, 

um pezinho de veado 
pra comer no outro dia. 

 
Aí a gente botava o raminho nas costas daquele outro, que era pra se 
levantar e correr. A gente corria por esses morros e cajueiros e assim a 
gente se entretia (Luísa). 

 
No meu diário de campo, com suas observações participantes, associei o que 

eu estava a refletir, com as metáforas da canção escrita por Ângela Linhares (letra 

dela, música com Ricardo Bezerra), intitulada “Como as Primeiras Chuvas do Caju”: 

 
Como as primeiras chuvas do caju 

 
Deixa o teu abraço vir curvado 

que eu conheço o peso desses tempos, 
e corre comigo como de primeiro, 

que meu corpo é leve como as primeiras 
chuvas do caju. 

 
Roça no meu corpo e dança lento, 

E feito folha tonta cai no chão 
Arranca da minha boca esse ranço 

que entristece e me magoa o coração 
E acalma esse queimar de urtigas,  

esse desassossego que me extenua  
o corpo ainda na manhã 

 
E me desata o laço, acocha o braço, me 
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encurralando entre varandas e varais 
E agridocemente me envenena como 

os primeiros cajus do meu quintal. 

 
Brandão (2007) observava que somos educados também pelo ambiente 

físico, que carrega a tonalidade cultural onde nos situamos; e assim temos nossa 

biografia natural. Para Brandão, a biografia natural é uma história que nos constrói e 

que é síntese do meio e dos contextos relacionais onde atuamos junto a ele. 

Observa o autor que quase sempre não trazemo-la para dizer-se, situando as cenas 

vividas como se elas não tivessem advindo de um contexto ambiental, onde o lugar 

traz seus cenários e compõe uma história natural. Nossas emoções, afetos e 

experiências se emaranham em nossa biografia natural, como percebemos tanto 

pelas narrativas de Luísa quanto pela canção de Ângela Linhares em “Como as 

primeiras chuvas do caju”. 

Seguindo os tempos de antigamente, vemos que os primeiros redondeiros,  

quando não estavam trabalhando na agricultura familiar, pescavam, nas pedras do 

mar de Redonda (ou Volta Santa), peixes de várias espécies, crustáceos e 

moluscos, que naquele tempo eram abundantes nos lagamares e no lajeiro17.  

 
Na praia da Redonda 
O mar é de menino 

Os meninos são peixes 
E os homens e mulheres 
Estrela de cinco pontas 
Trazidas pelas ondas. 

 
No paradeiro, os barcos dormem 

Enquanto as lagostas 
Transam feito loucas 

Nas locas das pedras. 
 

Em casa, os pescadores 
Também fazem filhos 

E pescam cachaça e baralho 
Quando a fome aperta 

E as mulheres reclamam 
Eles pedem socorro ao mar (...) 

 
(Poema cedido pela autora Helena Lutécia ao grupo Flor do Sol para sua cenopoesia) 

 
Quando iam pescar nessas pedras, informa Luísa, os redondeiros ficavam 

nus, deixavam as roupas na beira-mar e vestiam-nas ao regressarem da pesca. 

Antes de saírem para essas pescarias, deixavam o feijão cozinhando, em suas 

                                                             
17

  Lajeiro é o nome dado às pedras rasas e submersas, que ficam próximas à margem e onde se 
escondem, em suas locas, peixes, lagostins, siris, catapus e uma diversidade de seres marinhos. 
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panelas de barro, no fogo de lenha, para comerem com o pescado quando 

chegassem. 

Só mais tarde, a pesca da lagosta se torna a principal atividade econômica da 

comunidade. Ela só começou a ser praticada em meados do século XX, quando um 

norte-americano, que veio da Caponga, ensinou os pescadores a fazerem o jereré. 

A partir da comercialização da lagosta, a renda das famílias melhora bastante, 

surgem as bodegas na comunidade, as primeiras casas de tijolo, as embarcações 

vão ficando maiores. Mas também surgem os conflitos, de que trataremos mais 

adiante.  

Uma racionalidade desenvolvimentista vinha modificar a vida de Redonda, 

onde o capitalismo ia trazendo suas razões como “razão de força maior”, 

subservientes a leis de um mercado que se ia ficando mundializado, em sua 

estrutura concentradora de riquezas: 

 
Além da alienação tecnológica, o capitalismo real exerce seu poder 
repressivo através de suas estratégias de silenciamento e de simulação: no 
indizível e na indecisão diante do limite. O capitalismo gera uma razão de 
força maior – o estado permanente de urgência provocado pela crise 
econômica e ecológica – diante da qual é preciso atuar de acordo com leis 
cegas de mercado e as normas dos poderes estabelecidos (LEFF, 2001. p. 
119). 

  
O que se vê, contudo, é que não desaparece a outra racionalidade da vida 

cotidiana e comunitária de Redonda, baseada em uma economia de troca que se vai 

complexificando. Uma racionalidade que afirma sua potência criativa, sua esfera 

solidária, que vão estar presentes, como se vê, nas produções de significação para 

as experiências que, mesmo mostrando sofrimento e dureza, eram vistas sob um 

outro aspecto, como “um lado bom da vida”. A esfera simbólica aqui vai cumprindo 

um papel de sedimentar a solidariedade e o sentimento de pertença, tão importantes 

para que nas transformações que vão se dando em Redonda - que saía de uma 

economia praticamente de escambo – possam os processos discursivos da 

população, que dão significado ao vivido, abrir alas para novas condições sociais de 

convívio.     

Para compreendermos o modo como a população vê os processos da luta 

pela vida coletiva e pela produção da saúde, vamos seguindo o olhar do morador de 

Redonda.   
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A pesca... nessa nossa comunidade teve três momentos importantes na 
vida da pessoa. Teve um momento que a pessoa pescava para comer, era 
o momento do escambo; depois, pescava para comercializar a lagosta. De 
começo a gente pescava pra viver. E até comercializava pra viver. E era 
muita lagosta...  
Depois foi a ganança de juntar dinheiro, feito o que a gente via chegar 
aqui... Tinha vez dos morador daqui sair pra farra em Aracati, por aí... Com 
a euforia da lagosta se banhar de cerveja, com o dinheiro ganho na venda 
da lagosta esbanjar...  
Depois foi minguando, minguando... Veio o povo de fora, o comércio da 
lagosta virou um ouro...  Tanto de riqueza como de matança... Ainda hoje 
existe a lagosta, existe o comércio, mas não existe a compensação, o lucro 
para o pescador daqui.  

   
A percepção do valor da lagosta não foi feita de modo rápido, mas só depois 

é que se foi vendo seu valor no mercado. Isso parece ter marcado a saída de uma 

forma de vida onde se pescava para viver e se trocava o essencial, para uma forma 

de vida onde se passou a comercializar mais intensamente com o peixe e, depois, 

com a lagosta; um comércio que “virou um ouro”... Ao lado dessa mudança no valor 

do pescado e sua forma de apropriação, com seus movimentos de transformação 

nas relações humanas e esfera simbólica, interpretativa, vemos que os moradores 

de Redonda vão abrindo caminho para a organização das esferas públicas locais e 

suas instituições. Observemos como é narrado o desconhecimento do valor de 

mercado da lagosta, de início e como os moradores foram sendo “ensinados” pelos 

chamados “de fora”: 

 
Em cinquenta e oito, os pescadores quando iam pro mar... Eles nem 
pegavam lagosta porque lagosta não tinha futuro. Porque era tanta lagosta 
que a pessoa saía dali de perto da lagosta para procurar peixe.  
Essa época foi quando apareceu um americano, o Morgan, e abriu essa 
questão – a pesca e a compra da lagosta. Ele já comprava lagosta em 
Caponga, daí veio para Redonda. E ele ensinou como capturar e tudo. 

      
Descreve, a seguir, como foi esse ensino, e como o pescador foi se 

apropriando dessas solicitações. Observe-se aqui como o informante foi 

desenhando passo a passo as transformações ocorridas, tendo como perspectiva as 

armadilhas dos peixes e lagosta, ou seja, os instrumentais básicos do trabalho com 

a pesca artesanal: 

                            
Antes, a lagosta vinha enganchada no anzol, de linha. Vinha sem querer. 
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FIGURA 3 - Lagosta enganchada na linha e no anzol 

 

FONTE: Material da pesquisa 

 
Mas depois se pescou lagosta com o jereré. Um círculo com um metro de 
diâmetro, com uma rede, tipo um funil, uma tarrafa de boca para cima... 
Botava-se isca e a lagosta vinha comer aí. Se puxava o jereré e a lagosta 
não saía. Pescava à noite... Lagosta de dia ela se enfia nas locas...     
 

FIGURA 4 - Jereré 

 
                            FONTE: Material da pesquisa 
 
Depois veio a invenção do manzuá. Deixava-se lá, sem a gente estar 
pescando naquela hora. Eles iam de manhã, arriavam o manzuá e vinham 
no outro dia, fazer a despesca.  
Cada dia os pescador tentavam melhorar. Pescar de jereré de noite... 
Então, se melhorou.  
Depois a gente chegou a pescar lagosta de rede... Tudo barco veleiro.  
Até hoje, desde sessenta para cá, se pesca de manzuá. E de rede. 
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FIGURA 5 - Manzuá 

 
FONTE: Material da pesquisa 

 

É importante que se ressalte que esses processos de pescar não são atos 

isolados, desconectados das relações que o pescador mantém com o mundo e com 

os outros, mas, ao contrário, nessa representação se vê uma cifra que vamos 

desvelando para conhecer melhor o que ela mostra.  

Segundo estudiosos dos povos do mar, a pesca artesanal explicita um saber-

fazer produzido dentro de uma coletividade que se caracteriza por formas diversas 

cooperativas e de parcerias no trabalho, pois, como percebeu Maldonado (1993, 

p.50): 

 
Na pesca a igualdade se realiza em articulação com a cooperação, com a 
liberdade e com a indivisão do meio, o que, na ausência de marcos visíveis 
ou termos formais de posse, conduz os pescadores a esforços cognitivos e 
de elaboração da territorialidade que lhes são específicos. 

 
O que Maldonado (1993) chama de “esforços cognitivos de elaboração da 

territorialidade que lhe é específica” evidencia-se, também, não só nos modos 

cooperativos de funcionar, em uma economia de troca que se vai mudando para 

comportar a comercialização, com as formas capitalistas de desenvolvimento no 

lugar, mas também nas formas como o espaço de Redonda é trabalhado. 

Em Redonda, o agricultor, para saber se a chuva que ameaça cair será 

mesmo “chuva boa” e que um “bom inverno” se apresenta, olha para o mar e 

visualiza a posição que os ventos fazem nas ondas. O pescador artesanal, quando 

em alto mar, toma como referência, para guiar-se, os relevos que as paisagens 

desenham em sua vista. Esse saber de navegação e mestrança é transmitido de 

geração a geração na vida do mar.  
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Complementa Tupinambá (1999) que a pesca, por se pautar na cooperação 

entre membros de uma comunidade, pressupõe a existência de um ethos, de um 

espírito grupal. Vejamos como ela discorre: 

 
A pesca enquanto atividade humana pressupõe a cooperação e a harmonia 
entre grupos e entre membros de uma tripulação, a existência de um ethos. 
Esse permite que os pescadores lidem com suas rotinas diárias que 
envolvem risco, seja no que se refere ao sucesso de suas pescarias, seja 
com relação à própria vida. Esse ethos é pressuposto para o 
desenvolvimento da atividade pesqueira e para a vida em comunidade 
(TUPINAMBÁ, 1999, p.41). 

 
A relação com o mar é constituinte da cultura dos povos que com ele se 

relacionam no trabalho e na vida. Estar junto ao mar, cotidianamente, é ser no mar. 

E ser do mar. Essa compreensão se pode ver na cenopoesia encenada pelo grupo 

de teatro Flor do Sol, de Redonda. Os modos de viver são moldados a partir dessa 

interação biológica e socialmente construída, que possui sua economia, mas 

também sua cultura e, é importante que se diga, produz transformações nas práticas 

sociais de trabalho e nas subjetividades também.  

Ao nomear essa interatividade cultura e natureza, que se dá no cotidiano da 

vida comunitária dos povos do mar, por essa expressão ser no mar e ser do mar 

quero assinalar a estreita relação entre vida subjetiva, constituidora dos extratos 

mais profundos do eu e a realidade concreta, objetiva e que se faz nos gestos que 

manifestam as relações sociais. Vejamos como fala o poeta, na cenopoesia do 

grupo Flor do Sol, dessa cotidianidade que traz para nós a ideia de ser do mar, que 

se dizia, nesse tempo, por meio de uma poesia que contava de seu viver “no pique 

do dia, da noite, o cheiro é da praia”: 

 
No pique do dia, da noite, o cheiro é da praia 
No sangue, na água de sal, o peixe desmaia 
No arrasto, na linha, na lancha, na catraia 
Na catraia, na lancha, na linha, no arrasto 
 
Na rede, no banco, no vento, proa e pasto 
Proa e pasto, no vento, no banco, lagostim 
No cantar da sereia, um aviso pra mim 
Um aviso pra mim, do cantar me afasto. 
 
(Ray Lima para cenopoesia do Flor do Sol) 

 
“Do cantar me afasto”, finaliza o poeta. E ousaria acrescentar: “e da terra me 

aproximo”, pois é esse trafegar que dinamiza a vida do pescador, entre os dois 

meios que perfaz seu existir: terra e mar, para além do aspecto produtivo, pois como 
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destaca Tupinambá (1999, p.43), há “a configuração de uma cultura e também de 

uma territorialidade relacional, onde esses elementos, terra e mar, tecem um 

imbricado sentido, que marca a relação dessas sociedades com a natureza”. 

Voltando à descrição do morador de Redonda, ele também se reporta à pesca 

com compressor, prática dos cafanguistas, como se refere: 

 
Nessa busca por maior quantidade de produção inventaram isso dos 
cafanguistas. Muita gente pensa que eles sugam a lagosta. Não. Eles ligam 
um compressor num balão, descem no mar e o compressor fica no barco...   

                                  Mas depois o que ele faz é destruir tudo que era nosso.  

     

Quando o nosso informante conta, logo reflete, dando conta dos aspectos 

políticos que as práticas sociais de trabalho engendram; dando conta das formas 

artesanais que utilizam e que representam (e estabelecem concretamente, também) 

confrontos com as novas tecnologias, conferindo mudanças à forma de produção 

das relações e da sobrevivência dos pescadores de Redonda.  

No meu diário de campo eu escrevia, registrando as falas: “Este tipo de 

pescaria é grande e ligeiro (a pesca com o compressor nos barcos a motor). O que 

você pega de compressor em um dia, um barco passa um mês para pegar. Isso é 

uma guerra”. 

Essas reflexões nos levam a pensar no que nos aponta Diegues (1995) ao se 

reportar ao mar enquanto um espaço também de competição, que se confronta com 

a sua indivisão. Quer dizer, o mar sendo um espaço indiviso, é de apropriação 

comum, e como enfatizou Maldonado (1993, p.50), “a indivisão termina por gerar 

territorialidade e competição”. Eu acrescentaria: o ethos da pesca artesanal, 

baseada nas partilhas e sistemas de parentesco e compadrio vai cedendo espaço 

para a competição no mercado e no cenário de peixes minguando, e é nesse 

cenário de mutações que os atores sociais de Redonda vão percebendo 

transformarem-se os seus valores socialmente partilhados.   

Não digo, pois, que se “termina por gerar territorialidade e competição” como 

se isso fosse algo espontâneo, mas assinalo que essa resultante é algo aprendido 

na economia simbólica, também, dos povos do mar, em seu enfretamento com as 

formas de desenvolvimento hegemônicas. Voltaremos a tratar da conflitualidade da 

pesca em Redonda mais adiante, mostrando como mudam as configurações da 

pesca artesanal e no âmbito da cultura, como também no âmbito relacional. 
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Para compreender essa conflitualidade da vida dos redondeiros em sua 

antiga economia de escambo e as formas de individualização do desempenho e da 

lógica do mercado maior, acumulador, o teatro do Flor do Sol de Redonda, 

encenava sua cenopoesia. Temos um trecho do poema “Na praia de Redonda” que 

clarifica este momento de transformação, no modo de pescar que trouxe a lógica 

exportadora/expropriadora da vida repartida entre os sujeitos da pesca artesanal: 

 
A outra parte da estória é coisa recente 

Uns americanos ensinaram aos redondeiros 
A pesca da lagosta 

- E o dinheiro? 
Começou a entrar por uma porta e sair pela outra 

Enquanto os crustáceos viajavam de navios 
Enchendo os bolsos dos exportadores. 

 
(Poema de Helena Lutécia encenado pelo grupo Flor do Sol para sua cenopoesia) 

 
Nesse trânsito da terra ao mar e do mar à terra, vamos fazer um retorno ao 

tempo que antecede à fartura advinda com a produção da lagosta. Pois bem, 

contam os mais velhos que, “naquele tempo, era difícil conseguir um produto 

alimentício que é básico dentro dos costumes alimentares dos povos do mar: a 

farinha.” E continuavam as mulheres narrando:  

 
Muitas vezes, na falta da farinha, se aproveitava a mandioca braba, cavada 
do chão, e se fazia com ela o grolado e o beiju. Se ralava a mandioca, 
espremia com os instrumentos que a gente fazia com o coqueiro e se 
estendia a massa no sol para secar. Depois de seca a mandioca braba, a 
gente esfarelava a mandioca com as mãos e botava em cuia de coité. Na 
falta da mandioca era usada as manipebas, que eram raladas e também 
serviam para fazer o grolado.  

 
Em outro relato, o mesmo processo é descrito, com outros olhos de 

informante. Acompanhemos mais como Luísa nos fala da dificuldade daquele tempo 

e dos complexos preparos dos alimentos: 

 
Farinha? Era muito difícil pra nós naquele tempo, muitas vezes tinha peixe, 
mas num tinha a farinha... Até da mandioca braba nós fazia farinha. Nós 
descavava, que a mandioca é enterrada no chão; ralava ela todinha, saía 
aquele leite dela; nós espremia o bagaço pra sair o leite, espremia, 
espremia...  
E depois nós estendia no sol em cima das capengas de coqueiro, umas 
capengas bem fininha que tem, né? Aí no sol ela secava e ficava aquele 
grolado grosso.  
Então, nós tinha que esfregar, assim com as duas mãos, esfregando, 
esfregando, daí o grolado ia ficando mais fino, fino.  
Nós botava assim numas cuias de coité e repartia entre nós. 
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Quando construíram as primeiras casas de farinha, os antigos habitantes de 

Redonda passavam o verão todinho na desmancha, que é o processo de trabalho, 

coletivo e solidário, da feitura da farinha e de outros produtos da mandioca, como o 

beiju e a tapioca. Na desmancha, famílias juntam suas colheitas, formando diversos 

grupos de trabalho; e dividem, entre os membros, tarefas como: raspar, moer, 

espremer, secar, torrar no forno, mexer e armazenar. Essas pessoas ficavam 

morando por todo o tempo da colheita da mandioca nas casas de farinha, 

trabalhando na produção desse alimento básico na cultura de Redonda. 

 
Eu lembro quando as porteiras se abriam para os burros entrarem, 
carregados dos feixes de mandioca... Nós tinha uma alegria muito grande... 
Mãe Chiquinha era a cevadeira, ela cevava cantando, ainda me lembro da 
música dela, era assim: 

 
Mandioca, mandioca, macaxeira, 

Eu quero fazer comer na boca da cevadeira 
 

Isso era umas festas tirana, quando tava perto de acabar a desmancha. 
Daqui de baixo dava pra escutar os gritos dos trabalhadores lá em cima. Ela 
cantava e depois eles davam uns gritos, batendo palmas.  (Luísa) 

 
Conta ainda Luísa que o café era preparado com sementes de manjirioba, 

pisadas no pilão, misturadas com caroços de café, a que se acrescentavam raspas 

de rapadura, pois não conheciam o açúcar. Pela manhã, tomavam-no ao comerem 

peixe assado. E afirma: “nós num sabia o que era uma comida diferente, nossa 

comida era feijão, lagostim, castanha quebrada, milho pisado, que a gente comia 

com peixe”. 

Ainda sobre seus antigos costumes alimentares, que sedimentavam modos 

de viver e conviver, como se está a observar, esclarecem os moradores do lugar: 

 
- No café era peixe assado com farinha e café. Não tinha óleo para torrar. O 
café comprava os grãos – a semente do café, comprava uma quarta e 
torrava. Nós fazia a tapioca do café torrado.  
- Quando não tinha dinheiro pra comprar o café, a gente colhia a manjirioba 
para torrar e fazer o café. Ou torrava o milho, pisava e fazia o café, com 
rapadura que torrava (Chiquinha). 
 
- No nosso tempo tinha leite de cabra pros menino comer. Mas já uma fruta 
criança não comia, pois ninguém dava fruta à criança. Criança ninguém 
dava uma banana. Quem é que viu falar em danoninho? Ninguém ouvia 
falar em danoninho, não. Em maçã pra menino comer? Ah! Ninguém ouvia 
falar numa coisa dessa.  
- Nem pão. Pra gente ver um pão, o homem vinha das Areias. Das Areia pra 
cá é bem uma sete léguas, mais ou menos. Era que às vezes, de ano em 
ano era que esse homem aparecia com o pão pra vender. Era aí que a 
gente via o pão. Ah! Hoje aí até padaria na Redonda já tem, né? Pois é. 
(Isa) 
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Em meio às dificuldades, acrescenta Chiquinha, era comum a partilha 

solidária entre os parentes: 

 
Depois que torrava, nós repartia: uma lata pra Fátima, uma lata para 
Conceição, uma lata para Maria do Carmo... E assim cada um levava uma 
parte. Desde esse tempo, sempre foi costume as pessoas que saíam da 
igreja passavam por aqui por casa, vir para cá tomar sopa... Quando num é 
isso é aquilo, é um bolo, ou até galinha assada. Celeste não passa por aqui 
que não coma, Deinha também...  
E eu faço uma coisa pra dividir com as pessoas, com o povo. Mamãe dizia 
que eu tinha a mesma natureza dela, só achava bom quando tinha o que 
doar...   

 
Os primeiros moradores de Redonda, quando tinham a necessidade de se 

deslocarem até outras localidades, isso só era possível por meio das pequenas 

embarcações à vela. 

Nessas ocasiões da ida a outras localidades se faziam trocas de alimentos, 

em uma espécie de escambo: trocava-se peixe, coco e melancia por farinha, 

rapadura, sal de pedra (para ser pisado em mão de pilão) e sabão preto, como conta 

Luísa: 

 
Quando faltava as coisas que a gente queria, então ia umas pessoas trocar 
noutros lugares. Como num tinha carro, nem estrada, pra poder vir essas 
mercadorias, então Aldenor Bezerra, que sempre foi muito inteligente, teve 
a ideia de fazer uma jangada e um bote - essas foram as primeiras 
embarcações daqui de Redonda.  
 Eu me lembro até que o nome da jangada: era Riso do Mar. E o do bote 
era Belo Horizonte. Esse barco viajava até a cidade de Areia Branca, no Rio 
Grande do Norte; levava e trazia comida e coisas que a gente precisava, 
como rapadura, sabão preto, sal de pedra...  
O sal não era pisado ainda não, era umas pedras de sal; quando chegava, 
nós botava na mão de pilão e pisava. 

 
Estamos a ver que os povos do mar, num momento inicial de povoamento do 

Ceará, viveram outro tipo de isolamento e abandono político diferente do que se 

soube ocorrer no sertão. No sertão, o latifúndio trazia olhares da política, sempre 

favorecendo hegemonicamente o senhor das terras, que faziam sua ideologia do 

favor e do mando junto às prefeituras, legitimadas pela força do sistema jurídico.   

Já as aldeias litorâneas ficavam vivendo com um isolamento que trazia suas 

contradições, mas que deixou certa independência ideológica, que foi capaz de 

matrizar lutas significativas e manter muito da face da sua cultura. Porque se vimos 

chegar a invasão das terras dos povos do mar, também o contraste percebido levou 

o povo a seguir fazendo suas lutas para conseguirem direitos sociais coletivos e 
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serviços básicos como educação, cultura e saúde. Batoque e Canto verde, aldeias 

vizinhas já conseguiram ser reservas extrativistas, após muitas lutas. Este 

isolamento teria favorecido uma união que se dava desde o nível relacional, com a 

união dos parentes, como estamos a observar?  

Vejamos como Chiquinho define o modo de viverem o escambo: 

   
Quando os pescador ia pro mar, eles rezava pros Belenheiro

18
 trazer farinha 

pra trocar por peixe. Os Belenheiro plantavam lá... E como lá não tinha 
peixe, os pescadores daqui trocavam a farinha por peixe. 

 
Aos poucos, os redondeiros foram abrindo veredas pelo mato, por onde 

outras pessoas começaram a vir de outros lugares a cavalo, à procura de peixes. Só 

na década de sessenta os moradores resolveram abrir uma estrada que desse 

acesso à comunidade; arrancaram tocos e matas fechadas, com suas foices e 

enxadas. 

 
Se quisesse vir de carro pra cá, só pela praia. Na maré seca, tinha que 
descer lá na Majorlândia, numa estrada que tinha lá e vinha. Muitas vezes 
acordemos de noite com carro atolado na praia; nós ia e desatolava, 
empurrando... Tinha vez de nós ir desatolar carro de noite lá na Ponta 
Grossa... (Jorge) 

 
Essas primeiras famílias de Redonda, construíram uma barraca de taipa para 

ser a capelinha da comunidade, onde rezavam terços e novenas. Eram devotos de 

Santa Luzia do Mar. Em tempos de festas da santa, vinham moradores de outras 

aldeias de pescadores vizinhas, faziam danças e cantigas. Por esse tempo, 

Redonda ficou conhecida na região pelo nome de Santa Luzia do Mar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
18

 Belenheiro refere-se aos moradores da comunidade do Belém, a 7km de Redonda. 
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FIGURA 6 - Desenho de devotos chegando de barco à capelinha de Santa Luzia 

 
FONTE: Material da pesquisa 

 

O imaginário da criança de Redonda me transporta, mais uma vez, aos 

versos de Fernando Pessoa (1998, p.46) quando este se remete às danças à luz de 

fogueiras por ocasião da morte de algum marinheiro: 

 
No vale clareia uma fogueira. 
Uma dança sacode a terra inteira. 
E sombras disformes e descompostas 
Em clarões negros do vale vão 
Subitamente pelas encostas 
Indo perder-se na escuridão. 
 
De quem é a dança que a noite aterra? 
São os Titãs, os filhos da terra, 
Que dançam da morte do marinheiro 
Que quis cingir o materno vulto – 
Cingi-lo, dos homens, o primeiro –, 
Na praia ao longe por fim sepulto. 
 
Dançam, nem sabem que a alma ousada 
Do morto ainda comanda a armada, 
Pulso sem corpo ao leme a guiar 
As naus do resto do fim do espaço: 
Que até ausente soube cercar 
A terra inteira com seu abraço. 

 
Conta Murray (2008), em seu trabalho “As festas populares como objeto de 

memória”, que a origem das festas populares se deu com os cultos agrários. E em 
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torno de fogueiras, as danças e cânticos eram dedicados aos deuses – ou ao Deus 

dos cristãos - para a proteção do plantio e da colheita.     

 
Com grande número de figuras divinas e narrativas místicas, essas festas 
foram o veículo pelo qual o homem descobriu o encanto do reino da fantasia 
e da utopia. Era o momento em que ele se desligava dos seus problemas 
cotidianos e podia sentir a vida sem nela deixar de reinscrever 
simbolicamente a morte (MURRAY, 2008, p.96). 

 
“Naquele tempo a gente podia sentir a vida” é uma expressão que descreve 

bem os sentimentos de Lelê, mulher de Redonda, ao lembrar como eram as festas 

do seu tempo de juventude: 

 
A Redonda naquele tempo era calma, a gente podia escutar uma festa da 
boca da noite até o dia amanhecer, que num tinha problema, que num fazia 
medo, num era que nem hoje em dia. Nós ia pra noite de festa, passava a 
noite todinha... Vinha andando pela praia, que não tinha esse negócio de 
carro... Nós saía de quatro hora da tarde pra Icapuí, nós ia voltar de 
madrugada, pela praia, tudo sorrindo e tudo pulando... Quem tinha 
namorado, namorava; quem não tinha vinha brincando com as amigas (...) 
Teve um tempo que nós armava uns sacos, que era rede que nós fazia, 
com cordinha, passava uma semana arrumando cabecinha de peixe, pra 
nós brincar sábado, domingo; quando nós vinha passava o dia tomando 
banho no mar... Naquele tempo a gente podia sentir a vida. 

 
Parece clara a oposição entre a ideia de um tempo que “num fazia medo” 

(aqui se subentende um tempo sem certo tipo de maldade e violência) e um tempo 

de hoje. Embora se possa ver o binarismo de “um tempo de antigamente” – um 

“naquele tempo de antigamente” – e um outro tempo de “depois”, vemos que a 

progressiva transformação da economia capitalista vai sendo desvelada pela 

dimensão simbólica que mostra uma Redonda que muda também no âmbito 

relacional.    

Acrescenta o pescador Zé Maia, falando daquilo que mais sente saudade em 

Redonda, de “tempos que não voltam mais”: 

 
Ah, sinto falta dos tempos que não voltam mais... Antigamente, em nossa 
comunidade, tinha as festinhas, tinha forró, aquele forrozinho que a gente 
chama pé de serra, na sanfona, de forma simples tudo acontecia e era uma 
festa medonha. Eu me lembro muito do forró que tinha ali em Assis, nós 
brincava muito (...) 

 
Como dissemos, a primeira capelinha onde se comemoravam as festas da 

padroeira era uma simples barraca de palha. Mais tarde, com a chegada do Pe. 

Marcondes, na paróquia de Aracati, na década de cinqüenta (50) do século XX, se 

iniciou a construção da Igreja, no local onde se situa até os tempos de hoje. Os 
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tijolos e as telhas para sua edificação vieram de barco, pelo mar. Não havia cimento, 

a massa era o barro. As pedras foram carregadas lá da ponte, pelos próprios 

moradores, na cabeça.  

 
FIGURA 7 - Desenho de materiais chegando de barco para construção da Igreja 

 

FONTE: Material da pesquisa 
 
FIGURA 8 - Pedras carregadas da ponte para construção da Igreja 

 

FONTE: Material da pesquisa 
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Da ponte, conhecida como Ponte do Vigário, além de pedras para 

construções, sabe-se que era o lugar de onde se tirava a água que mantinha a 

comunidade. A água para beber e para as atividades domésticas eram retiradas das 

barrocas ou vertentes que se formavam lá, com as chuvas de inverno. Para chegar 

lá, na Ponte do Vigário, vivia-se um desafio: tinha-se que trilhar um trajeto perigoso, 

por um caminho estreito e escuro, onde se arriscava a vida, principalmente a vida 

das mulheres, com seus potes e latões, equilibrados na cabeça por uma rudia 

(rodilha de pano). 

 
FIGURA 9 - Desenho das mulheres subindo a ponte para buscar água 

 
FONTE: Material da pesquisa 

 
Quando as barrocas estavam próximas de secarem por falta da chuva, a água 

ficava bem disputada e os moradores precisavam madrugar para conseguirem retirá-

la, como nos conta a narrativa abaixo: 

 
Teve um dia que Raimunda Branca pegou foi no sono na ponte. Ela foi de 
madrugadinha buscar água. Chegando lá, fez o riacho dela e se deitou pra 
esperar a água subir. Acabou que ela dormiu lá mesmo, pegou no sono na 
ponte. Acho que ela fazia era muitas vezes isso. Tinha gente que ia, tirava 
água do riacho que ela tinha cavado antes dela e ela nem via, dormindo... 
Era muito cedo que a gente ia. (Ná) 

 
Havia ainda algumas cacimbas pela praia, como a cacimba de Joaninha 

Pindu, a de Chico Cândido e a de Reimundo Crispim. Depois, os moradores se 

organizaram e construíram a Cacimba do Povo, mas ainda havia muitas dificuldades 
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para se conseguir água.  Só bem depois, já na década de noventa, a comunidade de 

Redonda pôde contar com água encanada. Na inauguração, os moradores, em volta 

do poço, cantaram: 

 
Nosso grito continua numa voz, num só sentido 

Por isso gritamos forte: povo unido jamais será vencido 

(...) 

Uma só varinha é tão fácil de quebrar 

Mas um feixe de lenha, você pode até suar 

Esse é o exemplo da força da união. 

 
A dessacralização do mundo e a racionalização na relação com a religião são 

vistas como características da modernidade. Todavia, a esse tempo, nas sociedades 

tradicionais, como Redonda, a religião representava, muitas vezes, a possibilidade 

das pessoas se unirem em torno de um universo simbólico que apresentava outra 

realidade além da existente. Os dois aspectos foram frisados nas falas dos 

moradores: havia um trabalho coletivo, que sempre valorizava vínculos e os 

desenvolvia em torno de uma tarefa coletiva; e havia também uma remessa ao 

universo simbólico da cristandade.  

No campo da saúde coletiva, ou mais especificadamente, nos escritos em 

educação popular e saúde, podemos encontrar estudos valiosos no que tange à 

religiosidade das classes populares. Entre eles, são muito válidas as contribuições 

de Victor Valla (1998), para quem a complementariedade entre religião e saúde que 

“existiu durante uma grande parte da história da humanidade”, começa a ressurgir 

na segunda metade do século XX, ao lado de “um desencantamento com o que se 

conhece como medicina moderna”. Este autor traz contribuições pertinentes ao que 

se tem chamado de “Apoio Social”. Vejamos como ele define o termo:  

 
Apoio Social se define como sendo qualquer informação, falada ou não, 
e/ou auxílio material, oferecidos por grupos e/ou pessoas, com os quais 
teríamos contatos sistemáticos, que resultam em efeitos emocionais e/ou 
comportamentos positivos. Trata-se de um processo recíproco, que tanto 
gera efeitos positivos para os sujeitos que recebe, como também para quem 
oferece o apoio, permitindo que ambos tenham mais sentido de controle 
sobre suas vidas (VALLA, 1998, p.156).  

 
Pressupõe-se que “apoio social” afetaria o estado de saúde de uma pessoa 

de forma benéfica. Em suas dores e sofrimentos físicos ou psíquicos, as classes 

sociais populares têm buscado ajuda nas religiões e estas têm dado respostas que 
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não foram encontradas na medicina moderna, como acolhimento, carinho, 

reconhecimento e apoio (VALLA, 1998). Veremos bem, no decorrer dessas nossas 

narrativas sobre os primeiros espaços-tempos de Redonda, a conformação dessas 

redes de apoio social no lugar, especialmente com o trabalho das Comunidades 

Eclesiais de Base por aqui chegam de maneira fecunda, a se perceber pela canção 

“Povo unido jamais será vencido”, mostrada acima. 

Mas voltando aos acontecimentos do final da década de setenta, antes dessa 

peleja pela água, outra luta, em 1979, marcou a vida dos redondeiros: uma família 

muito influente da cidade do Aracati, a família Porto, se apresentou como a 

verdadeira “dona das terras” de Redonda, e decidiu vender seus pertences para uns 

ricos empresários. Tal fato provocou revolta na comunidade. A família Crispim, com 

a liderança de Chico Crispim e seu filho Madureira, conseguiu mobilizar os 

moradores de Redonda para a luta, destruindo as cercas de arames que foram 

montadas nos terrenos. Nesse confronto, morreu o morador Manoel Capó, fuzilado 

pelos capangas dos empresários de Aracati. Apesar da perda e do pesar que esta 

morte causou a todos, os redondeiros conseguiram a desapropriação das terras, que 

foram divididas em hectares para as famílias de Redonda, Peroba e Vila Nova.  

Tal conflito foi objeto de estudo de Lima (2002) que assim se colocou, após 

ouvir pessoas da comunidade e pesquisar documentos dos órgãos públicos 

competentes: 

 
No relato de Sr. Antônio Madureira algumas disputas são marcantes. Citou 
que em 1970 Ruperto Cavalcante Porto (ex-prefeito de Aracati e influente 
político à época) vendeu, para a empresa CAJUNOR, um pedaço de terra 
cuja demarcação gerou controvérsia; (...) Este caso deu origem ao histórico 
conflito de terra de 1979 (com a morte de um morador de Peroba), cuja 
solução gerou, anos depois, o Projeto de Assentamento de Redonda (PA 
Redonda), efetivado pelo Incra, a partir da desapropriação de terras, 
conforme decreto nº 87.861, de 23 de novembro de 1982 (assinado pelo 
presidente João B. Figueiredo e publicado no Diário da União em 25/11/82). 
(LIMA, 2002, p.154-155) 

 
De acordo com Lima (2002, p.155), a terra desapropriada pelo INCRA foi 

distribuída, “em acordo com as famílias beneficiárias, segundo duas modalidades de 

uso: individual e coletiva”. Uma nova relação com a terra foi sendo pensada, vivida, 

onde os conflitos que vão se dando implicam assassinatos, e, como vimos,  

reconhecimento de uma luta que deveria ser travada.  

O saber social que aqui se erguia, era como uma educação popular - a um 

tempo era saber advindo da vida comum, repartida, da luta social que se vivia e, 
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também, era construção de uma dimensão nova nos sujeitos: a da cidadania. 

Vestida com a configuração de uma rede social ampla, moral e afetiva, a população 

de Redonda, por meio de novas práticas intersubjetivas – entre as quais o teatro, do 

Flor do Sol – ganhava compreensões que a permitiam sair de um estado de privação 

de direitos e alçar novas concepções ético-políticas, ensaiando um horizonte 

público.    

Leff (2001, p. 162-3), retomando o pensamento de Mannheim (1936-1972), já 

observava: O real social sempre é construído por ideologias teóricas e práticas, por 

utopias que geram sentido. Como observa o autor, pode-se pensar, nessa 

perspectiva, que é possível considerar o ambiente como um espaço de articulação 

de processos de diferentes ordens de materialidade e racionalidade, relações e 

crença. 

Junto aos conflitos que chegavam, nesse conjunto de racionalidades que se 

entrecruzavam, o que vinha sob a cunha de modernidade eram novos aportes 

tecnológicos que chegavam de algum modo como vestígios de direitos sociais que 

se esboçavam.  

Por esta época, a comunidade de Redonda pertencia ao município de Aracati. 

O Estado, ausente, não garantia direitos sociais básicos como educação, saúde e 

saneamento. A água encanada nas residências, como vimos, foi uma conquista bem 

recente, na década de noventa. A energia elétrica, também, quando chegou, em 

meados da década de oitenta, Icapuí já havia se emancipado de Aracati.  

Por ocasião da chegada da luz elétrica em Redonda, contam os moradores 

que as pessoas pulavam vibrantes, admiradas. Os animais se escapuliam eufóricos, 

fugindo do clarão das luzes; as crianças ficavam contando os postes que iam 

acendendo, um a um, correndo pelas ruas da comunidade, pela praia, pelo pé da 

serra, pelas subidas de ladeiras.  
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FIGURA 10 - Desenho da chegada da eletricidade em Redonda 

 

FONTE: Material da pesquisa 

 

Recordo-me bem desse tempo; da chegada da eletricidade. Uma turma de 

crianças, no final da tarde, sentadas na praia, esperando os postes acenderem. Nós 

nos púnhamos a contar os que iam acendendo, brincando de quem acertava qual 

iria acender primeiro. Acostumados a ficar acordados até mais tarde somente nas 

noites de lua, nosso pensamento era que agora poderíamos ficar brincando, na rua, 

pela noite adentro. 

Defendia-se aqui a preservação do direito de ser uma pessoa comum, viver 

uma cultura popular, com toda a carga de contradições que essa ideia de cultura 

traz, mas também com as possibilidades dos sujeitos produzirem determinados 

modos de subjetivação, segundo seus contextos singulares de vida. A consciência 

cada vez mais clara das faltas do que se considerava já bem público e direito social, 

como educação e saúde, trabalho e moradia, era instigada pelos reconhecimentos 

das singularidades da vida da cultura em Redonda. E, em seu bojo, se via um 

questionamento do seu isolamento e sua marginalização; e se a busca de ação na 

esfera pública foi trazendo visibilidade para a aldeia de pescadores, também foi 

trazendo as formas perversas com que o capitalismo invade o litoral e expulsa os 

nativos. Saindo aos poucos de uma simbolização que opunha os “de dentro” e os 

“de fora” – oposição que representava de início uma reação à invasão do litoral - , na 
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verdade o que se passou a viver tinha como diapasão a busca de processos de 

autonomia imperativos para a sobrevivência de Redonda. Processos que, contudo, 

necessitavam equacionar a interdependência da vida no litoral leste, em particular.        

 

2.2 “Vai pra ondas do mar sagrado: Uma herança pra curar teus filhos e teus 

netos” 

 

Havia, por entre os primeiros moradores, aqueles que eram autorizados e se 

autorizavam a curar de várias enfermidades. Conta-se que alguns rezadores, como 

o velho Xixe, “tomavam sangue pela palavra”, como disse Cocoa e esta é expressão 

comum entre os redondeiros, significando que tais rezas faziam cessar hemorragias. 

Outros rezadores do lugar curavam de outras doenças: Luzia de Jesus curava 

pancadas, boca ferida, caroços no corpo e vermelha; Ti Reimundo Crispim, irmão de 

Xixe, curava de espinhela caída, escurpação, dordói e dor nos olhos; Madrinha 

Sulina e Maçu curavam de engasgamento por espinha de peixe. Eles também 

ensinavam os chás, feito de ervas, que serviam como remédio para muitas doenças. 

Pontua Witter (2005) que, curandeiros, boticários, cirurgiões-barbeiros e 

parteiras apareciam em estudos a respeito da história da medicina no Brasil como 

categorias difusas e quase sempre marginais. Reconhece que esses estudos 

reproduziam o discurso médico relativo à sua ação como atividades marcadas pela 

ignorância, pela superstição e pela ineficácia. E assim posiciona-se: 

 
As práticas populares de curar acabaram aparecendo, assim, em boa parte 
da historiografia, como pertencentes a um conjunto de atitudes “pré-
racionais” e ilógicas, fruto de uma mistura de culturas (visto de forma 
pejorativa) e do “abandono” em que viveram as povoações brasileiras, 
especialmente durante o período colonial. Tais práticas ter-se-iam originado, 
para a maior parte dos autores que comentaram o tema, principalmente, da 
“falta” de médicos. Este fato teria feito com que estas fossem admitidas 
pelas autoridades, por certo tempo, como um “mal necessário” à 
sobrevivência da população. Entretanto, a permissividade e o pouco 
controle com que o curandeirismo foi tratado nos primeiros séculos da 
história brasileira teriam acarretado, nos alvores da medicina científica no 
país, uma árdua luta dos doutores contra o que se dizia ser “o arraigado 
atraso” do povo brasileiro (WITTER, 2005, p.14). 

 
Porém, o que temos visto em estudos junto às comunidades é que, mesmo 

em tempos mais recentes, essas práticas populares de cura não se extinguiram 

frente ao avanço no acesso aos serviços da medicina moderna ou da biomedicina. 

Em Redonda, figuras emblemáticas como Tia Germana, falecida há alguns anos, 
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Lurdes de Chico Cândido, entre outras religiosas, herdaram esses saberes dos seus 

antepassados e assumiram socialmente, em Redonda, essas práticas populares de 

cura, sendo, cotidianamente, procuradas por pessoas de todas as idades. 

 Há poucos anos trás, quando Tia Germana ainda era viva, ela me presenteou 

com uma entrevista em que falou sobre sua vida de curandeira, do modo como foi 

se apropriando, durante toda sua passagem na terra, dos conhecimentos de seus 

antepassados e de como passou a utilizá-los em prol de seus parentes e de sua 

comunidade – o que eu vou chamar aqui de “saber de cura”. Vemos aqui que a ideia 

de cura possui uma dimensão de saber coletivo e de herança cultural, como se vai 

ver no relato de tia Germana, compilado abaixo.   

 Em nossa conversa, ela estava sentada numa cadeira de balanço, fumando 

seu cachimbo habitual, no alpendre da casa de seu falecido (e mais amado) filho, 

que também era vizinho. No seu relato, ela revela que adquiriu os saberes da cura 

de seus parentes (avó, mãe e tia) e de uma grande amiga, cada qual lhe ensinou 

rezas e ritos diferentes, que serviam a ocasiões diferentes. Primeiramente, ela traz o 

que aprendeu de uma amiga que a “queria muito bem” (que inclusive é minha 

bisavó, como ela deixa aparecer na sua fala). Essa amiga, Luzia de Venceslau, lhe 

deixou a prática da cura como uma herança - como assim qualificou, para servir a 

ela e aos seus descendentes:  

 
A tua bisavó, Luzia de Venceslau, ela me queria muito bem. Ela mostrava 
que me queria muito bem. Aí um dia ela disse assim: “- Maninha, eu vou 
deixar pra tu uma herança”. Aí eu disse: “- que herança é essa Luzia?” Ela 
disse assim: “- minha filha, uma herança pra tu criar teus filhos, teus netos”. 
Eu [era] menina, mulher nova ainda. Aí ela me ensinou a curar de 
desmentidura, quebrante, espinhela e vento caído. Aí eu aprendi. 

 

Vento caído é uma afecção intestinal, cujos principais sintomas são fezes 

líquidas com fragmentos esverdeados, acompanhado por um desalento corporal 

típico da desidratação. Sua principal causa é apontada como “um susto”. Espinhela 

é uma dor forte na coluna que, como descreve o redondeiro, “parece que quebra é a 

coluna e cai as pá19”. Desmentidura é a conhecida torção de um osso numa região 

articular. Usa-se muito as expressões “braço desmentido”, “mão desmentida”, “pé 

desmentido” etc.  

Quebrante é um estado de adoecimento em que a pessoa, 

preponderantemente crianças, apresenta vômitos excessivos, desalento corporal, a 

                                                             
19

 As Pá são as escápulas. 
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ponto de ficar não responsiva, quase não abrir os olhos ou a boca, provocado por 

um “mau olhado”, ou seja, por alguém que “se admira demais”, da beleza ou da 

feiura que mira. Em Redonda, é bastante comum curar desse mal. Entre as mães, 

socializam-se, inclusive, os nomes das pessoas que tem mais facilidade de “botar 

quebrante”, as quais chegam a ser evitadas em algumas circunstâncias, ou delas se 

escondem as crianças, para que sejam livradas do seu “olho mau”. Há outros 

curandeiros que informam às mães os causadores do quebrante, mas essa não era 

uma prática de Tia Germana. 

Sobre as curas dessas doenças, assim partilhou Tia Germana: 

 
A cura de vento caído é misturado com quebrante. É assim: “Cristo nasceu, 
Cristo morreu, e Cristo ressuscitou e vento caído alevantou”. A gente diz 
três vezes: “Cristo nasceu, Cristo morreu e Cristo ressuscitou e vento caído 
alevantou” e a gente chama pelo nome do menino, da pessoa: “Fulano, 
Cristo nasceu, Cristo morreu e Cristo ressuscitou e Vento caído alevantou”. 
Aí quando acaba reza o Pai Nosso. E quando acabar pega o menino e diz 
assim: “Fulano de tal se for quebrante ou enviado vai pra quem te botou. 
Fulano de tal, se for quebranto ou enviado vai pras onda do mar”. 
 
A Desmentidura é assim... Pera aí, meu fi, quê vê que eu me lembre... 
“Fulano de tal, eu vou te curar, com os poderes de Deus e de São Virtuoso 
eu vou curar, carne criada, osso rendido e nervo torto”. Aí pergunta a 
pessoa, que que eu curo? A pessoa diz, “carne criada, osso rendido e nervo 
torto”. “Assim mesmo eu curo, carne criada, osso rendido e nervo torto”. Aí 
torna a rezar o Pai Nosso. 

 
Vê-se aqui comparecer na noção de cura da população de Redonda, uma 

dimensão que alcança outros níveis de cuidado que não os da biomedicina e chega 

ao que modernamente vai se nomear “medicina vibracional”20.  

Na realidade, o que estamos vendo contar-se, nas narrativas de Redonda, é 

uma lógica simbólica que sustenta o abandono social e organiza uma demanda por 

saúde coletiva buscando as forças criativas do grupo e suas crenças. Os 

significantes das partes do corpo doente são cobertos por uma diagnose e 

tratamento que apontam para uma racionalidade menos colonizada pelo modelo de 

doença e cura da biomedicina, que parte de pontos fixos, mas envereda por 

aspectos menos concretos e mais espirituais do adoecer humano.  

Vemos também, nesse tempo, como a saúde coletiva vai arregimentando 

força e tenta se estruturar fora de serviços sociais públicos organizados 

institucionalmente para esse fim. Sua força contra-hegemônica, contudo, vai ser 

                                                             
20

 Luz e Barros (2012) estudam novos referenciais de cura, situando-os como outras racionalidades 
médicas; e Erberelli (2013) estudando o assunto, propõe a Fluidoterapia como uma racionalidade em 
saúde que pensa o sujeito como ser espiritual. 
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esvaziada pela lógica dos serviços de saúde, que se chegam como conquista social 

inegável, trazem, porém, consigo, o olhar de desconsideração pelo saber popular. 

Uma saúde que pudesse pensar em termos multiculturais poderia unir os sistemas 

de competências de diversos sistemas culturais?       

Vemos que na comunidade de Redonda, por exemplo, se reproduziam 

variadas percepções sobre o quebrante, algumas retiradas de experiência particular, 

ou do que viu acontecer com um vizinho ou conhecido, ou até mesmo de ouvir dizer. 

O que estavam a significar? 

 
Quebrante botado na carne é um dos mais perigosos. Precisa de três 
rezadeiras pra tirar. Botaram em Diego meu um quebrante na carne dele. 
Eu fui lá em Maria de Nora [outra curandeira], ela disse assim: “Célia, 
botaram na carne dele”. Vai precisar de três rezadeiras. Aí curou ela, curou 
Lurdes de Chico Cândido e curou Tia Germana. Foi por onde meu fi 
escapou. 
 
Quebrante de feiura quando num mata aleija. E quebrante botado por uma 
mulher menstruada também num tem quem escape.  
 
L. é mal de Z. até hoje porque Z. matou uma fia dela de quebrante [faz mais 
de trinta anos esse fato]. A menina tava brincando na frente de casa, Z. 
passou e botou o quebrante. A menina num escapou não. Mas também, 
num foi porque a pobi de Z. quis. L. deveria entender isso, nera? A gente 
num sabe que bota quebrante sem querer. Qualquer pessoa bota 
quebrante, é só se admirar da criança.  
 
Na hora, é só dizer: “benza, Deus”, que ataia o quebrante. 

 
Uma terapêutica que envolve a espiritualidade, certamente é o que se vê 

finalizando os relatos acima: - “Benza Deus”. Admitir competências culturais diversas 

– a da religião e a da ciência, a da cultura popular em saúde e a da educação – 

seria, todavia, um movimento contra-hegemônico que certamente não estamos a 

pensar com vigor.  

Ti Germana, em sua narrativa, também compartilhou seus ritos por ocasião 

das curas de enzipa21 e de dor de dente, que ela havia aprendido com sua avó e 

com sua mãe, respectivamente: 

 
A cura de enzipa é assim:  
“Pedro Paulo foi a Roma, com Jesus Cristo se encontrou. 
Jesus Cristo perguntou a Pedro Paulo o que queria lá. 
Aí Pedro respondeu: - Senhor, mau de monte limpa mar. 

                                                             
21

 Enzipa: acredito, pelos sintomas descritos pelos mais velhos (vermelhidão na pele com bolhas, 
aparece principalmente nas pernas, mas pode aparecer em outras artes do corpo), se tratar de 
erisipela. 
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Jesus disse: - Pedro Paulo torna cá, com o óleo de minha oliveira e sangue 
do meu lar, você vá curar, enzipa, enzipela, enzipão, enzipelão e 
enzipamar”. 
Que é aquele óleo que a gente bota que compara o sangue. E oliveira é o 
mato (...) 
E curar de dor de dente eu aprendi com a minha mãe. Dor de dente é 
assim:  
“Tava Santa Pelonha assentada na pedra dela.  
Chegou nossa Senhora e disse: - Pelonha que é que tu tem?  
Ela disse: - Senhora, dor no dente.  
- Pelonha, você crê no menino Jesus que eu trago no ventre, que não é de 
se doer, nem queixo, nem osso, nem dente.  
Essa aí eu aprendi com a minha mãe. 

 

Explica Tia Germana que esses saberes de cura foram adquiridos de tanto se 

conviver com os mais velhos que os praticavam, como a sua avó, que ela retrata na 

seguinte fala:  

 
A minha vó Manhí, ela não me ensinou, eu que aprendi vendo ela curando 
enzipa. Ela curava assim alto e eu aprendi. Não precisou ela nem me 
ensinar que eu era muito sem vergonha. Onde eu tava tinha muito véi, e 
Manhí curava e eu via. E mamãe também.  

 
Vemos que, nesse caso, distintamente do primeiro, a assimilação dos ritos se 

deu pela convivência familiar, com os mais velhos – “onde eu tava tinha muito véi” - 

de modo espontâneo, cotidiano, como aprendizagem geracional. Àqueles, os 

anteriores, ela dispensava um tratamento com mais reserva, como se guardasse 

também para oferecer a outro, de herança. Poder-se-ia apreender daí que um saber 

de cura, herdado de um modo especial, por uma escolha particular e, 

aparentemente, inexplicável (do ponto de vista da biomedicina), numa ocasião 

singular merece tratamento diferenciado daquele aprendido na naturalidade do 

cotidiano, compondo práticas costumeiras? Haveria formas de iniciação nesses 

saberes? 

Outro modo de assimilação desse saber de cura, de acordo com que nos 

narrou Tia Germana, se deu por ocasião de uma situação desafiadora, por uma 

necessidade de cura demandada da comunidade. Vejamos como foi o episódio: 

 
Quando Vilanir teve aquela Luíza [Heloísa] deu uma ferida muito grande na 
boca dela [da filha]. Ela veio aqui pra eu curar a menina. Aí eu disse assim: 
“minha filha, me desculpe, mas eu não sei curar ferida de boca não”. Aí ela 
foi e pegou a chorar. Eu digo: “mas não se preocupa não, Vilanir, que eu 
amanhã vou a Barreira, quando voltar eu resolvo teu problema”. Eu tinha 
uma tia chamada Santana, era curadeira, lá na Barreira. Aí eu fui bater lá 
em tia Santana. Seguir o rumo da praia. Quando chegou lá, ela me ensinou 
curar boca ferida. Eu passei meio dia lá em tia Santana. Ela dizendo as 
palavras... Onde nasceu a minha cura foi daí. 
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Temos aí um processo diferente dos dois anteriores. O adoecimento de um 

membro da comunidade provoca a sensibilização da rezadeira. O choro angustiado 

da mãe lhe desperta compadecimento - a maioria dos depoimentos sobre Tia 

Germana (e a minha convivência com ela22) atesta que ela era essa pessoa, como 

costumamos dizer, de muita caridade. Não raras eram às vezes em que ela se 

deslocava, sozinha, a pé, até lugarejos distantes, para servir a parentes e amigos 

que se encontrassem enfermos. Lá passava vários dias cuidando dessas pessoas23. 

Essa prática solidária, na verdade, não era simplesmente uma atitude 

individualizada, mas era algo intrínseco ao convívio em Redonda, que se firmava 

cotidianamente, nas relações interpessoais em meio às dificuldades que se 

apresentavam no lugar, como bem relata uma moradora: 

 
Naquele tempo, quando a pessoa caía doente, nós era unido um ao outro, 
porque se dissesse assim “menina, fulano tá doente”, outro dizia “vamo pra 
lá”; se precisasse ficar, nós ficava, uma ruma debaixo do alpendre, nós num 
deixava a pessoa dormir numa rede sozinha, nós tinha que ir acompanhar 
(...) Quando nós muié, que tava grávida, sentia dor, nós chamava a finada 
Bobôi, Maritana, Germana, e elas ficavam ali, mais nós, enquanto nós num 
descansava elas não saíam de perto (Lelê). 

 
E nesse mesmo gesto de acolhimento à dor do outro, Tia Germana se 

deslocou até Barreiras,24 cruzou as dunas e “seguiu o rumo da praia”, decidida a 

aprender a curar boca ferida. E como ela mesma concluiu quando narrou esse 

episódio: “minha cura nasceu daí”. Capta-se que um saber de cura, no contexto 

dos povos do mar de Redonda, emana também de um comprometimento solidário, 

por parte de quem o detém, para com os seus pares, que lhe devotam fé e 

esperança.  

Acolhemos a advertência de Valla (1998, p.162) quando o mesmo pede para 

que “tenhamos cuidado em nossas interpretações das ações das classes populares 

e sua relação com a religião”. Para muitos, essas práticas podem ser vistas como 

um ato de carência, sem considerarem que podem vir a ser de intensidade. Ele 

explica: “o que pode ser visto como tentativa de resolver exclusivamente um 
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 Apenas uma casa separa a minha residência da dela, onde hoje mora um filho, nora e netos. 
Importante acrescentar que essa nora, chamada Cristina, adquiriu saberes de cura e hoje também se 
autoriza a essa prática, ao que ela tem como uma missão. A mesma é católica atuante membro da 
pastoral da pessoa idosa. 
23

 Recordo que Tia Germana gostava muito de fazer referência ao texto do Evangelho que trata da 
visita de Maria a sua prima Isabel, nas regiões montanhosas, por ocasião da gravidez desta em idade 
avançada. “Visitar é uma prova de amor” – ensinava Tia Germana. 
24

 Barreiras é outra vila de pescadores no município de Icapuí, dista, aproximadamente, 10km de 
Redonda. 
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problema material, poderia bem ser o resultado da vontade de viver a vida de uma 

maneira mais plena ou intensa” (VALLA, 1998, p.162). 

Inspirado pelas palavras e pelas lembranças de presença forte de 

“Mangermana”25 dentro da comunidade – aquela imagem de uma mulher idosa, com 

seus cabelos brancos, rosto enrugado, com um cajado na mão, que não se deixava 

abater por um problema cardíaco que insistia em lhe maltratar - foi que compus, há 

alguns anos, uma cantiga. A mesma fez parte de uma peça teatral intitulada “Pra dar 

voz a nossos sonhos e saberes”, encenada, em 2006, pela meninada do mar26: 

 
Acode, Mãe Ana, acode, Mãe Ana 
Acode que a vida tá difícil de levar 

Acode, Mãe Ana, me acode, Mãe Ana 
Acode que a vida tá difícil de levar 

 
Se você está perto 
Eu não tenho medo 
Deixo o vento soprar 

Benze do teu jeito certo 
De quem sabe o segredo 

- Minha dor vem curar 
 

Vê o meu sofrimento 
Aprendestes com o tempo 

O meu pranto enxugar 
Traz em tua cantiga 
Os mistérios da vida 

- Como posso explicar? 

 
De fato, não se tenta aqui explicar “os mistérios da vida”, mas buscar 

compreender por outra óptica, que não a da biomedicina moderna, que sempre 

deixou essas práticas populares de cura à margem, como algo desprovido de 

validade. Vasconcelos (2009), apoiado nos escritos de Michel Foucault e no seu 

conceito de micro-poderes (difusos em todo tecido social), vai argumentar que as 

técnicas hegemônicas das instituições se apoiam nesses micro-poderes, que fazem 

circular os saberes marcados pelos interesses dos grupos hegemônicos. 

Acompanhemos seu raciocínio: 

 
A dominação geral pode funcionar porque se sustenta em micro-poderes, 
com relativa autonomia a partir de múltiplos atores sociais. Para se entender 
o poder é preciso buscar perceber as táticas e técnicas de dominação no 
detalhe da vida social e procurar compreender como os diversificados 
mecanismos de poder são utilizados, transformados e ampliados pelas 
formas mais gerais de dominação. O poder, para ser exercido, precisa 

                                                             
25

 Mangermana é a junção de Mãe Germana, como também ela era chamada na comunidade. 
26

 A meninada do mar que participou do Grupo Sol Nascente - um projeto de oficinas do Flor do Sol 
que eu coordenei e executei para formação de novos artistas de teatro de rua. 
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produzir, organizar e colocar em circulação saberes que o tornem legítimo. 
As práticas técnicas presentes nas instituições foram sendo estruturadas a 
partir de saberes marcados pelos interesses dos grupos hegemônicos e 
contribuem para os legitimarem na medida em que lhes emprestam uma 
aparência meramente racional: induzem a população a se comportar e 
encarar a vida de acordo com esses interesses (VASCONCELOS, 2009, 
p.274-275). 

 
Assegura Vasconcelos (2009) que a racionalidade interna da atenção médica 

tradicional “reforça e recria, no nível das micro-relações, as estruturas de dominação 

da sociedade”. E assim se posiciona: 

 
O seu biologicismo, o autoritarismo do doutor, o desprezo ao saber e à 
iniciativa do doente e seus familiares, a imposição de soluções técnicas 
para problemas sociais globais, o mercantilismo e a propaganda embutida 
dos grupos políticos dominantes são exemplos de alguns dos mecanismos 
entranhados na assistência à saúde oficial que se procurava superar 
(VASCONCELOS, 2009, p.274). 

 
E, ajudando a suplantar esse desprezo ao saber que não seja o saber do 

‘doutor’, continuemos bebendo das fontes que emanam da nossa etnografia em 

Redonda. 

Um aspecto que surge nos depoimentos sobre Tia Germana, e de alguns 

fatos que eu também testemunhei, era o fato que ela “se compadecia com a aflição 

da mãe” e não com a doença em si ou a possibilidade da criança morrer. Vejamos: 

 
Uma vez botaram um quebrante em Leandro que o menino quase que 
morre. Eu tava dando banho no bichim numa bacia, perto da janela, aí 
passou N.L, se pôs a olhar e se admirou do menino. Na mesma hora, o 
menino caiu nos meus braços desmolecido, por morto já, num abria nem a 
boca nem os olhos. Quem tava perto dizia assim: “minha mana, tás vendo 
aí, esse quebrante tirano? Nesse instante, o menino tava bonzim”. E eu 
aperriada, e o povo todo se aperriou, mas tia Germana nem se aperriava 
com o menino doente daquele jeito. Ela disse foi assim: “se ele morrer, é 
mesmo que morrer um pinto”. Mas aí ela curou e o menino ficou bom.  
 
Ela num se importava com criança doente não. O que amolecia o coração 
dela era a aflição da mãe. Mexer com coração de mãe era a coisa que mais 
feria ela. 
 
Ela tinha tanta pena da mãe que ela ficava distraindo a pessoa, pra não se 
aperriar muito. Ela dizia assim: “ói que é muito bom ter mãe, que derrama 
lágrima até pra uma coisa feia dessa” [se referindo à criança]. E a mãe ria 
daquela prosa que ela tirava e aí se acalmava mais um pouquinho. 

 
A biografia de Tia Germana vem nos dizer também que essas práticas de 

cura, apesar de terem sido ‘absorvidas’ desde a infância, ao longo da vida, têm sua 

iniciação autorizada, por ela e pelos demais, somente na idade adulta. Como se 

houvesse um processo de delegação de autoridade que subjaz ao da produção de 



95 
 

significação, de natureza intersubjetiva, que vai chegar a certa maturação, pré-

requisito do lugar de herdar a capacidade de curar.  

 
Desde nova que eu via cura. Mas eu num sabia. Eu comecei mesmo a curar 
depois de certos anos pra cá. Eu já tinha filho quando comecei. Já era mãe, 
era. Por isso que eu me lembro da minha amiga, Luzia de Venceslau, a 
primeira

27
, que tinha me dito: “Minha filha, eu vou te dá essa herança pra tu, 

pra tu curar teus filhos e teus netos”.  

 
Ela “via”, mas “num sabia”, como conta. Não se sabia ainda curandeira. Ela 

não trata seu ofício simplesmente como uma decisão voluntária, como uma escolha 

pessoal. Mas como uma herança dos antepassados que vai ser estabelecida num 

determinado momento de sua vida que lhe foge a regras explicativas.  

Poderíamos pensar: essa herança se dá em virtude da função materna estar 

sendo exercida num contexto de dificuldades que desafia a proteção dos filhos da 

doença e da morte? Não devemos esquecer Valla (1998) quando recomenda que 

saiamos, na análise dessas práticas, da perspectiva da carência rumo à perspectiva 

da intensidade. Penso que as duas estão imbricadas intimamente sendo conduzidas 

pela teia de significados de que trata Geertz (1989).  

E nessa mesma teia de significados, a que nós nos amarramos, para darmos 

sentido à nossa vida e aos nossos atos, estão tecidas as nossas representações. O 

contexto histórico e cultural dos povos do mar de Redonda deu sedimentação aos 

rituais dos curandeiros do lugar. Em se tratando dessa questão, do processo ritual, 

vejamos as narrativas dos familiares próximos a Tia Germana quando o descrevem: 

 
Era assim: o menino vinha quase morto. Degotado. Descangotado (faz o 
gesto de um pescoço que pende para o peito, sem força). Com diarreia, 
vomitação. A mãe já chorando, muitas vezes. Outras eram mais fortes. E ela 
benzia. Ela fazia as reza e levantava o menino pra banda do mar. E 
rezava três vezes (Nora). 
 
Se fosse uma criancinha novinha, ela botava nos braços e ficava 
balançando pro lado do mar, a cabeça virada pro mar. E rezava e 
balançava a criança. Ela rezava assim: “quebrado, oiado ou azar que te 
botaram, vai pras ondas do mar sagrado”. E quando era pra fechar a cura 
rezava uma Salve Rainha (Filha). 
 
Primeiro ela fazia o sinal da cruz nela mesma. Depois, fazia na pessoa, pra 
começar a cura. Aí ela pegava três ramos de mato, que era pião roxo, e 
ficava rezando e fazendo a cruz na pessoa com esses ramos, 
movimentando, fazendo a cruz. Ela dizia várias rezas, que a gente via só 
pelo jeito da boca dela, assim como que só balbuciando... E outra hora, ela 

                                                             
27

 Essa “primeira” a que ela se refere é o fato de Luzia, ter sido a primeira esposa de Venceslau. Este 
era conhecido como Padim Celau, filho de João Crispim, de quem tratamos nas primeiras ocupações 
do lugar. Padim Celau é meu bisavô, pai de minhas duas avós, que são irmãs. 
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rezava alto, pra todo mundo escutar. Porque dependia do tipo de cura (...) 
Mas tinha que ser três dias. No primeiro, ela abria a cura e no derradeiro ela 
fechava (Neta). 
 
Pra curar fogo saltiador, ela benzia com água serenada

28
 (Filha). 

 
Pra curar desmentidura, ela perguntava: “o que que eu curo? A gente 
respondia: “carne triada, osso rendido e nervo torto”. Perguntava três vezes. 
Aí começava a benzer o local desmentido (Filha). 

 
Chama a atenção, nas descrições acima, a relação entre o sagrado e os 

processos de cura. A representação do mar enquanto algo sagrado – “vai pras 

ondas do mar sagrado” – comparece sendo capaz de afogar os males que 

acometem as populações que lhe abraçam e que têm “a cabeça virada” em sua 

direção – “levantava o menino pra banda do mar”, “a cabeça virada pro mar”.  E o 

movimento rítmico de acalanto do balanço era parte do rito como um todo, como se 

a curandeira se revestisse de um ‘ser-mar’ que, em comunhão com o ecossistema e 

com a crença advinda dos seus convives, lhe arrebatava de poder e cura. Até hoje, 

benzer-se ao entrar no mar é comum em Redonda, ritual que reforça essa 

representação do ser sagrado que se dá, nas águas do mar, aos seus povos, como 

que lhes banhasse de purificação e proteção29. 

Tia Germana, quando em sua autobiografia, partilhava as narrativas de 

origem de seus ritos, que davam sentido e ordenavam sua prática. Por exemplo, ela 

contou que a cura de cobreiro e fogo selvagem tinha que ser com água e um ramo 

porque houve uma mulher que perguntara a Jesus: “Senhor, o que se cura ezague, 

cobreiro e fogo selvagem?” Ao que ele respondeu: “Senhora, com água da fonte e 

ramo do monte estirado pela ponta”. Esclarece Tia Germana: “por isso que a gente 

pega aquele ramo e acabá rebola assim em riba da pessoa e amissando essas 

palavras”. E acrescenta: “o ramo com água é mais pra curar ferida”.  

Ao final do seu processo ritual, assim procedia: 

 
Eu precisava rezar, toda vida, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao 
Pai e oferecer as cinco chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Era assim 
que eu terminava, oferecendo as cinco chagas Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 
 

                                                             
28

 A água fica serenada quando passa a noite exposta ao ambiente, sem tampas. Diz-se, que com 
isso, pegou sereno. Sereno é a brisa noturna ou a frieza da madrugada. 
29

 Levo sempre comigo uma reza que toma esse mesmo imaginário com relação ao mar. É uma 
oração que faço quando tenho pensamentos negativos: “Rebola pro fundo do mar, onde ninguém 
pode alcançar. Isola bem lá pro fundo, longe de tudo mundo”. 
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Linhares (2003) foi buscar em Turner (1974) um olhar que confere ao ritual 

uma função de reconstrução e não somente de puro reflexo da estrutura social, 

como utilizavam os antropólogos funcionalistas. Assim discorre a autora: 

 
É Victor Turner quem vai conferir ao ritual uma função de reconstrução (e 
não espelho), uma função paradigmática: ele é um “modelo para”, 
emoldurando tanto o instituído como as geratrizes das mudanças. O ritual, 
portanto, é visto como reconstrução, re-elaboração criativa, momento 
também de criação do novo.  

 
Vimos que os movimentos corporais, os balbucios, os sons audíveis e os 

inaudíveis, os gestos de rezas, as “expressões vivenciais” da curandeira de 

Redonda se revestiam de uma simbologia partilhada, que interagia com o mundo e 

que se reelaborava criativamente frente às situações de doença, de temor e, no 

mesmo compasso, de esperança e desejo de vida. 

Tomo de empréstimo a Linhares (2003 p.47) o termo “expressões vivenciais”. 

Tais expressões, para a autora, “são outro construto que as expressões verbais e os 

rituais vão incorporar. É a semântica dos gestos e das respostas do corpo, com sua 

carga vital espontânea”. E argumenta a importância de não ignorá-las como 

integrante do universo do processo ritual: 

 
Aí, muito se inscreve do que não ousou ser dito verbalmente e que carece 
de uma articulação cognitiva que pudesse ser exposta em palavra e rito. 
Todavia, poder-se-ia dizer que essas expressões (reações corpóreas, 
fisionômicas, etc.) pertencem ao universo do rito (LINHARES, 2003, p.49-
50). 

 
A mesma autora entende que os rituais são “um tipo de ação que lida com o 

simbólico e que se dá na interação social, manifestando-se, neles, a ambivalência 

do que é intenção com o que se efetivou no cotidiano” (LINHARES, 2003, p.47). 

Explica ainda Linhares (2003, p.45), ao esmiuçar e decompor (e ao mesmo 

tempo, recompondo) os rituais presentes no cotidiano da escola, que as 

representações são “uma recomposição do objeto. Não são descrições, apenas: 

desenvolve-se-lhe o conteúdo, buscam-se-lhe as vísceras, desbordam-se as suas 

reentrâncias”. O conteúdo das representações, continua ela, “resulta da dialética 

entre o indivíduo e o coletivo a que pertence” (LINHARES, 2003, p,45).  

Buscando extrair sentido das histórias de cura que a população 

experimentava, vemos que, como diz Helman (1994, p.77) ao falar de curandeiros 
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(assim costuma-se chamar, na antropologia médica, os sujeitos a quem a população 

autoriza o cuidado social em saúde): 

 
O curandeiro pode influenciar a sociedade como um todo, em particular as 
relações sociais do paciente, é capaz de influenciar o comportamento futuro 
do paciente, ressaltando a importância de seus atos passados na doença 
atual. (...) Os curandeiros estão mais aptos a definir e tratar uma doença 
(illness) – isto é, as dimensões sociais, psicológicas e morais associadas 
com a mesma ou com outras formas de infortúnio. Eles também fornecem 
explicações culturalmente familiares das causas e duração da doença, e 
sua relação com os mundos social e sobrenatural.   

 
Informa Minayo (1994) que o termo “cura”, apesar de constar nos dicionários 

médicos como sendo resultado de um sistema terapêutico, geralmente restringindo-

se ao funcionamento orgânico e a procedimentos técnicos, tem como significado 

etimológico “cuidado” ou “cuidar”. Essa autora encontrou um significado mais 

totalizante de cura em devotos católicos, estudando representações da cura no 

catolicismo popular. Desenvolveu sua pesquisa junto ao centro de peregrinação 

Porto das Caixas, que fica no santuário de Nossa Senhora da Conceição, em 

Itaboraí - Rio de Janeiro, para onde fluem milhares de devotos. No centro da capela 

está a imagem de Cristo Crucificado, considerada milagrosa. Os peregrinos atestam 

cura de doenças que foram tidas como incuráveis por parte da biomedicina e uma 

diversidade de outros milagres e alívios de aflições. Conta a autora que um episódio 

especial deu início ao fenômeno: 

 
Exatamente no dia 26 de janeiro de 1968 essa imagem teria vertido sangue 
por suas chagas, ininterruptamente, por duas horas e meia. O fenômeno, 
presenciado primeiro por um garoto pobre da localidade, filho do zelador da 
igreja, foi testemunhado a seguir pelo vigário e por vários fiéis. Conforme 
depoentes, exames laboratoriais confirmaram que o sangue saído da 
imagem é humano, e o auto do fato se acha lavrado e registrado em 
cartório. À ocorrência do fenômeno seguiram-se os milagres (MINAYO, 
1994, p.59).  

 
Expõe a autora que esse cenário do seu estudo revela o primeiro aspecto 

importante da religiosidade, que diz respeito ao conceito de lugar sagrado que, nas 

palavras dos devotos é um “lugar privilegiado da ação de graça de Deus”, passando 

a ser identificado como espaço miraculoso. O segundo aspecto, acrescenta ela, “é 

que a explicação do fenômeno obedece à estrutura de eventos totalmente 

semelhantes, tais como as aparições de Lourdes, Fátima, Garabandal, Aparecida e 

Salete” e assim argumenta: 
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a) Em primeiro lugar aparece como a necessidade de reordenação da 
ordem social considerada caótica (...); 
b) Em segundo lugar, a manifestação da divindade se faz num lugar pobre, 
desconhecido (...); 
c) Por fim, o fenômeno é presenciado por uma criança muito pobre, 
inocente, isenta das maldades do mundo (...) (MINAYO, 1994, p.60). 

 
Continua a autora dizendo que, cria-se, assim, um “mito”, uma narrativa de 

origem. Para ela,  

 
O mito em todas as culturas é cosmogônico, tendo o homem como ponto de 
interseção entre o estado primordial da realidade e sua transformação. Ele 
não se opõe à realidade, expressa-a através do ritual que constitui 
verdadeira repetição do evento primordial que se incorpora nos costumes, 
instituições e técnicas tradicionais da coletividade (MINAYO, 1994, p.61).  

 
Todo misticismo que envolvia a figura de Tia Germana tinha também algo 

relacionado à outra prática que desenvolvia com bastante propriedade: ela se 

encarregava de ministrar os ritos de exéquias na comunidade, ou como as pessoas 

contam, “era ela quem encomendava o corpo de quem morria aqui em Redonda, ela 

ajudava a pessoa, no seu último suspiro a entregar o corpo a Jesus”. Sobre tal 

função, assim se posicionou ela: 

 
Nessa vida eu aprendi muita coisa. O que Deus precisou que eu fizesse, eu 
fiz. Por isso que eu digo que eu tou pronta pra quando nosso Senhor Jesus 
Cristo precisar de mim. Tou pronta. Num vou dizer que num tenho medo, 
porque até ele, o filho de Deus, temeu a morte, que ele disse: “Pai se puder, 
afasta de mim este cálice”. Então, num é fácil. Mas, com fé nele, a gente 
vence, porque ele venceu (...) 
Pra ajudar a pessoa a morrer, quando a pessoa ainda tá no passamento, a 
gente chama pelo nome: “fulano de tal, Jesus Maria José, a minha alma 
vossa é. Jesus é meu, eu sou de Jesus, Jesus vai comigo e eu vou com 
Jesus, Jesus vai comigo no meu coração, me há de valer em toda aflição”. 
Fulano de tal diz: em toda aflição... a gente pergunta para o defunto que tá 
morrendo: em toda aflição, em toda agonia, valei-me Jesus, José e Maria. 
José e Maria, Santana também, Senhor São Joaquim para sempre amém.  
 
Ô Meu Senhor Jesus Cristo, dono do meu coração, ouvindo de confissão, 
lançai-me a vossa benção, nesta vida damos a graça e na outra salvação, 
perdoai os meus pecados vóis sabeis que eles são. Maria Mãe de Graça, 
Mãe da Misericórdia, livrai-me do inimigo na vida e na morte. Maria Mãe de 
Graça, mãe do sumo bem, livrai-me de nosso inimigo na hora de nossa 
morte amém!  Ó Sagrado Coração de Jesus, a vós ofereço meu coração, de 
Imaculada Maria, a minhas orações, segundo as vossas intenções, meu 
Deus nos abençoe, nos guarde e manifeste com a vossa divina espada, 
chegais a vós o vosso divino rosto. Meu Deus nos dê a paz, abençoai esses 
pobres servindo amém!  
 
Aí se quer encumpridar, o defunto custar a morrer a gente reza umas 
poucas de vezes: “Salve... Jesus Cristo do Céu foi salvo, batizado no Rio 
Jordão, na barca de Noé eu me escondo, com as chaves de São Sacrário 
eu me tranco, aos anjos após de Jesus eu me entrego, Pai, Filho, Espírito 
Santo. Meu Jesus Crucificado, filho da Virgem Maria, guardai-me por esta 
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noite e hoje por todos os dias, e nosso corpo não seja preso e nem nossa 
alma perdida, nem de mim, nem de minha família, nem um de nós, nosso 
corpo não seja preso e nem nossa alma perdida, nem nosso sangue 
derramado na mão dos inimigos, Senhor Deus, Ave Maria, a gente diz três 
vez. 

 
Por conduzir firmemente esses ritos tão carregados de emoções, de dores, de 

lágrimas, de temores, é que Tia Germana tornou-se essa figura emblemática na 

comunidade. Lembrada como uma mulher de fé, caridade e coragem, ela faleceu em 

2007, aos setenta e nove anos e os que testemunharam seus momentos finais 

contam que ela rezou, sobriamente, todas as orações que tantas vezes rezara em 

vida em prol de seus conterrâneos. 

Se estamos a tratar, mesmo que em rápidas linhas, de mitos, crenças e 

tradições em Redonda, para ir caracterizando a pujança da cultura popular em 

saúde, neste lugar, é oportuno que resgatemos outras vias de manifestação dessas 

práticas populares. Refiro-me à crença na “alma do finado Dalino”, que muitos 

evocam quando perdem algum objeto importante. Dalino foi um senhor negro, 

habitou em Redonda e acabou morrendo sozinho no mato. Até hoje, ao pedirem 

“pela alma do finado Dalino” e acenderem velas para ele, há pessoas acreditam que 

assim acharão seus objetos perdidos, como percebemos na narrativa de uma idosa 

da comunidade: 

 
Bonfim num acreditava na alma do finado Dalino não. Quando eu rezava, 
ele brigava dizendo: “num és besta não, finado Dalino acha nada”. Ele num 
sabia que a alma do finado Dalino é danada.  
- Meu fi, porque é verdade, tu acredita no que eu tou dizendo?  
Pois bem, um dia aí, Bonfim perdeu o canivete dele nos cajueiros. E caçou, 
caçou, escureceu e não achou. Aí eu disse: “Bonfim, eu vou acender uma 
vela para a alma do finado Dalino”.  
Ele resmungou, mas eu acendi. Só bastou eu rezar: foi a coisa mais incrível 
que Bonfim achou. No escuro mesmo, deu pra ele enxergar o canivete 
caído, lá, no cantinho do mato, escondidinho. Meu fi, tu acredita? Desde 
desse dia que Bonfim nunca mais duvidou da alma do finado Dalino.  

 
Vemos, assim, que a cultura popular, em saúde, incorpora aspectos que se 

poderia dizer que remetem à transcendência dos sujeitos. E vê-se que na 

perspectiva popular o sujeito da saúde é multidimensional e requer uma 

reconceptualização que acolha sua dimensão espiritual. 

Concordamos, assim, com Vasconcelos (2009, p.281) quando o mesmo 

averigua que “a população não incorporou o dualismo do paradigma newtoniano e 

cartesiano de ciência, que afasta a dimensão espiritual da análise dos fenômenos 

materiais”. Atesta ele que, em pleno século 21, “as classes populares latino-
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americanas insistem em valorizar a dimensão espiritual no enfrentamento de todos 

os problemas de saúde, sejam eles de ordem emocional, biológica ou social”. 

Prova disso é que Cristina, nora de Tia Germana, herdou dela esses saberes 

de cura e assume, hoje, essas práticas em Redonda, ao que a comunidade, em 

parte, responde com reconhecimento: “Deus é tão bom que não desampara, levou 

Tia Germana, mas deixou Cristina”, exprime Fátima, moradora do lugar. O que nos 

leva a convir que as práticas populares de cura não estão vinculadas, simplesmente, 

à falta de médico, tendo em vista que o acesso a este profissional tem se ampliado 

significativamente com as políticas de saúde vigentes no país (sobre o que 

discorreremos melhor no decorrer deste trabalho). Curandeiros, benzedeiras, 

raizeiros, terreiros de umbandas e templos de igrejas de todas as denominações 

religiosas seguem, em Redonda, como alternativa intensa na cura de doenças. 

 

2.3 Das “cartas da doença” às cartilhas do ABC 

 

A Redonda de algumas décadas atrás, como estamos a contar, não dispunha 

de serviços básicos como escolas ou unidades de saúde. São enfáticas nas 

narrativas dos moradores as dificuldades no acesso a esses espaços, que só 

podiam ser encontrados na cidade de Aracati e, mesmo assim, escassos e limitados. 

As mulheres, principalmente, guardam sofridas lembranças nas dificuldades que 

passavam por ocasião dos partos ou de doenças das suas crianças, conforme nos 

apresentam as narrativas seguintes: 

 
A finada Biinha teve um parto de um menino da cabeça grande, e esse 
menino saiu o corpo, mas ficou com a cabeça dentro. Ela passou dois dias 
nesse sofrimento e noutro dia eles foram, de pés para Aracati, procurar um 
doutor (...) E mamãe, também sofreu muito, quando foi pra me ter, porque 
ela não sabia que era dois, uma barriga de gêmeos, eu e Bastião. Aí eu 
nasci primeiro e ela ficou sofrendo com dores tiranas, sem ninguém saber o 
que era. Até que foram buscar uma parteira muito boa, lá nas bandas de 
Peixe Gordo. Quando ela viu, que examinou, disse logo: - é dois, mas tem 
paciência que se eu conseguir pegar nem que seja na orelha desse menino 
eu salvo tua vida (Cocoa). 

 
A mortalidade infantil era bem acentuada, ou nas palavras da moradora: “o 

sino vivia batendo”. Vejamos: 

 
Criança morria muito naquele tempo. E porque cada criança que morria 
batia o sino, o sino vivia batendo, tinha dia de morrer quatro ou cinco. As 
crianças não resistiam, comiam muita farinha, não tinha leite aqui. Morreu 
muita criança. Pra se ter uma ideia, tinha mãe que teve vinte filho, só se 
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criou quatro. Dizia que morreu de doença de criança. Eu acho de disenteria, 
os cuidados que não eram adequados, talvez verme, os cuidados (...) 
(Chiquinha) 
 
Naquele nosso tempo morria menino que nem folha de pau. Morria menino 
demais. Porque as mães, por mais que fosse cuidadosa, ela não tinha o 
ideal, não sabiam o ideal pra criança. Uma que não tinha médico, outra que 
nós não tinha ensino de ninguém, as mães não tinha ensino de ninguém pra 
ensinar, sem higiene com as crianças. Aquelas mães que não eram tão 
sofrida pelo bocado, inda ajeitava os menino, catavam as cabeça dos 
meninos. Os pezinhos não tinha bicho. Mas essas outras que trabalhavam 
no mato, passava o dia inteirinho nos mato, trabalhando na agricultura, os 
menino era cheio de bicho, cheio de piolho, morrendo de fome, esperando 
as mães chegar de noite, com o algodão na cabeça, as trouxas de algodão. 
E aí em saúde ninguém nem falava (Luísa). 

 
Percebemos, por esta última narrativa, que os cuidados precários para com 

as crianças, de início, aparecem para a narradora como resultado de uma falta de 

conhecimentos por parte da mãe (“não sabiam o ideal pra criança”). Entretanto, no 

seguir da fala, a narradora deixa transparecer as reais condições que impediam um 

cuidado melhor prestado, não sendo simplesmente ausência de conhecimentos, 

mas, sobretudo, a necessidade, por parte da mãe, de ter que labutar duramente pelo 

sustento dos filhos – “passava o dia inteirinho nos mato, trabalhando na agricultura, 

os menino era cheio de bicho, cheio de piolho, morrendo de fome, esperando as 

mães chegar de noite, com o algodão na cabeça, as trouxas de algodão”. 

Observemos que a própria narradora reconhece que “aquelas mães que não eram 

tão sofridas pelo bocado, inda ajeitavam os meninos, catavam as cabeças dos 

meninos, os pezinhos não tinha bicho”.  

Ao recordar sua própria infância, mais uma vez ela deixa transparecer, 

implicitamente, essa percepção, quando assim se coloca: 

 
E aí se a gente tivesse com fome assim e ia pedir a mãe um pedacim de 
rapadura, ela dizia: “muié vai caçar uns palmito ai por debaixo desses 
coqueiro, pra vocês comerem. Aí a gente ia caçar aqueles coquim, acabar 
partia em banda e saia comendo aquelas lapinhas do palmito, até a mãe da 
gente chegar dos mato pra se comer. Era assim que nós vivemos. Teve um 
tempo que todo mundo aqui passou muita necessidade (...) Criança morria 
demais. E outra, os menino, as criança, na minha época comiam tanto do 
barro, tanto do calvão. Tudo com fome, nera? E também num tinha remédio 
não. Não tinha remédio pra verme não. 

 
A senhora Maria Josina, hoje já idosa, recorda quando perdeu um de seus 

filhos e da impotência que sentiu porque “não podia caçar um meio” e só lhe restava 

“ficar por acolá”. A compreensão de seu valor, contudo, vai se dando aos poucos, 
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parece que em razão de um processo interior de transformação, que vai tornando-se 

visível para o outro: 

 
Eu tive um fi que morreu de catapora. Depois que sarou as cataporas, ele 
começou a inchar. Me ensinaram o chá da fulô do sabugo. Eu não sabia 
fazer direito, aperreada, num prestava atenção as coisas (...) era, de 
primeiro era assim, quando caía doente, quem pudesse caçava um meio, e 
quem não podia, ficava pela acolá... Depois pensei no que aconteceu e fui 
agindo, dizendo, saindo de mim...  (Maria Josina) 

 
Em adultos, por ocasião das doenças mais graves, por exemplo, pela 

carência de meios de transporte e de condições financeiras para o deslocamento, 

eram comuns as mortes por falta desses recursos, como recorda, com tristeza, uma 

antiga moradora de Redonda: 

 
Eu tinha uma irmã que morreu com quinze anos e não foi levada pra lugar 
nenhum; nunca saiu de casa porque nós num tinha condição. Nesse tempo, 
não se falava em saúde, era cair doente e morrer. Muié morria de parto, 
morria de três, num ano só. Eu lembro da minha irmã quando adoeceu, ela 
deu uma dor e nunca ninguém teve com que levasse ela para Aracati, aí ela 
morreu, com quarenta e dois dias ela morreu (Lia). 

 
Algumas dessas mortes vinham a ocorrer ainda durante o trajeto, à pé, de 

Redonda a Aracati; trajeto em que a pessoa doente era levada numa rede e 

carregada por homens da comunidade, em dias e noites de muito sofrimento, como 

vemos na narrativa a seguir: 

 
A finada Rosa teve uma hemorragia no parto; foi um hemorragia grande, 
esse sangue num cessava, então tinha que levar pra Aracati. Como levar? 
A família pobre, sem condição de nada... Foi aí que aquele bando de 
homem se juntou, botemo ela numa rede e vamo pra frente. Andemo, 
andemo, quando uns cansava, outros pegava. Era um pau em cada ponta, 
uns homens no punho da frente e outros no da trás. Passemo o dia e a 
noite pra chegar em Aracati. Com todo esse sofrimento e mesmo assim num 
deu nem tempo o doutor ver. Ela morreu. Sofreu muito, a finada Rosa [...] 
(Manoel) 

 
Um dos traços importantes da forma como a população produz saúde, fora 

dos serviços sociais destinados para isso, é a participação da família e, até, da 

comunidade (como vimos no caso de Dalino) nos casos de doença mais graves.  

Temos observado nestas experiências do povo de Redonda, como as “cartas 

da doença”, que quando a população produzia saúde, com seu saber de cuidado e 

cura, trazia outros aspectos da vida para se fazerem presentes, acabando por lidar 

com sentimentos de culpa, remorso, vergonha, cuidado, amor, piedade, entre outros, 

que são importantes para a vida e irão incorporar rezas (contato com o sagrado) e 
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mudanças de ações das pessoas, influenciando então o doente e as relações 

interpessoais do ambiente.     

Sabemos que no Brasil como um todo, o direito à saúde e a tentativa de 

garanti-lo mediante políticas públicas que tendem a ser mais igualitárias e 

equânimes, é uma conquista recente e ainda com grandes desafios a enfrentar 

mesmo ante o modo como se enfrentam a medicina privada e a pública, o que tem 

como agravante as crises desse setor. É evidente que foi um avanço a luta social 

que chegou a implementar o Sistema Único de Saúde (SUS), que tenta enfrentar a 

lógica da saúde como mercadoria e garanti-la um princípio e prática do direito social 

de todos.  

Antes da consolidação do Sistema Único de Saúde, o que se via em todos os 

recônditos do país eram casos como esses acima relatados. Em Redonda, 

particularmente, a realidade era de abandono dos povos do mar à própria sorte; 

como disse Manoel, agricultor do lugar: - “as família era pobre, sem condição de 

nada”. Com a ausência de políticas públicas, restavam a essas pessoas, em termos 

de serviços de saúde, os parcos recursos encontrados no município de Aracati, 

mediante pagamento e a custo de uma difícil travessia, como nos é narrada pelo 

senhor Manoel – “Passemo o dia e a noite pra chegar em Aracati. Com todo esse 

sofrimento e mesmo assim num deu nem tempo o doutor ver, ela morreu. Sofreu 

muito a finada Rosa”. 

Contudo, não podemos deixar de ressaltar que a luta pela saúde não se 

restringe a ações mediadas pelo Estado. De forma alguma! Senão, teríamos que 

esquecer o que tratamos no item anterior, em que mostramos os povos do mar e 

suas práticas populares de cura, frisadas na fala da moradora: 

 
Antes, a gente se cuidava com remédio caseiro, com cura. Com reza. Pra 
engasgamento, dor de dente, de vermelho, enzipa, desmentidura, 
espinhela, vento caído, quebrante, fogo saltiador, tumor, aqueles tumor que 
nasce na gente e precisa estourar, ferida do oi roxo, tanta doença que tinha 
e a gente cuidava com remédio caseiro, chá e com reza. Sempre se vinha 
pra ela, pra Tia Germana, ali (aponta para a casa vizinha, onde ela morava). 
Era só chegar aí que ela recebia todo mundo. Ela era uma mulher de muita 
fé. 

 
Mas essas práticas precisavam, em certas ocasiões, estar aliadas a outras 

formas de conhecimento, para enfrentamento aos agravos que acometiam essas 

populações. Aí, eram quando precisavam se deslocar. Ou, quando não havia a 

menor condição de transportarem a pessoa adoentada, se utilizavam do recurso de 
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escreverem cartas da doença para os médicos de Aracati. Nesse caso, alguém da 

família ia, a pé, entregar essa carta na cidade. Minha Mestra, como até hoje é 

chamada a primeira professora de Redonda, era a escrivã dessas cartas, conforme 

nos esclarece a narrativa abaixo: 

 
Se a pessoa tivesse muito doente, mandava chamar Minha Mestra, que era 
a professora. Aí ela fazia uma carta, tipo uma lista, dizendo o que a pessoa 
tava sentindo e se tirava uma pessoa andador e ia pro Aracati consultar, aí 
lá essa pessoa consultava, mostrava a carta de minha mestra, trazia os 
remédios. Essa professora vinha, lia o papel, dizia como tava, como num 
tava (...)  
 
Em saúde não se falava não. Se chegasse uma pessoa a cair doente, aí 
iam pro Aracati. Daqui pro Aracati é umas oito légua, né? Aí fazia aquela 
consulta. Mandavam  chamar essa dita professora, essa professora que é 
Marina, a Minha Mestra. Ela vinha, a pessoa contava a doença todinha, ela 
assentava no papel e outra pessoa ia pro Aracati. Lá consultava a pessoa e 
trazia os remédios pra pessoa tomar. As vezes era até certo, acertava nas 
doenças. E vezes que não acertava, morria. Por exemplo, uma mulher 
desse uma hemorragia. E aí os remédio dela, era as cultura dela era 
caseira, de mato. Caseira assim de mato, era uma garapa assim de açuque, 
era, dava uma garapa de açuque, dava uma pila e inventava um chá que 
era pra ataiá aquele negócio, aquele começo da hemorragia e se esse 
remédio não desse jeito, não dava tempo de chegar a Aracati não e aí 
morria. (Isa) 

 
O agricultor Manoel recorda a experiência que viveu com uma dessas cartas 

da doença, quando, por ocasião da doença de seu pai, precisou ir até Aracati, a pé. 

Vejamos seu relato: 

 
Só quem sabia ler e escrever aqui era Minha Mestra. Era ela quem fazia as 
cartas. Ela contava bem direitim o que a pessoa tava sentindo. Conversava 
com a pessoa e escrevia tudo pro doutor, pra ele ler e passar o remédio. 
Quando papai ficou doente, ela fez a carta da doença dele e eu fui deixar 
lá em Aracati, fui à pé, sozinho. Saí de madrugadinha, cheguei quando o sol 
tava se pondo, já bem dizer de noite, eu cheguei lá, já ia fechar as portas, aí 
eu disse:  
- Doutor, pelo amor de Deus, me atenda que eu venho de longe.  
 Aí ele leu, entendeu tudo, escreveu outra carta de resposta, passou os 
remédios, eu comprei e voltei na mesma noite pra trás. A escuridão era tão 
grande que eu me perdi no caminho. Em vez deu pegar o caminho que saía 
na Canoa e na Majorlândia, eu fui sair ali pelas bandas do Cumbe, do 
Córrego, por ali. Eu avistei uma fogueira no meio do mato e me aproximei. 
O pessoal teve foi um susto deu aparecer uma hora daquela. Eu também 
tava me acabando de medo, era um breu horrível. Eles disseram:  
- Você tá muito longe da Canoa, ainda vai andar muito.  
Aí explicaram como eu fazia e eu segui [...] Com o dia amanhecendo, eu 
apontei em Redonda. Minha Mestra leu a carta do doutor e explicou como 
era pra fazer [...] 

 
Podemos extrair que a “carta da doença” surgiu, nesse momento da história 

da comunidade, como uma resposta das pessoas do lugar diante de suas reais 
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necessidades de saúde e como uma tentativa de diálogo com os saberes 

elaborados pela ciência. Freire (1992; 2005) mostrava a potência de transformação 

do mundo popular, quando frente à necessidade, ultrapassa situações-limites, em 

direção a novos patamares de valor solidário e prática social, rumo ao inédito-viável. 

E, nesses percursos em busca de transformações, prescindir da esperança, diria 

ele, é frívola ilusão. 

 
Enquanto necessidade ontológica a esperança precisa da prática para 
tornar-se concretude histórica, É por isso que não há esperança na pura 
espera, nem tampouco se alcança o que se espera na espera pura, que 
vira, assim, espera vã. 
Sem um mínimo de esperança não podemos sequer começar o embate 
mas, sem o embate, a esperança, como necessidade ontológica, se 
desarvora, se desendereça e se torna desesperança que, as vezes, se 
alonga em trágico desespero. Daí a precisão de uma certa importância em 
nossa existência, individual e social, que não devemos experimentá-la de 
forma errada, deixando que ela resvale para a desesperança e o desespero. 
Desesperança e desespero, conseqüência e razão de ser da inação ou do 
imobilismo.  
Nas situações-limites, mais além das quais se acha o “inédito viável”, às 
vezes perceptível, às vezes, não, se encontram razões de ser para ambas 
as posições: a esperançosa e a desesperançosa (FREIRE, 1992, p.5-6). 

 
Em seu conceito de atos-limites” - atos que ultrapassam as situações-limites, 

que exigem transformações –, Freire (1992, 2005) mostra como as populações 

realizam mudanças substanciais, quando a situação é desafiadora e se torna 

insuportável. Há, contudo, de se fazer uma leitura crítica para modificá-la. O 

processo da transformação que modifica a alienação e nos humaniza é consciente e 

requer um movimento de leitura de mundo outro, diferente da passividade e do 

fatalismo. 

Situações-limites levaram a comunidade de Redonda a adotar o velho Xixe - 

antigo morador do lugar, filho de João Crispim, de quem falamos ao tratarmos das 

primeiras ocupações - como um depositário de suas esperanças, na carência de 

cuidados em saúde. É assim que nos dizem algumas moradoras: 

 
Quem cuidava de nós, naquele tempo, abaixo de Deus, era Xixe. Xixe era 
nosso doutor, porque se uma pessoa caísse doente a gente ia pra lá. Ali ele 
ensinava aquele remédio. Às vezes, quando ele tinha o remédio ele dava, 
via que a pessoa não podia comprar, ele dava. O nosso doutor, abaixo de 
Deus era Xixe (...) Sem ele, o que a gente tinha pra resolver era um chá (...) 
(Cocoa) 
 
Pra nós aqui de Redonda ele era um doutor, porque ele era um homem 
sabido, cheio de sabedoria. Até parto de mulher ele sabia fazer (Luísa) 

 
Os saberes de Xixe, de Tia Germana, as cartas da doença, de formas e graus 
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diferentes, significam um empenho de superação, como diria Freire (1992), uma 

negação em aceitar o que está dado, uma postura decidida frente ao mundo. A 

situação-limite aí contida era, a grosso modo, que as necessidades em saúde 

desses povos do mar não eram objeto de atenção do Estado (apesar de 

compreendermos que a ação do Estado não é tudo que se busca em saúde, mas 

que é parcela muito importante). Como afirmou Cocoa acima: “o que a gente tinha 

pra resolver era um chá”. As ações estatais, por esse período, no Brasil, quando 

existiam, eram movidas por outros interesses em jogo. É o que nos revela a história 

das políticas de saúde de nosso país. 

Ilustra Costa (1985) apud Andrade, Barreto e Bezerra (2012, p.797) que 

“durante todo período colonial, e mais precisamente, até meados do “século XIX, no 

Brasil, os problemas de saúde e higiene ficavam sob responsabilidade  das 

localidades”. Eram as próprias localidades que encampavam medidas no que se 

refere, por exemplo, a limpeza das ruas e quintais. Explanam esses autores que: 

 
A assistência à população pobre e indigente ficava sob cuidados da 
iniciativa filantrópica de figuras de importância econômica e social, e de 
instituições beneficentes, ligadas à Igreja Católica, como as Santas Casas 
de Misericórdia. A parcela restante da população buscava socorro dos 
médicos existentes, ou então de cirurgiões, barbeiros, sangradores, 
empíricos, curandeiros, parteiros e curiosos (COSTA, 1985 apud 
ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2012 p.797). 

 
De fato, os povos do mar de Redonda vivenciavam as duas situações: tanto 

mantinham suas iniciativas locais em forma de mutirões, quanto recorriam aos 

serviços médicos existentes nas cidades circunvizinhas, como Aracati e até mesmo 

Mossoró – RN, para onde também fluíam em busca dessas iniciativas filantrópicas a 

que se referem os autores. É o que podemos aferir a partir do episódio seguinte 

relatado por uma moradora: 

 
Quando comadre G.R.S endoidou, foi uma luta muito grande pra nós levar 
ela pra Mossoró, pra ela ficar internada lá, porque a situação tava muito 
difícil com ela aqui, querendo rasgar todo mundo, dava pisa em gente de 
deixar estirado no chão, corria até pegar, subia em cima da cacunda, era 
uma coisa tirana, era da gente morrer do medo. Aí teve um dia que nós 
levemo pra Mossoró, atrás dum recurso lá (Maria José) 

 
No cenário nacional, elucidam Mendes (1999) e Paim (2003) que, desde o 

final do século XIX até a primeira metade do século XX, predominou o chamado 

modelo Sanitarismo Campanhista, caracterizado por seu estilo repressivo de 

intervenção sobre os corpos individual e social. Tendo nosso país o modelo 
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econômico agroexportador, as prioridades eram as políticas de saneamento dos 

espaços e a erradicação ou controle de doenças que poderiam prejudicar as 

exportações. É bom lembrar que, nos anos correspondentes à república velha (1889 

– 1930), se sobrelevavam as doenças transmissíveis e as endemias rurais, com 

ocorrências de epidemias que ameaçavam os interesses econômicos (MENDES, 

1999; PAIM, 2003).  

O contexto da saúde pública, no referido período, segundo Paim (2003, 

p.589), demandou intervenções da parte do Estado para manter as exigências das 

oligarquias dominantes. Nos termos do autor: 

 
A ocorrência de epidemias e doenças pestilenciais no início do século XX, 
ameaçando os interesses do modelo econômico agrário-exportador, 
favoreceu uma resposta do estado mediante a organização de serviços de 
saúde pública e a realização de campanhas sanitárias. Os trabalhadores do 
campo (maior parte da população brasileira) e da cidade, bem como seus 
familiares, não tinham acesso a serviços de saúde. Diante da doença de um 
indivíduo, o atendimento médico somente era possível para os que podiam 
pagar ou por intermédio da caridade. 

 
Mesmo que a economia agrário-exportadora fosse dominante neste período, 

já despontavam as primeiras indústrias, que paulatinamente iam sendo instaladas. 

Com a presença delas e com a precarização das condições de trabalho e de vida 

das populações urbanas, foram surgindo movimentos embrionários, que lutavam por 

uma legislação trabalhista e previdenciária (PAIM, 2003). Ao mesmo tempo, se 

fortalecia o modelo etiológico baseado no controle dos insetos e animais vetores, 

consequência da adoção cada vez mais frequente de saberes fundamentados pela 

bacteriologia e pela microbiologia (MERHY, 1992).30 

O período da chamada Era Vargas, compreendido entre 1930 a 1964, traz 

mudanças para a saúde pública, que passa a ficar vinculada ao Ministério da 

Educação e Saúde, com valorização da educação sanitária e de programas 

especiais. Já a medicina previdenciária e a saúde ocupacional ficam a cargo do 

Ministério do Trabalho. De acordo com Paim (2003, p. 590): 

 
A organização dos serviços de saúde no Brasil desenvolveu-se de forma 
trifurcada no âmbito estatal (saúde pública, medicina previdenciária e saúde 
do trabalhador) e fracionada no setor privado – medicina liberal, hospitais 
beneficentes ou filantrópicos e lucrativos (empresas médicas). 

 

                                                             
30

 Esse processo foi marcante em dois estados brasileiros, Rio de Janeiro (com a figura de Osvaldo 
Cruz) e São Paulo (com Emílio Ribas). Em ambos os estados, se concentravam as oligarquias 
hegemônicas (ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2012). 
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O crescimento da medicina previdenciária permitiu acesso aos serviços 

médicos somente para os trabalhadores urbanos no mercado formal. A medicina 

liberal, por sua vez, voltava-se para aqueles que podiam pagar por seus serviços 

(PAIM, 2003). Vê-se isso no desamparo social e na ausência de sistemas de 

atendimento em lugares como Redonda; e se observa como as pessoas criavam 

estratégias para irem a centros maiores, onde pudessem ser atendidas em suas 

necessidades extremas de saúde. Estratégias, contudo, que não chegavam a 

conseguir modificar o alto índice de mortalidade, mas mostram a capacidade da 

população de realizar enfretamentos de diversas naturezas.   

Na segunda metade do século XX, com o aceleramento dos processos de 

industrialização e com as grandes mudanças estruturais na previdência social no 

país, torna-se hegemônico o modelo médico assistencial privatista.  

Com a instalação do regime autoritário, de 1964 a 1984, “as políticas de 

saúde executadas pelos governos militares privilegiaram o setor privado, mediante 

compra de serviços de assistência médica, apoio aos investimentos e empréstimos 

com subsídios” (PAIM, 2003, p.591). Nesse período, as condições de saúde da 

população continuavam precárias, doenças da modernidade passaram a coexistir 

com as chamadas doenças da pobreza. 

Na década de setenta, tínhamos o Estado como grande financiador do 

sistema através da Previdência Social, o setor privado nacional como o maior 

prestador de serviços de atenção médica e o setor privado internacional como 

produtor de insumos biomédicos e medicamentos (MENDES, 1999). 

Todo esse percurso vai ser vivido apenas em parte pelas populações dos 

povos do mar, pelo abandono a que eram relegados. O povoamento das cidades 

marítimas, vistas como exército de reserva da marinha brasileira, em caso de 

guerras, era considerado em grande medida coisa sem valia, até que aos poucos a 

contradição do capitalismo vai invadindo mesmo os mais recônditos lugares. A 

lógica do crescimento desenvolvimentista, em suas formas de acumulação 

capitalista e depredação ambiental, são aspectos que vão modificando Redonda, e 

se vai vê-la no bojo de um modelo de desenvolvimento contraditório, onde a saúde 

se bifurca entre um tratamento privado e outro público. 

Como diz Onocko Campos & Campos (2012; p.670): “a pergunta ‘como se 

produz saúde ou o que é produzir saúde’, deverá ser respondida sempre em 

relação, em comparação, a alguma posição anterior do sujeito sob análise, seja ele 
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um indivíduo ou uma coletividade”. 

Na realidade, temos historicamente abdicado de conferir um lugar de sujeito 

ao sujeito da saúde – aspecto observado por Campos (2003, p.24), que chega a 

propor uma função Paidéia para ser considerada na gestão e nas práticas de saúde. 

Nas suas palavras: 

 
Seria possível a função de controle social, inerente à gestão e às práticas 
profissionais, modificando-a para uma função Paidéia. A sugestão: 
reorientar as práticas de saúde voltando-as para ampliar a capacidade de 
análise e co-gestão dos sujeitos. Capacidade para lidar com as limitações 
impostas pelo contexto e com as nossas próprias.  
Uma prática construtivista, processual, e que procure, na medida do 
possível, facilitar que os sujeitos reconheçam e expressem seus interesses 
e desejos, para, em seguida, recompô-los segundo o interesse e 
necessidades dos outros, segundo o contexto e segundo as imposições 
institucionais.  

 
O caráter campanhista dos primeiros movimentos de educação sanitária no 

país dava um tratamento de campanha, algo volátil, passageiro, a algo que deveria 

ser permanente, alvo de uma ação constante, de vigilância, de modo a se produzir 

socialmente saúde. Os trabalhos de saúde, ao desvalorizarem o lugar de sujeito de 

saber dos usuários, negando-lhes o modo processual e contínuo de produção e 

acompanhamento da saúde das populações, a ser feito pelo Estado, em especial, 

nega a função Paidéia, esse lugar de não ser objeto apenas das práticas de saúde. 

Ao contrário, os conhecimentos dos usuários, ao serem alimentados, vão caminhar 

para situá-lo como sujeito e não objeto de sua saúde. No convívio com as formas de 

cura populares, sem deixar de considerarmos a biomedicina, em seu justo valor, 

podemos abrir nossos olhos para outros sistemas culturais e outras racionalidades 

médicas. No ambiente popular, estamos vendo que o sujeito da cura tende a ser 

visto de modo mais inteiro, daí que pode-se operar com a reflexão dele, que então 

passaria a dialogar com seus mundos de vida, o que, por sua vez, pode engendrar 

um processo de auto-orientação válido.    

A população de Redonda (como estamos a ver) estava ainda em situação por 

demais precária, já que neste tempo – década de cinquenta, sessenta e, mesmo, 

setenta - ainda não havia políticas públicas. Vê-se, então, que a população de 

Redonda, ao se deparar com ausência de políticas para a saúde, “faz pelo Estado”, 

antecipa-se, deixa irromper o desejo de transformação como ação e reflexão, 

superando situações-limite. Como disse Vasconcelos (2009, p.272), “a população, 
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com suas iniciativas diversificadas e autônomas, vem afirmando que a sua busca 

pela saúde não se restringe ao que pode ser fornecido pelos serviços de saúde”. 

Observemos como a população vai resolvendo, paulatinamente, suas 

problemáticas, até organizar formas coletivizadas de ação. As “cartas da doença” 

mostram esta falta de comunicação de Redonda, o desamparo da política de Aracati 

para com a saúde de seus distritos e a forma criativa e quase desesperada do povo 

tentar a resolutividade de seus problemas. Problemas que traziam a imbricação da 

esfera da saúde junto à da educação; como também a da educação em saúde e 

saúde em educação.   

Saindo das cartas da doença e partindo para cartilhas do ABC, vamos, mais 

uma vez, nos encontrar com a figura Minha Mestra, cujo nome era Marina Marques 

Bezerra, que foi a primeira professora de Redonda. Entre os primeiros redondeiros, 

poucos sabiam ler ou escrever. Na década de quarenta (40), além dela, só o senhor 

Aldenor Bezerra do Nascimento, que nesse tempo ainda era jovem (hoje é um dos 

mais antigos moradores da comunidade de Redonda), se arriscava ao ofício das 

letras. Eles eram esses poucos que conheciam a leitura da palavra e, assim, se 

tornaram os primeiros professores de Redonda. Além de escreverem essas cartas 

da doença, começaram a ensinar, em suas casas, a cartilha do ABC, também 

chamada de carta do ABC.   

Desde então, o sonho da comunidade era ter uma escola para suas crianças, 

como lembra Luíza, uma senhora idosa, que viveu nesse tempo: 

 
No meu tempo de criança, a escola era uma salinha na casa da professora, 
que era Minha Mestra. Ela veio de Barreiras pra cá, namorou com um rapaz 
daqui, montou essa escola na casa dela mesmo, na salinha da casa dela. 
Tinha a cartilha do ABC, tinha as lições pra gente ler... Alguns aprenderam, 
outros não. Tinha as palmatórias pra quem errasse a lição [...]  
Mas muitos de nós tinha que ajudar em casa, num podia ir para a escola [...] 
Depois, outras já tavam barriguda, outras davam de mamar, já eram mãe de 
fi, quem tinha mais tempo de ir pra escola? [...] Aí fiquemo a maioria sem 
estudar.  
Mas quando nossos fi nasceram, nosso sonho era que aqui tivesse uma 
escola para eles. (Luisa) 

 

Outras narrativas vêm nos dar ciência que as primeiras escolas eram 

descontínuas, escassas de recursos e só existiam pelo esforço de algumas pessoas 

do lugar, como lembra nossa narradora a seguir:  

 
Minha primeira aula eu lembro que foi lá em Minha Mestra, na casa dela. 
Nós saía com as cartilhinhas... Lá ela ensinava as letras. Quando terminava 
a cartilha, ela começava tudo de novo, porque só tinha aquela. Aí depois, 
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nós passamos a estudar na casa paroquial e na casa do sacristão da igreja, 
que nesse tempo era o finado Mascafumo. Nós chamava ele assim, acho 
porque ele era bem pretim [...]  
Quando eu já tava adolescente, fiquemo um tempo sem estudar. Aí os pais 
de Redonda, como papai, Ti Bonfim, foram atrás de uma moça lá na 
Mutamba, que foi minha madrinha Maria Donana, pra ela vir ensinar nós até 
a quarta série. Eles foram buscar, ela veio e ficou morando na casa de Ti 
Bonfim e ensinava nós na Igreja. Depois, alguns foram estudar em Aracati, 
aqueles que os pais tinham um pouquinho mais de condição. Nós fiquemo 
aqui mesmo. Teve o tempo do Mobral, a escola do Mobral era lá na casa de 
Ti Joaquim, lá em cima, era Maria de Ti Joaquim quem ensinava. Mas era 
só pra adulto, num podia ser criança não. Então, eu fiquei sem estudar, me 
casei, fui mãe... Só bem depois, quando Icapuí já era emancipado, eu voltei 
para escola e terminei meu primeiro grau e meu segundo grau. Foi assim. 
(Da Paz) 

 
Poderíamos dizer que o esforço de fazer a escola era um aspecto 

fundamental da educação: gestar uma escola para si, como comunidade, não seria 

uma tarefa educacional? Vejamos esse movimento de luta e (auto)formação da 

população de Redonda – seria uma função Paidéia esse mover-se que ia se 

realizando aos poucos? Pode-se ver o “controle social”, essa saída de uma situação 

de objeto para sujeito, de passividade para luta social como um exercício da função 

Paidéia, nos termos que Campos (2003) a conceitua? Podemos dizer, penso, que 

esse exercício possui caráter de formação, de aprendizagem feita no mundo social, 

como algo que se dá nas lutas, como ensina Freire (2005), por um ato total de 

reflexão e de ação.  

 
É necessário que a liderança revolucionária descubra essa obviedade: que 
seu convencimento da necessidade de lutar, que constitui uma dimensão 
indispensável do saber revolucionário, não lhe foi doado por ninguém, se é 
autêntico. Chegou a esse saber, que não é algo parado ou possível de ser 
transformado em conteúdo a ser depositado nos outros, por um ato total de 
reflexão e de ação. Foi a sua inserção lúcida na realidade, na situação 
histórica, que a levou a crítica desta mesma situação e ao ímpeto de 
transformá-la (FREIRE, 2005, p.30). 

 
Fomos até à casa de madrinha Chiquinha, também uma das primeiras 

professoras de Redonda - inclusive eu fui alfabetizado por ela, em meados dos anos 

oitenta, nesse mesmo alpendre que hoje ela narra sua história, mas com a estrutura 

precária daquele tempo – espaço arranjado entre paredes de taipa e barro. Conta 

ela: 

 
Quando eu cheguei aqui, pela era de sessenta e três (63), não tinha escola 
aqui, tava parado. Antes, nesse tempo era mista, a escola. Umas na carta, 
outras na cartilha e as crianças misturada com adulto. 
Quando eu cheguei... fui matriculando os meninos que queriam estudar... e 
dividia a tarde em dois horários e os adultos exigiram que se fizesse escola 
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de noite. Era na lamparina, ou uns faróiszinhos que se usava... e fiz a 
escola.  
O prefeito então me pediu pra fazer uma prova para ficar ensinando pela 
prefeitura. Era a prefeitura de Aracati, Icapui era dependente de Aracati. 
Nesse tempo havia o Mobral, e eu fiquei junto deles... e recebi lâmpadas a 
álcool... começou logo com um tubo de gás, um tubinho pequeno... de uns 5 
litros... e daí eu comecei. Depois, com as dificuldades, porque a prefeitura 
muito pouco ajudava, eu parei da prefeitura e fiquei ensinando por conta 
própria. 
Eu tinha um dote de leitura. E leitura era o que se ensinava. Leitura e 
matemática. Nessa época, tinha o incentivo dos pais. Eles, apesar de 
analfabetos, tinha uma loucura pelo estudo. 

 
Observemos que, por esse tempo, crianças e adultos dividiam o mesmo 

espaço. A ideia das classes seriadas, no sistema escolar, só vai se dar depois. 

Saltam aos olhos as dificuldades enfrentadas pela professora para fazer acontecer a 

escola em Redonda, recebendo pouco apoio do governo municipal. Essa mesma 

percepção encontramos na autobiografia de outra professora de Redonda, que ao 

contar seu tempo de estudante, fala de como precisou sair de seu lugar, mesmo 

contra sua vontade, para realizar seu sonho de frequentar a escola. Assim se 

pronuncia ela: 

 
Antes de Icapuí se emancipar era muito difícil estudar aqui na comunidade 
de Redonda. Porque não tinha nenhuma assistência na questão da 
educação, né. As pessoas que ensinavam eram pessoas que moravam na 
comunidade, que geralmente não eram nascidas aqui, eram pessoas 
casadas com pessoas da comunidade. Aí eram pessoas alfabetizadas que 
ensinavam as crianças. Mas era uma coisa muito inconstante.  
Eu lembro que minha primeira professora foi dona Vera, né. Aí a gente ia lá 
pra casa de tia Sulina, ela ensinava a gente lá. Então não era uma coisa 
contínua. As vezes tinha aula, as vezes não tinha. E aí como meu pai tinha 
familiares em Aracati, ele achou que era melhor eu estudar em Aracati., 
porque aqui as escolas realmente não tinha continuidade nenhuma e 
ninguém não chegava a lugar nenhum. Era só alfabetização e não saia daí. 
Aí então eu fui pra Aracati morar na casa da minha avó, comecei a estudar 
lá , morava lá e só vinha em casa de vez em quando nos finais de semana, 
porque também não tinha condições, nem de transporte. Naquela época 
não tinha linha, a gente vinha quando uma pessoa da Redonda que tinha 
transporte, ia para Aracati, era que a gente vinha em casa. Depois, quando 
eu já tava nas séries mais avançadas, aí nesse período já começou a linha 
até em Icapuí aí eu vinha nos finais de semana pra casa. E aí eu terminei a 
8ª série em Aracati e como minha vida lá em Aracati era toda tumultuada, 
era uma prisão lá em vovó, eu não gostava de lá. Só ficava lá porque tinha 
que estudar. Meu sonho mesmo era ficar em casa na Redonda. Deu 
certo porque Icapuí tinha se emancipado e as escolas estavam 
funcionando, né. Então eu vim para Icapuí fazer o 2º grau e logo após que 
eu cheguei, comecei também logo a trabalhar. Fiz minha faculdade também 
com muito sofrimento, em Mossoró. Eu posso dizer que eu só terminei essa 
faculdade porque eu sou uma pessoa que eu quando quero uma, eu não 
meço esforço não. Eu vou atrás e faço mesmo. Principalmente se eu 
começar, tenho que ir até o fim. 

 
O município de Icapuí teve seu processo de emancipação consolidado no ano 
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de 1984, quando a maioria da população, por meio de um plebiscito, votou no “sim”. 

Até 1986, ano da primeira administração, conforme os relatos de Silva (1998), a 

situação social encontrada era profundamente difícil e precária.  Esclarece ele que 

“com uma população estimada, na época, em aproximadamente 11.000 habitantes, 

Icapuí não dispunha de infra-estrutura mínima para atender às necessidades 

básicas de seus moradores” (SILVA,1998, p.80). 

No que tange aos serviços de saúde, relata o mesmo autor que: 

 
Até mesmo os serviços de atenção primária eram prestados de forma 
extremamente precária, com a ausência de equipamentos e profissionais. 
Apenas um médico, semanalmente, atendia os casos apresentados. A infra-
estrutura resumia-se a uma unidade de saúde L1 da Fundação Nacional de 
Saúde (FSESP), na sede, e mais dois postos de saúde, um na localidade de 
Mutamba e outro em Barreiras, cujos médicos eram “os morcegos”, vez que 
não funcionavam. Sem contar com atendimento odontológico e, ainda, sem 
uma ambulância, a população de Icapuí, obrigatoriamente, tinha que se 
submeter a uma relação clientelista com os políticos locais, o que a tornava 
dependente de favores que garantissem seu acesso aos serviços de saúde 
(SILVA, 1998, p.80-81). 

 
Após a emancipação política, já na primeira administração, os setores 

educação e saúde se tornam as prioridades do governo municipal, tendo em vista as 

precárias condições por que a população passava, com elevada mortalidade infantil, 

sem leitos hospitalares, sem um serviço de assistência básica, elevado 

analfabetismo, poucas e precárias escolas. Diante do quadro, os esforços foram 

empreendidos na perspectiva da democratização e da universalização dos serviços 

públicos em educação e saúde. 

De acordo com Silva (1998), já em 1991, como reconhecimento dos esforços 

empenhados nas primeiras administrações, Icapuí foi agraciado pelo UNICEF com o 

prêmio “Criança e Paz – Educação”, por investir de um modo enfático na garantia do 

ensino público, gratuito e municipalizado a todas as crianças do município. Segundo 

ele, “até então, Icapuí era o único município da América Latina a receber a 

comenda” (SILVA, 1998, p.71). E em 1996, veio o prêmio “Universalização do 

Ensino”, concedido pelas fundações Getúlio Vargas e Ford. Em 1997, enquanto o 

índice de analfabetismo no estado do Ceará era de 26,54% na faixa etária de 7 a 14 

anos e de 40% entre os adultos, em Icapuí já se tinha conseguido reduzir para 

15,54% de analfabetos, número que, em 1985, alcançava 70%. Como também, em 

1997, já apresentava as menores taxas de evasão (7,2%) e de repetência (8%) entre 

os municípios do estado do Ceará (SILVA, 1998). 
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Na década 2000, os censos demográficos apresentam aumento da população 

de 15 anos ou mais alfabetizada, como também redução da taxa de analfabetismo, 

na mesma população, conforme tabela abaixo que compara os anos 2000 e 2010: 

 
TABELA 1 - Taxa de analfabetismo funcional para pessoas com 15 anos ou mais - 
2000/2010. 

População residente 15 
anos ou mais 

População alfabetizada 15 
anos ou mais 

Taxa de analfabetismo 
funcional 15 anos ou mais 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

10.859 13.846 7.258 10.263 33,16 25,88 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 2000/2010 

 
No setor saúde, os esforços empreendidos nas primeiras gestões também 

foram reconhecidos. No ano de 1994, a OPAS (Organização Pan-americana de 

Saúde) concedeu a Icapuí o prêmio de “100% de Cobertura Vacinal”. O índice de 

mortalidade infantil que, em 1997, no Ceará era de 40 por mil nascidos vivos e no 

Nordeste se chegava a 65 por mil nascidos vivos, em Icapuí, no mesmo ano, era 

apenas de 13 por mil nascidos vivos, onde no passado esse índice alcançava 105 

(SILVA, 1998).  

 
TABELA 2 - Evolução da Mortalidade Infantil em Icapuí 1986-1997 

Ano 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 

% 105 - 70 60 57 56 47 46 44 40 20 13 

Fonte: SILVA, 1998, p.231. 

 
Como esclarece Silva (1998, p.72), “desde o princípio da estruturação, as 

ações foram orientadas na perspectiva da construção de um sistema local de 

saúde”. Importante antecipar desde já que, a nível nacional, no período histórico em 

evidência, ou seja, nos anos oitenta, com o fortalecimento do projeto neoliberal 

diante da profunda crise do Estado desenvolvimentista e com o processo de 

democratização do país, em curso, vão se conformar, de acordo com Mendes 

(1999), dois projetos políticos sanitários alternativos: a Reforma Sanitária e o projeto 

neoliberal. Discutiremos adiante, no capítulo IV, que a construção do sistema 

municipal de saúde do recém-emancipado município de Icapuí, se deu, em suas 

origens, em consonância com os princípios da Reforma Sanitária Brasileira e que, 

muito do que se realizou no cenário local, antecedeu até mesmo as diretrizes que 

vieram a se conformar no cenário nacional. 
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2.4 O “grupo” Monsenhor Diomedes 

 

Explica nossa narradora Chiquinha que, bem antes do governo local se 

instalar administrativamente e assumir os serviços de educação pública, ainda no 

início da década de oitenta, algo muito importante na história das lutas da 

comunidade vai se dar: o Centro Comunitário Monsenhor Diomedes vem a ser 

construído, num trabalho em mutirão com o objetivo de concretizar o sonho de haver 

uma escola na comunidade, “onde as crianças pudessem estudar e os adultos 

viessem a se reunir”.  

Por essa época, o vigário era o padre Diomedes de Carvalho, conhecido 

como Monsenhor Diomedes, o qual apoiou a luta e nela se engajou, motivo pelo 

qual a comunidade homenageou-lhe dando seu nome ao centro comunitário.  

Vejamos: 

 
Nós construímos um salão porque não tinha onde ensinar, a escola era na 
minha casa, numa casinha, no salãozinho atrás da igreja ou nalguma 
bodegazinha. Quando o pessoal precisava do canto, eu ia pra outro e a 
gente ficava assim, mudando de canto. 
Quando foi pra construir nós já tinha grupo formado de homens e senhoras, 
que o padre Diomedes ajudava demais nessa questão da organização (...) e 
a gente foi começar. Até uma noite ele mesmo carregou pedra, o 
Monsenhor Diomedes. Era uma noite de lua. Ele veio me pedir uma toalha 
pra fazer uma rodilha e carregar pedra. 
Aí a gente botou umas pedras, a primeira vez, e parava. (...) Depois o 
Monsenhor Diomedes disse que arranjou uma verba num país aí, Alemanha 
parece, ou foi Itália, pra gente arrumar o grupo. O alicerce ficou muito alto. 
Precisou então carregar areia pra planar. E agora foi as mulheres, 
carregando areia. E foi problema também quando chegou os tijolos, porque 
tinha de descarregar de repente, mas ninguém se acomodava, podia ser a 
hora que fosse, a gente largava tudo e ia ajudar. Foi um movimento danado. 

 
“O grupo” – era assim que todos em Redonda chamavam – e muitos ainda 

chamam – o centro comunitário Monsenhor Diomedes: “grupo Monsenhor 

Diomedes”, “grupo escolar”, ou simplesmente, “grupo”.  

Na percepção de Luísa, “essa foi a luta maior que a comunidade já enfrentou, 

que foi a luta pela educação”. E assim ela também descreve a construção da escola: 

 
Padre Diomedes quando chegou por aqui achou que tinha muito menino 
sem estudar. Aí ele fez uma reunião e botou essa proposta de nós lutar com 
ele pra fazer um canto de escola e ele ia trabalhar junto com nós. Agora 
tinha uma coisa, se for preciso vender as alianças, tinha que vender, pra 
obra não parar (...)  
Então, comecemo a trabalhar (...) Dia de domingo, eu e compadre Bastião 
tirava uma comissãozinha pra arrecadar dinheiro, de casa em casa. Tinha 
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casa que num tinha não. Outra já tinha... Lá em comadre Caçula, todo dia 
de domingo tinha um forró, de Paulo; eu era madrinha dele, eu chegava e 
pedia: - ‘Meu fi, para aí tua raidiola, meu fi’. Aí ele parava a raidiola e eu 
saía pedindo aos rapaz. Um dava cinquenta, outro dava vinte, outro dava 
dez... Nós sempre voltava com alguma coisa, que era pra ajudar (...)  
Nós trabalhemo muito pra limpar aquilo ali [o local da construção]. 
Trabalhemo demais. Nós ia pra Ponta Grossa buscar areia, aquela areia 
grossa, nós carregava na cabeça, pedra nós carregava de noite, mais ele 
[padre Diomedes], quando ele tava aqui ele carregava mais nós, pedra lá da 
ponte, e tudo foi carregado. Era mais mulher que ajudava. 

 
FIGURA 11 - Desenho do Centro Comunitário Monsenhor Diomedes e a Redonda feliz 

 

FONTE: Material da pesquisa 

 
A participação do padre Diomedes nessas lutas comunitárias, nos trabalhos 

em mutirão - traços do movimento das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), fez 

com que a comunidade de Redonda lhe abraçasse não só como um líder, mas 

também como um educador em saúde, como vemos pelas palavras de Luísa: 

 
E esse negócio de higiene, ninguém sabia o que era higiene. Aí onde eu, 
minha pessoa mesmo, os porcos era aí por dentro de casa, entrava e saia, 
dava de comer os porcos na cozinha. Agora em 76 nós já fumo sabendo um 
pedacinho de, que importância, que valor tinha a saúde, que valor tinha a 
Escola. Aí nós já fumo sabendo através do Pe. Diomedes, que ele trouxe 
muitos ensinamentos.  
Foi aonde que ele declarou que importância tinha um banheiro, que nós não 
tinha banheiro. Fazia o trabalho nas grota, posso dizer isso? Trabalho nas 
grotas ou em riba do morro nos velame, que aqui os morro de primeiro era 
muito grande e aí tinha muito velame. Sim, tinha muito velame lá em riba 
dos morro aí o pessoal fazia o trabalho lá, tanto homem como mulher.  
Aí quando Pe. Diomedes inventou uma inventação aqui de trazer uns 
banheiro pra Redonda,  vixe como o pessoal se admiraram: “vou se abaixar 
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naquela porquera, vou nada”. Do meio por fim só doze pessoa foi quem quis 
assumir. Aí quando eles viram a importância, a beleza dos banheiros, aí os 
pessoal foram, quem podia ia comprando por conta própria e quem não 
podia iam comprando a prestação, mas iam fazendo seus banheirinhos.  
De primeiro, os porcos eram criados com as crianças, nós só comia no 
chão, comia com as mãos, nós num tinha colher, só de pau pra mexer, mas 
pra comer era com as mãos. O padre Diomedes pedia para gente comer na 
mesa, se fosse comer lavasse as mãos. Ele também pedia pra nós ter uma 
alimentação com verdura, com fruta, porque ninguém sabia que era pra 
botar verdura no comer, nós não sabia (...) Ele ensinava essas coisas tão 
simples e, o que é mais importante, ensinou nós a se organizar, a lutar 
pelos nossos direitos, a batalhar pelas coisas pro nosso bem. 

 
A fala da narradora, ao mesmo tempo em que valoriza as prescrições de 

caráter higienista, também as considera como “coisas simples”. Ela termina dizendo 

que o mais importante foi o empoderamento31 dos sujeitos – “ensinou nós a se 

organizar, a lutar pelos nossos direitos, a batalhar pelas coisas pro nosso bem”.  

Esse reconhecimento da moradora, da importância do trabalho desenvolvido pelo 

padre tem estrita relação com aquilo que Brandão (1982) disse sobre a educação 

popular na década de setenta. Para ele, a mesma veio somar forças junto às lutas 

dos sujeitos subalternos, “para a organização do trabalho político que, passo a 

passo, abra caminho para a conquista de sua liberdade e de seus direitos” 

(VASCONCELOS, 1998, p.71). Era a perspectiva também das Comunidades 

Eclesiais de Base.  

Rosado-Nunes (2008) toma de empréstimo de Dagnino (2002) a expressão 

“cultura de direitos” para reconhecer, em seus estudos, que as Comunidades 

Eclesiais de Base foram, no contexto brasileiro, uma das principais contribuidoras 

para construção de tal cultura. Tal fato tem a ver com o engajamento proeminente 

de um segmento significativo da Igreja Católica, a partir dos anos sessenta, no 

enfrentamento ao Estado Autoritário, na luta pela democratização e na incorporação 

da noção de direitos em seus discursos e proposições de ação pastoral, dando 

ênfase aos direitos sociais, relacionados com a ideia de justiça social, e aos direitos 

individuais. Algo totalmente diferente do que se deu no passado (e que ainda se dá 

em outros matizes, como a questão da sexualidade), quando a Igreja, 

predominantemente, se opunha violentamente ao conceito de direitos humanos 

pautados na liberdade e na autonomia da pessoa individual.  

Mostra essa autora que a história política do Brasil contemporâneo revela 

que, diferentemente do que ocorreu em outros países da região, a Igreja Católica 

                                                             
31

 Estaremos a desenvolver esse conceito no capítulo seguinte, quando aprofundaremos a 
perspectiva da promoção à saúde e, dentro dela, a noção de empowerment. 
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aqui se destacou como uma das instituições da sociedade civil que integraram as 

forças de resistência ao regime autoritário militar, desenvolvendo um discurso e uma 

prática caracterizados como “de esquerda” – a Teologia da Libertação e as 

Comunidades Eclesiais de Base. Recorda, por exemplo, a atuação de dom Paulo 

Evaristo Arns, então cardeal de São Paulo, na luta pela restauração dos direitos civis 

e pelo respeito aos direitos humanos, denunciando as práticas de tortura e os 

assassinatos cometidos nos porões da ditadura. Expõe a autora que “essa atuação 

da Igreja foi tanto mais importante quanto era ela uma das únicas – senão a única – 

instituições da sociedade civil que podia ‘dar voz pública’ à resistência ao regime 

militar” (ROSADO-NUNES, 2008, p.68).  

Sobre este mesmo aspecto, assim também discorre Souza (2004, p.81, grifo 

nosso): 

 
Nos vinte anos seguintes do regime militar (1964-1985), quando se 
fecharam no país lugares de articulação política, sindical e social, a Igreja 
foi um espaço de relativa liberdade de organização e de ação. A CNBB e 
alguns bispos foram, o que se chamou depois, “a voz dos sem voz”. Nesses 
anos surgiram a Comissão da Pastoral da Terra (CPT) e o Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI) e se desenvolveram a pastoral operária e as 
pastorais de juventude. Mas a presença decisiva foi das Comunidades 
Eclesiais de Base (as CEBs), que foram brotando em diferentes igrejas 
locais (Vitória, Goiás, Crateús e, logo depois, na periferia de São Paulo). 
Eram pequenos grupos de cristãos de setores populares que se reuniam 
para momentos de oração e de celebração de sua fé, mas também de 
reflexão sobre seus problemas concretos de trabalho, saúde, 
educação, direitos humanos etc. Havia uma ligação muito profunda entre 
fé e vida concreta, que estaria na base da reflexão latino-americana desses 
anos, em torno à Teologia da Libertação. 

 
É essa ligação profunda entre fé e vida concreta, a que se refere o autor 

acima, que vai caracterizar a experiência de CEBs em Redonda e em vários outros 

lugares do país. Assim se refere Vasconcelos (2009, p.281):  

 
A questão da saúde é assumida direta ou indiretamente nos trabalhos das 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e em suas inúmeras pastorais (da 
criança, saúde, sobriedade, terra, dos índios, portadores de deficiência 
física, presídios e direitos humanos etc.). Em qualquer recanto da nação, há 
grupos dessas distintas pastorais organizando práticas solidárias de 
enfrentamento de problemas relacionados à saúde ou investindo na 
promoção da saúde. 

 
Em um artigo em que analisa os efeitos da atuação de agentes de pastoral da 

Igreja Católica influenciados pela chamada Teologia da Libertação na implantação 

de Comunidades Eclesiais de Base entre populações rurais e de origem rural em 

duas áreas da Amazônia Oriental, Maues (2010) enfoca as situações de ameaça de 
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morte por que passam os líderes desses trabalhos que, segundo ele, se dão em 

razão de: 

 
Atuação comprometida com os interesses sociais de suas populações, 
especialmente índios e camponeses, bem como com a denúncia de abusos 
e atos ilegais ali cometidos (grilagem de terras, contrabando, tráfico de 
drogas e de mulheres, assim como outras ações criminosas) e — no caso 
mais específico de um deles, Dom Erwin Krautler —, na luta contra a 
implantação da hidrelétrica de Belo Monte (MAEUS, 2010, p.16). 

 
Relata o autor que essa atuação da CEBs entre camponeses e quilombolas 

se deu, entre outras coisas, na abertura para a relação entre a Igreja Católica e os 

diversos movimentos sociais e associações, que surgiram desde os anos 1960 e 

resistem até os dias atuais, com atuação religiosa e política, contribuindo para a 

implantação de novas formas de cidadania (MAEUS, 2010). 

Maeus (2010) pincela histórias de líderes camponesas, mulheres que se 

tornaram mártires, abandonaram a limitação à esfera privada e morreram 

defendendo seus povoados da ganância dos latifundiários. Retrata também a 

trajetória de estudiosas locais que vivenciaram as lutas e refletiram sobre elas, como 

o exemplo da antropóloga Rita da Costa, que acompanhou a transformação de seu 

povoado ao assumir sua identidade quilombola por influência das CEBs, onde os 

camponeses locais renunciaram a seus títulos de terra individuais para que todas as 

terras se transformassem em um coletivo. Acompanhemos a descrição do autor: 

 
Talvez um dos exemplos mais úteis para o entendimento desse processo 
seja o da constituição de uma “comunidade quilombola”, como foi 
examinado acima, a partir da dissertação de mestrado da antropóloga e 
quilombola Rita da Costa. Ela afirma: “Era o ano de 1999, eu acabava de 
passar no vestibular [para cursar a graduação em Ciências Sociais na 
UFPA] e viajei para casa dos meus pais no povoado de Santo Antônio” 
(Costa 2008:194). Era o momento da transformação de seu povoado natal 
em comunidade quilombola. Pelo que ela informa em sua dissertação, isso 
ocorreu pela ação e influência de agentes de pastoral da Igreja Católica e 
de outros agentes políticos que tiveram impacto no processo que levou os 
membros do povoado a se assumir como quilombolas, 
renunciando a seus títulos de terra individuais para que todas as terras se 
transformassem em um coletivo, constituindo assim o que aquele 
camponês, acima referido, pôde designar de “comunidade no sentido social 
da evangelização” (MAUES, 2010, p.32).  

 
Repara o autor que esse fato fortaleceu politicamente os membros do 

povoado, que, “ao assumirem a nova identidade, passaram a ter elementos para 

obter maior eficiência na reivindicação de seus direitos, como camponeses e 

quilombolas” (MAUES, 2010, p.32). 
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Vasconcelos (2009, p.272-273) atesta que o Movimento Sanitário Brasileiro, 

que se delineou na década de 1970, tinha, além da face caracterizada pelo 

engajamento de profissionais e estudantes, uma outra face, popular, “constituída por 

movimentos organizados, e inicialmente bastante integrados às igrejas cristãs, com 

suas inúmeras experiências de saúde comunitária”. Assegura o autor que essas 

duas faces sempre estiveram muito integradas. 

 
Muitos profissionais que lideraram a luta pela Reforma Sanitária se 
formaram nessas experiências de saúde comunitária das décadas de 1970 
e 1980. Muitos movimentos populares de saúde se organizaram e se 
expandiram pela presença de técnicos bastante integrados em sua 
dinâmica (VASCONCELOS, 2009, p.273). 

 
Defende este mesmo autor que as práticas de saúde das pastorais sociais da 

Igreja Católica herdaram da teologia da libertação a ênfase na dimensão política. E 

assim se coloca: 

 
Toda a experiência de luta social de seus grupos tem mostrado a 
possibilidade e a importância de integrar a dimensão espiritual no 
enfrentamento das dimensões sociais do processo de adoecimento e cura. 
Tem mostrado, também, que há uma espiritualidade da luta social capaz 
de gerar maior potência às mobilizações e enfrentamentos políticos 
(VASCONCELOS, 2006, p. 95-111 apud VASCONCELOS, 2009, p.281 grifo 
nosso).  

 
Uma das agentes de pastoral da comunidade, líder do processo de 

implantação das CEBs em Redonda, recorda esses momentos de efervescência do 

chamado “novo jeito de ser Igreja”. Para ela, foi ressaltante o trabalho de formação 

de grupos para atuar na comunidade, o que levou a ação concreta de construção do 

Centro Comunitário Monsenhor Diomedes. Ela explica: 

 
Fizemos um grupo de homens que chegou a ter cento e oitenta homens, 
todos trabalhando num só sentido. As mulheres deixavam de fazer as 
coisas em casa pra participar dos trabalhos comunitários. A gente viu que 
tava tão forte, em um só sentido, que a gente construiu o Centro Monsenhor 
Diomedes com nossos próprios esforços, foi do nosso suor aquele grupo ali. 
Teve Jesus Cristo e teve a ajuda do monsenhor Diomedes, quando a gente 
ia desanimar, ele incentivava. Era como diz mesmo aquele cântico: “novo 
jeito de sermos igreja”, igualzinho, igualzinho, num tem né? Pois é. Aquele 
outro que diz também assim “Igreja é povo que se organiza, gente oprimida 
buscando a libertação, em Jesus Cristo, a ressurreição” (...) Era uma fé viva 
(...)  
Olha, antes deu vir morar aqui em Redonda, não tinha domingo de mãe, 
não se comemorava aniversário, num tinha nada disso. Aí eu comecei: 
vamos fazer o Domingo de Ramos? Vamos fazer a festa das mães esses 
ano? A primeira coroação de nossa senhora foi uma das festas mais linda 
que já fizemos. 
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Ao ressaltar que, na época que chegou a Redonda, algumas datas 

comemorativas não faziam parte das tradições do lugar, a narradora esforça-se para 

mostrar que a chegada das CEBs não só propiciou uma espiritualidade 

comprometida socialmente, mas também de festividades, alegria, confraternização 

da vida, ou, a relação profunda entre fé e vida concreta a que se reportou Souza 

(2004), anteriormente. 

Quanto ao trabalho de construção do grupo Monsenhor Diomedes, ele foi 

iniciado na década de setenta e concluído no início da década de oitenta e sua 

inauguração ainda é uma das melhores lembranças das pessoas que viveram esse 

momento, como bem expressa uma participante, ao lembrar-se da confecção 

coletiva de uma “coberta de todas as cores”: 

 
Na inauguração foi uma festa tão bonita, todo mundo animado, querendo 
ajudar. Num tinha acomodação; nós juntemos as toalhas de cama, as 
mulheres trabalhando, costuremos aquela empanada grande, toda colorida 
para dar sombra e fizemos também tapete para o palanque. Ficou muito 
linda aquela coberta de todas as cores... (Chiquinha) 

 
Além de ser a escola da comunidade, o prédio construído em mutirão, nos 

finais de semana servia de sede para as reuniões da recém-formada associação de 

moradores que, como nos conta o nosso informante, foi decisiva nos processos de 

mobilização para transformação do lugar: 

 
A associação de moradores – no período de oitenta em diante, quando ela 
foi articulada pelo movimento de CEBs – era uma associação de uma 
comunidade que estava abandonada, nisso de organização e políticas 
públicas. Não tinha estrada, energia, educação, saúde... A associação veio 
para dar uma força maior. Através da associação então teve alguns 
avanços. A gente penetrou nas CEBs; a gente fez a conscientização 
política. Antes o povo ficava satisfeito com o que tinha, sem noção do 
mundo. Os políticos nem ligavam pra nós daqui e ninguém daqui se tocava 
que não podia ser assim. A comunidade não sabia os seus direitos. Foi 
através da associação que a gente entrou na luta para a transformação de 
Redonda. 

 
As experiências de saúde comunitária, como bem assinalou Vasconcelos 

(2009, p.273), cresceram muito em integração a essas práticas pastorais, em que “a 

educação popular é a principal referência teórica para a orientação do trabalho 

social. Assim, muitas orientações metodológicas da educação popular passaram a 

estar fortemente presentes em seu cotidiano”. 

Hoje, o Centro Comunitário Monsenhor Diomedes é, acima de tudo, um lugar 

de memória. Não tem a mesma funcionalidade dos primeiros tempos. A escola de 
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hoje se chama Horizonte da Cidadania e, desde 2000, funciona em um prédio 

construído pelo governo do estado, atendendo, 537 alunos em 2013, dividido em 20 

turmas, do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. A escola Horizonte da 

Cidadania possui dez salas de aula, biblioteca, sala de informática e quadra de 

esportes e nela trabalham 24 professores. No Centro Comunitário Monsenhor 

Diomedes, ainda acontecem reuniões da associação de moradores, mas não com a 

mesma participação de outrora. Realizam-se, também, cursos esporádicos ou 

projetos pontuais. Atualmente, lá tem uma sala de informática para servir aos 

participantes desses cursos. 

A esfera pública ampliou-se; a politização das necessidades de Redonda 

gerou mais serviços públicos e deixou de ser uma categoria abstrata, distante da 

vida das pessoas. O grupo Monsenhor Diomedes, sendo um espaço de reflexão 

sobre necessidades, não deixava de ser um espaço de organização identitária, que 

unia os de Redonda contra desigualdades estruturais e, mais adiante, como se vai 

ver, contra um turismo predatório.          

 

2.5 Estrela-do-Mar: “Os pensamentos da Redonda têm estrelas” 

 

A atuação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), em Redonda, não 

ficou restrita a um setor específico, mas buscou interface com as diversas esferas 

sociais. Acima, vimos um projeto de educação a se efetivar e a desenvolver 

iniciativas tal como a construção do grupo Monsenhor Diomedes. De forma parecida, 

se deram outras pelejas voltadas para a melhoria das condições de saúde, antes e 

depois da emancipação de Icapuí. 

Narra Silva (1998) que as primeiras ações do recém-criado município de 

Icapuí se tornavam mais difíceis frente à falta de ajuda dos governos estadual e 

federal, mas não impediam a realização dos trabalhos, o que era possível graças à 

atuação dos agentes pastorais da Igreja Católica. Os mesmos encampavam ações 

de acompanhamento das crianças recém-nascidas, voltadas para o aleitamento 

materno e a nutrição. Nas palavras do autor: 

 
Vale destacar a atuação dos agentes pastorais treinados pela Igreja local, 
coordenados na época pelo pároco monsenhor Diomedes de Carvalho, que 
prestavam serviços básicos de saúde nas comunidades. Esse pessoal todo 
foi absorvido pela administração. Eles foram qualificados não só para as 
atividades mais complexas nas ações de saúde, como também, para ser 
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dirigentes, ocupando inclusive, cargos de direção na Secretaria de Saúde 
(SILVA, 1998, p.81). 

 
Em Redonda, por não haver unidade de saúde, as atividades eram realizadas 

na casa paroquial da comunidade, ou nas casas das agentes de pastoral, conforme 

nos conta uma dessas: 

 
Antes, a saúde funcionava na casa paroquial. Minha madrinha Nonata 
tomava de conta, tinha uma prateleira com os remédios, que quando o 
médico vinha consultar, ele atendia lá, na casa paroquial. Tinha reunião, 
tinha aquelas cantigas... Eu gostava daquela que dizia assim:  
 
“Minha gente pise firme, cante alto e vamos lá,  
vamos lutar consciente que a Redonda vai mudar,  
vamos lutar consciente que a Redonda vai mudar”. (...) 
 
Quando alguém levava um corte, não tinha quem soubesse prestar um 
socorro, aí o padre Diomedes me levou pra fazer um curso de Primeiros 
Socorros, ali com seu Anastácio, em Icapuí. Aí depois o curso foi muito 
assim, não teve muito aperfeiçoamento, aí ele pegou levou pra Limoeiro, 
passemos um mês lá, estudando no Hospital Batista de Limoeiro, aí 
passemos uns tempo lá.  
Aí quando chegamos aqui, a Diocese formou uma Farmácia Comunitária. 
Que a farmácia passava um mês na casa de mamãe e depois passava um 
mês na casa de madrinha Nonata. Uma criança com febre, um corte, uma 
pessoa pra tomar injeção, se consultar com médico, ia lá pra casa. Algumas 
coisas a Diocese doava, tipo gase, água oxigenada. A gente usava mais 
água oxigenada de que soro. Ela mandava vidro de soro, essas coisas, soro 
de pacotes pra dar as criança com diarréia, tudo a Diocese mandava. E aí o 
pessoal se acostumaram, qualquer coisa de doencinha que tinha, mulher 
que tinha neném em casa, dava hemorragia e vinha chamar nós e aí nós 
tinha as injeções pra hemorragia e nós aplicava e aí passemos bem... 

 
Uma das características das ações de cuidado feitas pela população é a não 

distinção absoluta entre os espaços públicos e os privados: as casas das pessoas 

são lugares de acolher o outro que está a merecer cuidados. Ações como essas – 

de efetivação de uma farmácia comunitária ou de cuidados entre parentes e vizinhos 

– são chamadas por Valla (1998) como redes locais de apoio social, que investem 

na criação de práticas voltadas para enfrentamento dos problemas de saúde. Essas 

práticas acontecem no seio da comunidade e envolvem grupos religiosos, culturais, 

no cuidado à saúde das pessoas do lugar, no cotidiano da vida. 

Para Vasconcelos (2009), muitas vezes, essas ações estão ficando fora do 

foco do movimento sanitário nacional, mas suas ações solidárias em saúde 

continuam se multiplicando, fazendo uso de saberes milenares. E exemplifica 

algumas das iniciativas que poderíamos chamar de apoio social em saúde: 

 
Em muitos movimentos nacionais, como o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) são organizadas iniciativas próprias de saúde. 
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Parcelas crescentes da população recorrem às igrejas cristãs pentecostais 
para solucionarem seus problemas de saúde. Na Igreja Católica, houve 
expansão de várias atividades pastorais voltadas a problemas de saúde 
com bastante capilaridade no tecido social. ONGs ligadas ao enfrentamento 
da Aids, articuladas em fóruns, vêm desenvolvendo práticas inusitadas de 
apoio aos doentes e de prevenção, com grande impacto. Movimentos e 
organizações sociais muito antigos, como a Sociedade São Vicente de 
Paula e os Alcoólicos Anônimos (AA), continuam marcando importante 
presença nas comunidades (VASCONCELOS, 2009, p.278-279). 

 
Acrescenta ainda Vasconcelos (2009, p.280) que “as conversas, reuniões e 

celebrações que acontecem nessas práticas solidárias de saúde são ainda espaços 

centrais de elaboração dialogada de sentidos e entendimentos para o que está 

acontecendo na crise da doença”. 

Na tessitura de uma rede local de apoio social em saúde, conta uma 

moradora do lugar que duas pessoas da comunidade foram escolhidas para serem 

qualificadas e para desenvolverem o que ela chamou de “trabalho da saúde”. Um 

trabalho que ia casa a casa, como o da Pastoral da Criança, e que começava a 

incluir capacitações, viabilizadas pelas CEBs: 

 
Quando o padre chegou aqui, ele viu que a saúde tava muito lenta, que 
faltava melhorar muita coisa. Aí ele levou duas moças daqui para Limoeiro 
do Norte, que foi Da Paz e Nonata. Aí lá mandou dar um curso de saúde, 
elas aprenderam dar injeção, fazer curativo, cuidar dos doentes (...) Porque 
antes, se uma pessoa levasse um golpe, nós botava era areia, sal... Nós 
tava muito a precisar de um trabalho da saúde (Luísa). 

 
Tais agentes de pastorais, como essas duas jovens de Redonda citadas nos 

depoimentos, tornaram-se as primeiras agentes de saúde do município de Icapuí, 

como nos conta uma delas:  

 
No começo, minha madrinha Nonata trabalhava na casa paroquial. Num 
tinha prefeitura aqui, num tinha posto de saúde. Ela não era funcionária, era 
voluntária da igreja. Não existia agente de saúde. Nesse trabalho de agente 
de saúde, as primeiras da Redonda foram eu e Ceição de Ciço. Nos 
fizemos uma prova oral, com um pessoal do Estado, que fizeram perguntas 
sobre a comunidade, sobre as crianças daqui, as vacinas delas, essas 
coisas. E nós fizemos essa prova oral e fomos chamadas pra ser agente de 
saúde.  
Eu fiquei com a Redonda e Ceição ficou com a Peroba.  
Nesse tempo, era uma agente de saúde pra Redonda todinha. Mas nós se 
juntava e uma ajudava a outra, porque era muito menino. Tinha casa de ter 
cinco, seis crianças pra pesar. E as mães não sabiam onde tinham 
guardando o cartão dos meninos. E nós ficava caçando, por dentro de 
armário, de mala, de caixa, pra ver se achava o cartão dos meninos. Às 
vezes achava, ás vezes não. E desse negócio de ter mãe que perdia os 
cartões, nós começamos a ter sempre um nosso também. Eu me lembro 
que quando tinha vacinação, vinha era muita mãe procurando, elas diziam: 
“Painha, mulher, só tu fazendo ajeitando aí um cartão pra meu fi, porque 
sumiu”. Com o passar do tempo, as mães foram vendo a importância, a ter 
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zelo pelo cartão. É tanto que tem mãe que guarda o cartão dos filhos até 
hoje. O menino já grande e muitas delas guardam o cartão. Mas de primeiro 
era uma luta.  
A gente ia lá pra secretaria de saúde prestar conta. Tinha uma enfermeira 
que perguntava quantas crianças tinham na comunidade, se teve diarreia, 
vômitos, como tava o peso. Era mais voltado para as crianças, porque 
morriam muitas crianças, principalmente aqui na Redonda. A gente via a 
criança já grandinha, andando e tudo. Quando de fé, dava uma diarreia e 
morria. 

 
Em consonância com os escritos de Bitu (1992), o Programa de Agentes de 

Saúde, em Icapuí, teve início, em 1987, juntamente com outros 44 municípios do 

estado, época em que o Ceará enfrentou uma de suas piores secas. Relata ela que, 

com o programa: 

 
Houve uma redução no número de óbitos por diarreia, bem como o 
despertar da comunidade em relação à importância do soro caseiro (como 
prevenção da desidratação) e da imunização. Além desses avanços, notou-
se, ainda, que um maior número de gestantes começou a procurar as 
unidades de saúde para realizar o pré-natal (BITU, 1992, p.147). 

 
Todas essas melhorias no cuidado à saúde de crianças e mulheres passaram 

pela vigilância e persistência das primeiras agentes de saúde, pois, segundo nos 

informou a nossa depoente, elas passaram a sentir corresponsáveis pela atenção à 

saúde dessas pessoas. Vejamos:  

 
Nós passamos a ter muita responsabilidade, porque Odorico dizia nas 
reuniões que se uma criança morresse, a responsabilidade também era 
nossa. A culpa era de todo mundo. Aí, se uma criança adoecesse, nós 
parecia um pião, rodando, ia na casa e voltava de novo e ia outra vez, 
enquanto a criança num melhorasse.  
A gente vinha em nossa casa só dar uma reparada em nossos filhos, que 
vocês eram tudo pequeno, e voltava depressa pra casa da criança doente, 
porque a gente ficava prestando atenção se o olho ficava fundo, se tava 
com a boca seca, a pele, nós ficava olhando direto e ensinando as mães a 
dar o soro, nós fazia o soro caseiro. E ali nós passava era tempo com 
aquela mãe e aquela criança (...) 

 
Além desses trabalhos de cuidados domiciliares e de educação em saúde, 

esses agentes de pastorais que se tornaram agentes de saúde, recorda Silva 

(1998), foram os principais atores na inclusão de todas as famílias do município no 

Cadastro Prontuário Familiar, que levantavam informações preciosas como: as 

condições de doenças, situação de moradia, tipo de casa, condições sanitárias e 

renda familiar. Complementam Andrade e Goya (1992) que também foram coletados 

dados sobre acesso e uso da terra, posse e tipo de animais, posse e tipo de barco 

pesqueiro e destino da pesca. Informam esses autores que, nesse período inicial 
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que corresponde ao ano de 1986, foram cadastradas 2.275 famílias, 

aproximadamente 90% das famílias residentes em Icapuí.  

Sobre esse aspecto, da elaboração dos prontuários familiares, assim se 

reportam:  

 
Considerando que a saúde dos icapuienses, além de ser determinada por 
fatores orgânicos individuais, sofre também consequência de variáveis 
sócio-econômicas que apontam o nível de qualidade de vida desta 
população, a Secretaria Municipal de Saúde Pública e Saneamento, 
objetivando conhecer a realidade local, e assim proceder a elaboração de 
seu diagnóstico municipal, fez uso da formulação do Prontuário Familiar 
(ANDRADE; GOYA, 1992, p.54). 

 
De acordo com esses mesmos autores, cada família cadastrada foi destinada 

a uma unidade caracterizada como Porta de Entrada do Sistema Local de Saúde de 

Icapuí (ANDRADE; GOYA, 1992). Essa ação foi fundamental para o êxito da 

implementação, na terceira gestão pública (1993 – 1996), do Programa Saúde da 

Família – PSF, garantindo uma equipe de saúde composta por enfermeiro, médico, 

técnicos ou auxiliares de enfermagem e agentes de saúde para cada área do 

município.  

Afiança Vasconcelos (2009, p.275) que: 

 
Muitas práticas, que hoje marcam as características de funcionamento dos 
serviços brasileiros de atenção primária à saúde, foram delineadas a partir 
de experiências alternativas de saúde comunitária que se multiplicaram a 
partir da década de 1970. Dentre essas práticas podemos citar: a 
valorização da ação educativa de agentes comunitários de saúde da própria 
comunidade; formas grupais de enfrentamento de problemas de saúde 
específicos (grupos de hipertensos, diabéticos, gestantes, entre outros); 
ênfase na construção de ações de saúde integradas aos movimentos 
sociais locais; conselhos locais de saúde que buscavam estruturarem-se de 
forma inclusiva e participativa; envolvimento da equipe de saúde em lutas 
políticas locais; gestão do trabalho dos profissionais por meio de rodas de 
discussão, estudo e negociações que incluíssem todos os membros da 
equipe; valorização de dimensões emocionais, artísticas e espirituais nos 
grupos; integração com práticas e saberes populares etc. 

 
Como bem disse o autor acima, as experiências de saúde comunitária, como 

a ensaiada em Redonda com o trabalho das CEBs, foram inspiradoras para as 

diversas práticas que se espalham pelos serviços de atenção primária em todo 

Brasil. 

É pertinente advertir que o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS) e o PSF não surgiram integrados como hoje eles se apresentam. No 

começo, eles trilhavam caminhos separados, como bem recorda nossa primeira 
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agente de saúde de Redonda: 

 
No posto, no início, era só consulta médica, uma vez por semana, depois 
duas... tinha curativo, essas coisas. Mas esse nosso trabalho de agente de 
saúde não tinha nada com o posto. Nós prestávamos conta lá na secretaria. 
Depois foi que o posto teve uma equipe trabalhando, com uma enfermeira 
que ficava direto mais nós, aí num precisava mais ir pra secretaria prestar 
conta, porque a enfermeira ficava acompanhando aqui na comunidade. 

 
Paim (2003, p.580) chama a atenção para o fato de que a integração entre o 

PACS e PSF evidencia um movimento importante no interior do Ministério da Saúde. 

Quando o PSF surge em 1994, ele nasce com uma concepção de “medicina de 

pobre para pobres”. Só três anos depois, com essa integração entre os dois 

programas, é que se constata, a nível de Ministério, a atenção primária como uma 

estratégia de reorientação da atenção à saúde, sendo o primeiro nível de atenção, 

“recusando, portanto, a concepção de programa de medicina simplificada para 

pobres”. 

Daí que, amparados por Andrade, Barreto e Bezerra (2012), ser mais 

apropriado fazer referência ao PSF como estratégia de saúde e não somente como 

um programa setorial, uma vez que, mais do que organizar a atenção primária, essa 

política conseguiu, sobretudo, estruturar o sistema público de saúde. Vejamos como 

esses autores se colocam: 

 
A decisão governamental de se implementar a Estratégia Saúde da Família 
transcendeu as limitações temporais e a amplitude limitada inerentes à 
definição de um programa setorial de saúde. Na verdade, a ESF não foi 
implantada somente para organizar a atenção primária no SUS 
temporariamente, mas essencialmente para estruturar esse sistema público 
de saúde uma vez que houve um redirecionamento das prioridades de 
ação, reafirmação de uma nova filosofia de atenção à saúde e consolidação 
dos princípios organizativos do SUS (ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 
2012, p.802-803). 

 
Neste ínterim, apreendemos que a Estratégia Saúde da Família – ESF surgiu 

embutida de uma grande responsabilidade, de ser coordenadora de toda rede 

assistencial, uma vez que se entende que é na atenção primária onde os problemas 

de saúde são identificados, resolvidos ou encaminhados para outros níveis de 

atenção. E mais ainda, como uma estratégia para consolidação dos princípios do 

SUS. 

Para esses mesmos autores, todo um contexto nacional e internacional 

determinou o surgimento dessa política de saúde. Na esfera nacional, o momento de 

evolução do SUS e sua luta por acesso universal, descentralização, integralidade da 
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atenção e controle social; como também as experiências inovadoras em alguns 

estados, além do perfil epidemiológico brasileiro, caracterizado pelas desigualdades 

regionais e necessidade de melhora dos indicadores básicos de saúde. No âmbito 

internacional, confluíram a popularidade de modelos internacionais de atenção 

primária centrados na comunidade e a pressão de financiamento das agências 

internacionais de saúde (ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2012). 

Diante do quadro, vamos tomar de empréstimo o conceito de Estratégia 

Saúde da Família apresentado por Andrade, Barreto e Bezerra (2012, p.804): 

 
Modelo de atenção primária, operacionalizado mediante estratégias/ações 
preventivas, promocionais, de recuperação, reabilitação e cuidados 
paliativos das equipes de saúde da família, comprometidas com a 
integralidade da assistência à saúde, focado na unidade familiar e 
consistente com o contexto socioeconômico, cultural e epidemiológico da 
comunidade em que está inserido. 

 
Neste linear, são especificados, pelos mesmos autores, os princípios 

norteadores, os princípios organizativos e os processos para organização da 

Estratégia Saúde da Família. Conceito abrangente de saúde, universalidade, 

equidade e integralidade são seus princípios norteadores. Acessibilidade, 

hierarquização, descentralização, controle social e resolubilidade são seus princípios 

organizativos. Quanto aos processos para organização, são discriminados: definição 

e descrição do território de abrangência, adscrição da clientela, diagnóstico de 

saúde da comunidade, acolhimento e o organização da demanda, trabalho em 

equipe multiprofissional, enfoque da atenção à saúde da família e da comunidade, 

estímulo à participação e controle social, organização de ações de promoção da 

saúde, resgate da medicina popular, organização de um espaço de co-gestão 

coletiva na equipe, identificação dos serviços de referência no nível secundário e 

terciário, monitoramento dos indicadores de saúde do território-população de 

abrangência, clínica ampliada e educação permanente em saúde (ANDRADE; 

BARRETO; BEZERRA, 2012, p.812). 

Todos esses princípios são amálgamas para uma diversidade de experiências 

que foram e estão sendo desenvolvidas por todo o país. No caso de Redonda, o 

período da implantação dessa estratégia é resgatado, pelos trabalhadores da saúde 

que viveram esses “primeiros passos”, como um tempo em que havia 

comprometimento da equipe com os princípios que a regem, conforme depoimento 

que segue: 
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O PSF quando foi implantado aqui foi assim, uma coisa maravilhosa, tudo 
era muito bem feito, tudo era muito bom, todo mundo trabalhava junto, todo 
mundo era junto, e todo mundo queria que a coisa desse certo. As pessoas 
não eram egoístas, não pensavam só na coisa individual, não pensavam 
tanto em dinheiro, a gente tinha muito amor, as pessoas tinham muito amor 
ao trabalho, entendeu? Então, quando se fala em PSF, pra mim, eu tenho 
essa lembrança comigo, que é uma maravilha, que tem educação em 
saúde, tem atendimento, tem visita, tem os acamados todo mundo bem 
cuidado, bem tratado... Os agentes de saúde eles tinham uma coisa que era 
todo mundo ligado, uma coisa ligava na outra, ligava na outra e tudo dava 
certo. Então, eu ia pro posto, eu ia trabalhar porque era bom, eu gostava de 
ir pro posto.  Antes do PSF, as coisas eram muito soltas, tinha consulta do 
medico que na época era Joaquim, tinha consulta, mas era tudo assim, 
muito sem direitos, entendeu? (...) (Sílvia). 

 
Pela fala acima, concebemos que havia um esforço coletivo para 

operacionalização das ações a que se propunha a estratégia – “todo mundo queria 

que a coisa desse certo”. E, nesse fazer empenhado, se dava uma sintonia entre os 

diferentes sujeitos envolvidos nas atividades – “era todo mundo ligado, uma coisa 

ligava na outra”. É o que se apreende também por esse outro depoimento: 

 
A gente tinha um desafio muito grande no começo com relação a 
amamentação. Era um desafio e a gente conseguiu. Eu lembro que a 
unidade de Redonda era estampada assim que a questão da amamentação 
era quase cem por cento (...) Eu lembro que quando começou, quando a 
mulher ganhava neném, o enfermeiro cobrava que a gente todo dia, a 
semana toda, fosse na casa pra ver que a mãe tava amamentando ou se 
tinha introduzido outra comida, outra alimentação, outro leite. Se a gente 
visse isso, a gente trazia para o enfermeiro: - “ó, tá dando outro leite”. O 
enfermeiro ia bater lá, tentava convencer aquela mãe junto com o agente de 
saúde. Tinha muito isso antes, esse empenho, essa vontade de ajeitar 
(Eliená). 

 
Localizada bem em frente ao mar, a unidade básica de saúde de Redonda faz 

jus ao nome: Estrela-do-Mar. Possui uma área externa com alpendre e bancos de 

cimentos, uma rampa e um pequeno jardim, com poucas plantinhas, delimitado por 

um murinho baixo. Nesses bancos externos, ficam muitas pessoas conversando, 

inclusive quem nem está aguardando atendimento. Às vezes são acompanhantes, 

ou simplesmente curiosos. Outras vezes são amigos conversando, que aproveitam a 

sombra e a ventilação do espaço. Acima da porta de entrada há uma placa de 

identificação com o nome da unidade e nas colunas de frente existe uma faixa onde 

se lê: “esta unidade de saúde aderiu ao programa de melhoria do acesso e da 

qualidade na atenção básica”.  

Internamente, há uma sala de espera, com televisão, onde as pessoas 

aguardam ser atendidas e uma mesa para o funcionário receber os usuários. À 
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direita e mais à frente ficam a farmácia e a sala de vacina. Mais atrás ficam os 

banheiros e a copa. Logo à esquerda da sala de espera fica a passagem para a sala 

de reunião e para o consultório odontológico e, mais à frente, com as portas para a 

área externa, ficam a sala de procedimento e o expurgo. Posterior à sala de espera 

e com as portas voltadas para a mesma, estão dispostos a sala de vacina, o 

consultório médico e o consultório de enfermagem. 

Na comunidade, é bem mais utilizada a expressão “Posto de Saúde”. Os 

famosos “postos de saúde” é uma denominação que vem desde a década de 

setenta, quando foram pensados os primeiros serviços de atenção primária, 

alargando o acesso da população aos mesmos, representando uma inovação 

institucional. Neste contexto, “os postos de saúde surgem, para realizar, além das 

consultas médicas, ações de promoção e prevenção, desenvolvendo ações de 

controle e de educação à saúde a grupos da população” (BERTUSSI; OLIVEIRA; 

LIMA, 2001, p.133). 

O “posto de saúde” de Redonda começou a ser planejado na primeira gestão 

municipal, mas só foi construído na segunda. A comunidade contribuiu cedendo o 

terreno onde hoje ele é situado. Vejamos como aconteceu: 

 
No primeiro mandato de Zé Airton, ele pediu a comunidade pra conseguir 
um canto pra ser o posto de saúde. Aquele terreno do posto era do finado 
Geraldo e de tia Alzenir, que ali onde é a casa de César era a casa deles. E 
no terreno deles tinha coqueiro de vários donos, meu padim Bastião tinha 
coqueiro lá, e outros... Daí que foi preciso esse pessoal todinho ceder para 
que fosse construído um posto de saúde. E todo mundo concordou, num 
teve problema. Todo mundo ajudou a derrubar os coqueiros, a fazer uma 
limpeza. Mas a construção só começou mesmo no mandato de Dedé 
Teixeira, que foi construído o posto de saúde (Da Paz). 

 
Aqui nós estávamos na década de oitenta, com a entrada do Partido dos 

Trabalhadores, na prefeitura de Icapuí, em seu segundo mandato. A participação 

popular, nesse período, foi determinante na construção da esfera pública, que vinha 

responder, de algum modo, às necessidades da população que articulavam sua voz.   

E acrescenta outra moradora: 

 
Do mesmo jeito que nós fizemos um mutirão no tempo do grupo, assim 
também foi pra preparar um canto pra fazer o Posto de Saúde. Teve que 
derrubar um bucado de coqueiro. Pra derrubar, tinha que um subir pra 
cortar lá em cima e os outros, um monte deles, ficavam em baixo puxando 
com uma corda até quebrar o coqueiro de um jeito que não caísse em cima 
de ninguém. Era aquela farturada de homem pra derrubar. Nós também 
fazia buraco de caber um homi dentro dele. Aí os homi botava aquele 
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bregueço pesado, e nós varria de vassoura, de ciscador... Aí que foi indo, 
foi indo ajeitemo o canto desse posto de saúde aí. (Isa) 

 
No município de Icapuí, nos primeiros anos de emancipação, conseguiu-se 

estruturar uma pequena rede de saúde, onde o posto de saúde de Redonda já fazia 

parte dessa rede, além de outros em Barreira e Mutamba, e de uma unidade na 

sede que foi ampliada e equipada para se tornar o hospital municipal. 

Gradativamente, foram sendo incorporados vários profissionais e formando equipes 

capazes de implementar os programas de saúde (SILVA, 1998). 

Cientifica Silva (1998, p.103) que: 

 
Após a implantação da estrutura para ações curativas nos postos de saúde, 
percebeu-se a importância de implantação das ações preventivas. Foram 
contratados 25 agentes de saúde, sendo 11 treinados, dos quais cinco na 
zona urbana e seis na zona rural e, posteriormente, mais 14. A atuação dos 
agentes objetivavam um maior contato com os problemas da comunidade, 
incentivar a participação e organização comunitária, visando à solução dos 
seus problemas, incentivar as ações básicas de saúde e promover a saúde, 
prevenindo as doenças. 

 
Desde então, segundo Silva (1998 p.227), as atividades educativas eram 

desenvolvidas e sistematizadas pelos enfermeiros, com metodologias de grupo, 

“como forma de edificar uma educação popular”. Sobre isso, observemos os relatos 

do autor: 

 
O ato educativo é realizado como processo de construção coletiva e 
conhecimento e uma possibilidade de sensibilização para as mudanças de 
comportamento das agentes, como sujeitos envolvidos no processo. Para 
isso utilizou-se a metodologia participativa, pela qual a equipe de saúde e 
população interagem em um processo de troca e acumulação de saberes. 
Todos os programas de atenção a saúde contêm esta proposta educativa, 
cujo instrumento são as oficinas que foram inseridas nas atividades clínicas 
diárias (SILVA, 1998, p.227). 

 
O relato de Sílvia, sobre a escolha do nome do posto de saúde de Redonda, 

exemplifica essa busca de metodologias que envolviam a comunidade e a 

chamavam à participação: 

 
Esse nome, Estrela-do-Mar, surgiu numa época que a gente fez um projeto 
pra pintar a unidade. Nós conseguimos, junto com o enfermeiro, as tintas, 
com uma empresa de tintas. A gente enviou o projeto com esse intuito. Mas 
aí, com essa ideia de pintura, a gente pensou também em fazer um 
concurso na comunidade pra escolher o nome da unidade. Quem ganhasse 
o melhor nome, receberia um presente. E daí que as crianças da escola 
participaram muito, foram vários nomes. Então, esse nome foi escolhido 
pelas crianças da escola, e a gente gostou muito. Esse nome tem um 
significado pra gente, porque o posto é na beira do mar, na praia. E além de 
ter o mar, é uma estrela porque todo mundo da Redonda precisa do posto, 
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precisa da unidade. Então ela se tornou uma estrela porque os 
pensamentos da Redonda têm estrelas, você pode ver, as pessoas boas 
por aqui são chamadas de estrela, ou então uma pessoa que você gosta 
muito. Por exemplo, dona Socorro ali chama as pessoas que ela quer bem 
de Estrela, as pessoas que ajudam ela, entendeu? Então tem a ver com 
coisa boa, com tudo que é bom. Então, além de tá na beira do mar, a 
estrela é uma coisa que todo mundo precisa, é uma coisa importante na 
comunidade, por isso que foi Estrela-do-Mar. Na época até a gente mandou 
fazer uma estrela pra botar na frente do posto, era uma estrela bem grande, 
toda feliz.  

 
Para nossa informante, como vimos, o nome sugerido pelas crianças do lugar 

tem várias conotações: a questão geográfica – “porque o posto é na beira do mar, é 

na praia”, a valorização dos serviços prestados – “porque todo mundo da Redonda 

precisa do posto”, o reconhecimento das pessoas que nele trabalham – “as pessoas 

que ajudam, que quer bem, são chamadas de estrela”, e, assim, como ela 

metaforiza, “os pensamentos da Redonda têm estrelas”. 

A UBS Estrela-do-Mar atenta, desde esse tempo, para o objetivo de produzir 

serviços de atenção primária à saúde, atendendo uma área de abrangência 

populacional que, além da comunidade de Redonda, inclui outras vilas de 

pescadores circunvizinhas. Essa expressão - atenção primária, já tão comum no 

linguajar da saúde, foi cunhada, em 1920, pelo Relatório Dawson que mencionava 

os Centros de Atenção Primária à Saúde como o foco central do processo de 

regionalização no Reino Unido (DE MAESENEER et al., 2008 apud MENDES, 

2011). Porém, o conceito consagrou-se a partir da Conferência Internacional sobre 

Atenção Primária à Saúde, realizada pela Organização Mundial de Saúde, em 1978, 

em Alma-Ata. 

A Declaração de Alma-Ata elegeu os cuidados primários em saúde, enquanto 

primeiro contato dos indivíduos e das comunidades com o sistema de saúde, como o 

ponto central para que os povos de todas as nações alcancem um nível de saúde 

dentro do desejado para maioria das pessoas. De acordo com este documento: 

 
Os cuidados primários da saúde são cuidados essenciais de saúde 
baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem 
fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas alcance universal de 
indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena participação e a 
um custo que a comunidade e o país pode manter em cada fase de seu 
desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e autodeterminação. Fazem 
parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual constituem a 
função central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e 
econômico global da comunidade. Representam o primeiro nível de contato 
com os indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de 
saúde pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente 
possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o 
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primeiro elemento de um continuado processo de assistência à saúde 
(OPAS/OMS, 1978). 

 
Os chamados cuidados primários de saúde a que faz menção a declaração 

de Alma-Ata abrangem serviços de promoção, prevenção, cura e reabilitação e têm, 

na educação, o grande pilar para enfrentamento de situações mais desafiantes, tais 

como: problemas prevalecentes de saúde, os métodos para sua prevenção e 

controle; promoção da distribuição de alimentos e da nutrição apropriada; provisão 

adequada de água de boa-qualidade e saneamento básico; cuidados de saúde 

materno-infantil, inclusive planejamento familiar; imunização contra as principais 

doenças infecciosas; prevenção e controle de doenças localmente endêmicas; 

tratamento apropriado de doenças e lesões comuns etc (OPAS/OMS, 1978). 

Por toda sua dimensão alargada de responsabilidades, os cuidados primários 

em saúde exigem o envolvimento com “todos os setores e aspectos correlatos do 

desenvolvimento nacional e comunitário”, além da imprescindível participação das 

comunidades no “planejamento, organização, operação e controle dos cuidados 

primários de saúde” (OPAS/OMS, 1978).  

Mendes (2011) identifica, do início do século XX até o presente momento, oito 

ciclos da expansão da Atenção Primária à Saúde (APS), no Brasil. Vejamos como 

ele os descreve em suas próprias palavras: 

 
O primeiro ciclo foi o do modelo da rede local permanente, vigente nos 
primeiros anos do século passado; o segundo ciclo foi o dos centros de 
saúde-escola, instituídos pelo Prof. Paulo Souza na Universidade de São 
Paulo, nos anos 20; o terceiro ciclo foi o dos Serviços Especiais de Saúde 
Pública (SESP), parte do esforço de guerra, a partir dos anos 40; o quarto 
ciclo foi o dos centros de saúde implantados pelas Secretarias Estaduais 
de Saúde, em todo País, que teve seu auge nos anos 60; o quinto ciclo foi 
o dos programas de extensão de cobertura, iniciados por experiências 
acadêmicas ou institucionais, e que confluíram para o Programa de 
Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), na segunda 
metade dos anos 70; o sexto ciclo foi o das Ações Integradas de Saúde 
(AISs) que articulou os cuidados primários das Secretarias Estaduais de 
Saúde com os da Previdência Social (INAMPS) em núcleos urbanos, no 
início dos anos 80; o sétimo ciclo foi o da municipalização das ações de 
APS, decorrência da criação do SUS e do movimento de municipalização da 
saúde, ocorrido a partir do final dos anos 80; o oitavo ciclo, o ciclo vigente, 
o da atenção básica, surgiu no final de 1993, com a institucionalização, pelo 
Ministério da Saúde, do PSF (MENDES, 2011, p.98 grifo nosso)

32
. 

                                                             
32

 Diante do esgotamento do atual modelo de atenção básica (pouca resolutividade e funcionando 
muitas vezes em condições precárias), Mendes (2011, p.99-100, grifo nosso) fala em se instituir um 
nono ciclo da APS no Brasil, tornando esta mais “qualificada, adensada tecnologicamente, com mais 
recursos, com equipe multiprofissional e que, para isso, deverá ser tomada como uma efetiva 
prioridade pelos gestores do SUS, nas três instâncias federativas”. 
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Realça Mendes (2011) que o ciclo da atenção básica, representado pela 

opção política pelo Programa de Saúde da Família, sofreu a influência de várias 

matrizes: a Medicina Geral e Comunitária, com origem no Rio Grande do Sul, a Ação 

Programática em Saúde, em São Paulo, o Programa do Médico de Família, em 

Niterói, e o Modelo de Defesa da Vida da Faculdade de Ciências Médicas da 

UNICAMP. Mas, continua o autor, a influência principal foi do Programa de Saúde da 

Família (PSF), desenvolvido a partir da ampliação do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), no Ceará, pela Secretaria Estadual de Saúde e 

pela Secretaria Municipal de Saúde de Quixadá. E enfatiza: 

 
Foi esse modelo, surgido no Nordeste do País, que foi acolhido como base 
da proposta de saúde da família no SUS; sua singularidade está em romper 
com os modelos clássicos da medicina familiar e instituir-se como prática de 
saúde da família, o que, provavelmente, sofreu a influência de sua origem 
intersetorial, no PACS, proposto como ação de emergência de frentes de 
trabalho para o enfrentamento da seca no semiárido cearense, no ano de 
1987 (MENDES, 2011, p. 99). 

 
Em 2005, a Organização Pan-Americana da Saúde publica o documento 

“Renovação da Atenção Primária à Saúde nas Américas” em que chama a atenção 

para os sistemas de saúde dessa região, os quais, se forem pautados na atenção 

primária, encontrarão o “caminho mais adequado para produzir melhoras equitativas 

e sustentáveis na saúde dos povos das Américas” (OPAS, 2005 apud ANDRADE; 

BARRETO; BEZERRA, 2012, p.794). 

Tal documento aponta os valores, os princípios e as características de 

sistemas de saúde centrados em Atenção Primária. No que se refere aos valores, 

distinguem-se: direito ao nível de saúde mais elevado possível; solidariedade; 

equidade. No que tange aos princípios, são elencados: dar resposta às 

necessidades de saúde da população; orientação para a qualidade; 

responsabilidade e prestação de contas dos governos; justiça social; 

sustentabilidade; participação; intersetorialidade (OPAS, 2005 apud ANDRADE; 

BARRETO; BEZERRA, 2012). 

As características essenciais de um sistema de saúde baseado em atenção 

primária são: acesso e cobertura universal; atenção integral e integrada; ênfase na 

promoção e prevenção; atenção apropriada; orientação familiar e comunitária; 

mecanismos de participação ativa; organização e gestão otimizadas; políticas e 
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programas que estimulam a equidade; primeiro contato; recursos humanos 

apropriados; recursos adequados e sustentáveis; ações intersetoriais (OPAS, 2005 

apud ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2012). 

Nas discussões mais atuais, a Atenção Primária vem sendo considerada o 

centro de comunicação das redes de atenção à saúde, ou, nas palavras de Mendes 

(2011, p.88), “o nó intercambiador no qual se coordenam os fluxos e os contrafluxos 

do sistema de atenção à saúde”, como teremos de ver adiante. 

Completando o que vimos de dizer em todo esse capítulo, trazemos a 

metaforização feita pela poesia, que resgata momentos, cenas e cenários do mundo 

local que tratamos até então. Quando em um encontro dos povos do mar fizemos 

uma leitura crítica (mesas redondas) e artística (shows e encenações, onde o Flor 

do Sol participou com teatro-música e cenopoesia), e reflexionamos sobre a vida do 

litoral cearense. Veja-se: 

 
Imaginemos Redonda 

E céu e mar, sol e vento 
Espumas no olhar: sereias! 

E algas verdes  
sobre as curvas ondas. 

 
As águas, estradas verdes 

Por sobre o mar de Redonda 
Piçarra, mata fechada 

-Icapuí começava. 
 

Que santa meus olhos viam 
Por sobre o mar de Redonda? 
São búzios que vêm brincar. 

- É Santa Luzia do mar! 
 

Na dança dessas palmeiras 
Um compasso em meia lua 

Beijos na beira da praia 
E vem Redonda inteira e nua. 

 
Doçuras de amor, areias 

Velas que vão – quem vai nelas? 
Pescar na risca e na beira? 

 
Estrela do porto é guia 

Quando o lagostim se pesca 
Nas águas vivas dos dias! 

 
- Carreiro do mar, sereia! 
Me tragam logo alegria! 

 
- Ventos que levam as velas 

Fazem sonhar pescaria! 
 

- São sóis de sangue que choram 
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Quando o compressor vem cá 
Fazendo sua guerra suja 
No leito extenso do mar?! 

- São campos verdes e estendem-se 
Pra lá da ultima onda 

É o mar que refaz a vida 
Ou é a vida que vê Redonda? 

 
Os sonhos do mar têm olhos 

Areias do mar têm seixos 
Como barco à flor das águas 
Têm fomes largas no peito! 

 
São meninos e meninas 

Que vêm vindo de algum sonho 
E Deus coloca na leiras 

Do verde mar de Redonda 
 

- A fome do mar tem nome 
Que mar tem nome de fome? 

São cestos cheios de peixes 
Quimangas dessa alegria 

Qual espuma à flor das águas 
Já dançam, já rodopiam! 

 
Imaginemos Redonda 

Permanentemente grávida 
Do mar que ela abraça e larga 

- Como quem escreve uma página! 
 

-Que escrita tonta de lágrima 
Faz a febre desse trágico? 

 
(Poema escrita por Ângela Linhares para o Grupo Flor do Sol por ocasião do encontro dos 

Povos do Mar realizado em 02/12/2005) 
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3 FLOR DO SOL CONTA REDONDA: TEXTOS E CONTEXTOS DOS POVOS DO 

MAR EM LUTAS 

 

Na modelagem do capítulo anterior, como anunciei de início, recorri às 

narrativas dos mais antigos do lugar, os primeiros espaços tempos de uma Redonda 

que despertava, na tessitura de sua cultura, para lutar por escola, serviço de saúde, 

centro comunitário e outras necessidades da vida social. A educação e a saúde 

eram nômades, aconteciam nos deslocamentos dessas lutas. Não estavam restritas 

a um ato em si nem a um espaço em particular, mas derramadas nos 

enfrentamentos dos atos-limites e na gestação de inéditos - viáveis. Como disse 

também, histórias vividas com vontade de memória. 

Agora, para contar Redonda, convoco o Grupo Flor do Sol de Teatro Popular 

de Rua. Desde 1991, esse grupo de crianças, adolescentes e jovens de Redonda 

produzem e encenam textos que emanam do cotidiano e trazem lutas vividas no 

seio da comunidade, nessas duas últimas décadas entre as quais se situa um novo 

século. Para apresentar o referido grupo, artisticamente - como é providencial, trago 

o poema de outra estudiosa de Redonda, que por ocasião de sua pesquisa sobre 

participação popular, assim retratou o Flor do Sol: 

 
A natureza gera elementos interessantes no nosso planeta.  
Um deles é a Flor do Sol.  
É lá em Redonda, uma comunidade do litoral cearense do município de 
Icapuí, que vive esta flor; bela, esperta, quente e reluzente.  
Flor de muitas pétalas; pétalas de gente.  
Gente que brilha e se torna atraente.  
Pétalas criadoras, geradoras de vida, luz e arte.  
Cada uma dessas pétalas (...), no desenrolar de sua arte, promove 
espetáculos significativos de informações, bem como de formações 
estéticas, éticas e lúdicas.  
Flor que educa, expõe realidades, gera sentimentos, opiniões e emoções.  
Participa, mobiliza. 
Flor falante, dançante, cantante.  
Esta grande atriz de Redonda grita.  
Verbaliza história, cantigas populares, críticas fugazes. 
- Ó bela Flor!  
Tu precisas mais e mais jogar sementes para que, a partir de tuas ações, 
outras flores belas, criadoras e combativas brotem dos nossos solos!  
Tu precisas de constantes doses de ÁGUA, TERRA e AR para que 
mantenhas o teu FOGO! 
- Pétalas: não deixeis apagar este fogo!  
Gritai aos quatro cantos: NÓS SOMOS QUENTES! NÓS SOMOS GENTE! 
(MORAES, 2002. p. 183-184). 

 
No presente capítulo, o ponto de partida é essa experiência da juventude dos 

povos do mar, poderia dizer assim, tendo em vista que os rastros que vamos seguir 



139 
 

– do Grupo Flor do Sol - foram deixados, preponderantemente, por jovens de 

Redonda, compreendendo seus itinerários frente às transformações que se 

percebem vivendo nas últimas décadas. Isso não quer dizer, contudo, que os 

olhares de adultos, crianças e idosos não estejam presentes nesta etapa. Pelo 

contrário, eles foram captados dentro do contexto de cada momento da experiência 

estudada aqui e ficam emaranhados a ela, permitindo um trânsito do grupo à 

comunidade e da comunidade ao grupo, em que se misturam às peças, às 

narrativas dos atores e atrizes, à voz dos moradores e ao contexto da comunidade. 

Isso implica adentrar no mundo de juventudes que vêm articulando novas 

possibilidades de vida, quer seja de modo criativo e consciente, em contextos de 

“formações estéticas, éticas e lúdicas”, como exprime Moraes (2002); quer sejam 

nos percursos de juventudes que modelam jeitos singulares de enfrentamento e se 

reinventam nas sombras, para usar a metáfora de Cordeiro33 (2009). 

Em trabalho anterior, por ocasião da conclusão do curso de enfermagem, 

resgatei a memória do grupo Flor do Sol, por meio de histórias de vida dos 

participantes, apresentando como uma experiência de educação popular e saúde, 

na perspectiva de Paulo Freire (BEZERRA, 2009). A estudante norte-americana 

Sarah Raquel Weidman também contou o trabalho do Flor do Sol em sua pesquisa 

com jovens brasileiros em 1998. Outro trabalho, que veio mostrar mais 

decisivamente a riqueza da experiência do grupo foi da pesquisadora Italiana Lara 

Lupato, da Facoltà di Sociologia, da Università Degli Studi di Trento, cujo estudo foi 

intitulado “Il Teatro come mezz efficace di comunicazione sociale: Caso Studio sul 

Gruppo di teatro Popolare di Strada Flor do Sol” (LUPATO, 2005). De modo 

semelhante, Hélio Júnior Rocha de Lima, em seus estudos no teatro oficina 

Heidelberg, na Alemanha, intitulado “Theaterregie, Spielleitung und Animation in der 

Theaterpädagogischen Praxis” inclui o Flor do Sol como uma experiência brasileira 

de prática integrativa e participativa (LIMA, 2007). 

Aqui no Brasil, a professora Maria do Céu de Lima faz referência ao Flor do 

Sol em sua tese de doutorado pela Universidade de São Paulo, ao narrar os 

conflitos socioambientais de comunidades pesqueiras do Ceará, colocando o grupo 

                                                             
33

 Em sua tese de doutoramento, Cordeiro (2009) seguiu os vestígios dos jovens do bairro do Jardim 
Catarina, na periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro, tendo como objeto de estudo, nas 
palavras da autora, “jovens pobres em seus percursos labirínticos, na relação que constroem entre 
moradia, trabalho e escola num bairro popular”. 
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no papel de protagonista em defesa do território em Redonda (LIMA, 2002). De outro 

modo, abordando o tema participação popular, a pesquisadora Ana Cristina de 

Moraes, em sua dissertação de Mestrado em Educação, pela Universidade Federal 

do Ceará, tomou o Flor do Sol como grupo pesquisador em sua metodologia 

sociopoética, para enfocar a percepção dos moradores da comunidade de Redonda 

frente ao orçamento participativo em Icapuí – CE (MORAES, 2002). 

No presente capítulo deste trabalho, queremos refletir o itinerário do Flor do 

Sol, de modo especial, à luz do arcabouço teórico do paradigma da promoção da 

saúde, singularizando ao contexto dos povos do mar. Definida em sua I Conferência 

Internacional como “processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria 

da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle 

desse processo” (RABELLO, 2010, p.36), a promoção da saúde, enquanto parte 

fundamental da saúde pública nos dias atuais, tem seu corpo teórico ainda em 

construção. Dessa forma, ousamos nos juntar a movimentos que têm surgido no 

mundo inteiro e que buscam acrescentar discussões importantes que ampliam a 

perspectiva da promoção da saúde, nesses novos tempos de interculturalidade. 

Entendemos o termo interculturalidade a partir dos escritos de Canclini 

(2009), ao afirmar que passamos de um mundo multicultural para outro, intercultural 

e globalizado.  Naquele, tínhamos “justaposição de etnias ou grupos em uma cidade 

ou nação”; neste, “os grupos entram em relações e trocas”. Naquele, há diversidade 

de culturas; neste, a confrontação e o entrelaçamento. Aquele supõe “aceitação do 

heterogêneo”; este, “implica que os diferentes são o que são, em relações de 

negociação, conflito e empréstimos recíprocos” (CANCLINI, 2009, p.17).  

E assim adverte: 

 
Está por acabar-se a distribuição estrita de etnias e migrantes em regiões 
geográficas, a distribuição de bairros prósperos e carentes, que nunca foi 
inteiramente pacífica mas era mais fácil governar, uma vez que os 
diferentes estavam distanciados. Todos - patrões e trabalhadores, 
nacionalistas e recém-chegados, proprietários, investidores e turistas - 
confrontamo-nos, diariamente, com uma interculturalidade de poucos 
limites, frequentemente agressiva, que supera as instituições materiais e 
mentais destinadas a contê-la (CANCLINI, 2009, p.17). 

 
Com essa interculturalidade de poucos limites, os diferentes estão próximos 

(espacialmente falando), frente a frente, se tocando, se remodelando uns aos outros. 

Esse tensionamento entre modos distintos de pensar e existir no mundo se reflete 
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sobre várias esferas da vida social, incluindo a produção do conhecimento no âmbito 

da saúde pública. 

Ayres et al (2012, p.376) situam um tensionamento fundamental para a 

abordagem da promoção à saúde hoje: “o aspecto relativo às diversas esferas de 

objetividade dos saberes e práticas da Saúde Coletiva, seu compromisso com a 

apreensão e intervenção sobre os determinantes sociais das necessidades 

individuais e coletivas de saúde”. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, as condições sociais em que as 

pessoas vivem e trabalham são os determinantes sociais em saúde. De modo 

parecido, a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais em Saúde nomeia 

os fatores que agem sobre a ocorrência de problemas de saúde nas populações. 

São fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e 

comportamentais (BUSS; PELLEGRINO FILHO, 2007). 

Mendes (2011), por sua vez, aponta como os principais determinantes sociais 

da atualidade as mudanças demográficas, as mudanças nos padrões de consumo e 

nos estilos de vida, a urbanização acelerada e as estratégias mercadológicas. Todas 

essas mudanças, que se complexificam perante a globalização e a 

interculturalidade, vão determinar nova roupagem nos atos-limite dos povos do mar 

de Redonda e outros deslocamentos nos inéditos viáveis, que buscaremos desvelá-

los no percurso do Flor do Sol. 

De antemão, reforçamos que nesse novo cenário, intercultural e globalizado, 

os determinantes sociais do processo saúde-doença tensionam novos saberes e 

práticas em saúde e, nesse embate, a promoção à saúde é um lugar por excelência 

onde essas tensões se manifestam. Neste lugar, a racionalidade científica, que 

sustenta o modelo da biomedicina, se depara mais vivamente com as contradições 

da aplicação das medidas de intervenção na saúde coletiva.  E é neste lugar, 

também, que se pode ver a tensão entre individualidade e coletividade e entre o 

privado e o público, nas práticas sociais em saúde.  

Como observam Ayres et al (2012, p.377), a racionalidade científica moderna 

embasou a epidemiologia como ciência, desde o modelo clássico das ciências 

naturais do século XIX até nossos dias. E em sua abordagem clássica, a 

epidemiologia se amparava no modo de conhecer “no qual a forma de se fazer 

perguntas sobre o mundo e a obtenção da convicção sobre a correção das 
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respostas dadas se apoiam fundamentalmente na verificabilidade empírica e nas 

implicações formais entre hipóteses e conclusões”.  

A epidemiologia, nesse sentido, tentava ver, então, a relação entre saúde e 

doença junto aos modos de vida dos diversos grupos sociais nas culturas humanas. 

Ao voltar-se, assim, para as coletividades com intenções de objetividade científica, 

dentro dessa abordagem em saúde, teve-se a eclosão da higiene social, que 

alimentou uma intervenção em saúde que Foucault (2001) vai mostrar o quanto é 

ideologizada, ao descrever o que nomeia como modelo da peste, ao lado do modelo 

da lepra.  

Desenvolve este autor que a estratégia defensiva operacionalizada pela 

sociedade medieval diante dos leprosos era a exclusão dos mesmos, os quais eram 

expulsos dos lugares onde as pessoas viviam. Defender-se, na Idade Média, 

significava afastar-se, excluir - esse foi o chamado modelo da lepra. A partir do 

século XVIII, as cidades acometidas por epidemias de peste eram fechadas e se 

exercia uma criteriosa vigilância sobre as mesmas, com mapeamento do território, 

inspeção das casas e dos moradores, de modo que permitisse a identificação dos 

pestilentos, que eram fixados em suas residências. Defender-se, neste modelo da 

peste, tinha uma lógica diferente do modelo da lepra, pois significava aproximar-se 

para poder obter informações, inspecionar (FOUCAULT, 2001).  

Essa prática, de acordo com Foucault (2001), implicou numa nova estratégia 

de poder no seio da sociedade moderna ou disciplinar, ou seja, instaurou um poder 

sobre os corpos dos indivíduos, desencadeando um controle disciplinar, 

normalizador, institucionalizador. Em suas palavras, "passou-se de uma tecnologia 

do poder que expulsa, que exclui, que bane, que marginaliza, que reprime, a um 

poder que observa, um poder que sabe e um poder que se multiplica a partir de seus 

próprios efeitos" (FOUCAULT, 2001, p.60). 

No desenrolar da história, conflitando-se com essa ideia de higiene social, 

que poderia dizer ser de natureza socionaturalista (AYRES et al, 2012; p.378), havia 

as teorias miasmáticas, que pensavam o germe e o ambiente como núcleo das 

doenças. Essa abordagem das teorias miasmáticas resultaram por caracterizar uma 

vertente da epidemiologia que tentava o controle das doenças coletivas objetivando 

o controle do “caminho do germe”, em uma busca de saber tecnocientífico que se 

alinhava com o crescente industrialismo. É assim que, como observam Ayres et al 

(2012; p.380), as questões de saúde coletiva, mesmo as sócio-sanitárias e as 
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econômicas, passaram a ser tratadas como uma espécie de “macrofisiologia”. 

Com a evolução da bacteriologia e de outras abordagens científicas, como a 

imunologia, os estudos que se detinham nas descrições das formas como emergiam 

e declinavam as epidemias, foram dando lugar a outras abordagens que se 

sucederam e avançaram na atenção às possibilidades de quantificação matemáticas 

dos marcos epidêmicos (AYRES et al, 2012).  

O pragmatismo em ciências e a tentativa de avançar na predição, vividas 

pelos métodos estatísticos em epidemiologia, foram dando relevo crescente às 

ciências clínico-laboratoriais e todo esse conjunto de transformações trouxeram o 

conceito de risco, onde, por exemplo, “o entendimento e controle das doenças 

infecciosas dependem cada vez mais das técnicas laboratoriais da microbiologia, e 

cada vez menos da observação dos padrões epidêmicos das doenças” (AYRES et 

al, 2012, p. 385).  

A seguir, a crítica à noção de risco, base das práticas preventivas, em 

especial no caso do HIV/AIDS, que cunhou o conhecido “comportamento de risco”, 

derivou para o trabalho com a ideia de vulnerabilidade, como iremos aprofundar 

adiante. O modelo do risco teria trazido uma visão muito coibitiva e 

comportamentalista, onde ocorre acento na modelagem dos comportamentos – e 

sua superação traria uma tendência não tão preditiva de modelos, mas que 

objetivaria a compreensão de processos de vida, e uma real escuta aos saberes e 

experiências dos grupos humanos, na intenção de ajudar a superar situações de 

vulnerabilidade, respeitando-se as diferenças pessoais e das culturas em seu modo 

de ser e pensar (AYRES et al, 2012).    

É, pois, no bojo dessas questões que a promoção da saúde vai fincar sua 

conflitualidade. Evidenciando o marco dos polos clínico-individual e coletivo-

preventivo, a promoção à saúde mesmo com sua intenção crítica, vem sendo 

praticada, nesse contexto de um campo ainda em construção, como mudança de 

“estilos de vida”.    

Campos & Campos (2012, p.680), em seu estudo sobre a questão do sujeito 

e da autonomia em saúde, observam, por sua vez, que ainda não se saiu de práticas 

positivistas, arrogantes, onde de fato não deixamos o modelo de clinica que 

envereda para ortopedias e direcionamentos que tentam determinar “estilos de vida”, 

prescrever com bastante fixidez e autoritarismo comportamentos, em contextos 

bastantes restritivos, senão vejamos: 
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A promoção à saúde tem receitado mudanças que antigamente a clinica se 
adjudicava para influenciar a vida dos pacientes. Realizam-se intervenções 
ditas “educativas”, ou preventivas, ou até chamadas de promoção à saúde 
que operam como se houvesse somente saberes técnicos e objetivos em 
jogo, cujo sucesso dependesse de uma simples “aplicação”. Temos visto 
intervenções ortopédicas em comunidades. Novos valores e estilos de vida 
são tratados, nesses casos, como algo a ser enxertado na população. Tanto 
a clínica quanto as ações de saúde coletiva predominantes são ainda 
restritas. Ou se mantêm arrogantes, fazendo prescrições não negociadas 
com os usuários e comunidades, ou ficaram degradadas em procedimentos 
queixa-conduta ou surto-intervenção. 

 
Em contraposição a essas posturas ortopédicas, Campos (2003), em outro 

trabalho, em que discorre sobre o Método Paidéia, no qual “reafirma a possibilidade 

de que os sistemas de saúde podem contribuir para a constituição do Sujeito”, 

assinala que tal método implica: 

 
Envolver os pacientes, famílias e comunidades n produção de sua saúde, 
estimular o autocuidado, valer-se da educação em saúde para aumentar a 
capacidade de as pessoas serem terapeutas de si mesmas. Considerar 
cada grupo como agentes de saúde de sua família e de sua comunidade. 
Partilhar conhecimentos de saúde com os pacientes e grupos, estimulando 
posturas saudáveis. Descobrir dentro da própria comunidade pessoas ou 
grupos cuidadores que ajudem a equipe no cuidado de casos complexos 
(...) (CAMPOS, 2003, p.72). 

 
Assim, no primeiro tópico, intitulado “Abrindo rodas na beira-mar: ‘brincadeira 

na Redonda é teatro popular’”, traremos o começo do trabalho do grupo Flor do Sol 

e como, naquele tempo, que marca os inícios dos anos noventa, anda tínhamos uma 

Redonda onde eram realidade os encontros intergeracionais, acontecidos nas rodas 

que se formavam na beira da praia, ao som das cantigas populares, folclóricas e ao 

embalo da cenopoesia. Dá-se início, nesse tempo, uma leitura crítica sobre a 

comunidade por parte dos atuantes no teatro popular de rua em Redonda. 

No segundo tópico, a que estamos nomeando “Você tem que assumir o 

comando”, um verso do poema de Brecht que muitas vezes foram trazidos para as 

rodas participativas, por várias localidades praianas por onde o grupo passou, 

discutiremos alguns conceitos básicos do Paradigma da Promoção da Saúde, 

principalmente a noção de “empowerment”, categoria analítica que se apresentou 

nas falas dos participantes ao narrarem transformações pessoais e comunitárias por 

que passaram e por meio das quais se reconstruíram, enquanto sujeitos individuais 

e coletivos.  
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Em seguida, resgatando os principais textos encenados pelo grupo, 

discorreremos sobre os conflitos socioambientais do lugar, de modo mais 

preponderante, sobre os que envolvem a pesca artesanal em Redonda, puxando 

diversos fios de discussão que o tema emana. Tal tópico está intitulado “‘Que sóis 

de sangue choram luas frias?’ – A conflitualidade que envolve a pesca artesanal em 

Redonda”, e o mesmo foi subdividido em dois: “Fogo e águas se mesclavam” e “Os 

barcos Monsenhor Diomedes: ‘a fome do mar tem nome’”. 

Posteriormente, traremos para a arena o embate “Cabeça de bagre versus 

Língua de fogo”, adentrando na briga do casal Zé de Mariano (pescador) e Verônica 

(sua esposa), personagens da peça do Flor do Sol sobre os quais reverberam os 

primeiros discursos por uma consciência ambiental no seio da comunidade de 

Redonda, quando esta passar a vivenciar transformações oriundas da crise da 

pesca da lagosta, principal fonte de renda das famílias locais. E de como as 

mudanças no mundo do trabalho vão refletir fortemente nas relações da vida 

doméstica e, de modo mais enfático, nas relações de gênero. 

A seguir, mais um conflito socioambiental efervesce as lutas dos povos do 

mar de Redonda: a defesa da terra diante da ameaça dos grandes empreendedores 

turísticos, representantes dos interesses do capital. Tal tópico foi batizado de “Lutar 

para nós é ter a terra onde nascemos”, fala de Agostinho Neto, primeiro presidente 

angolano, quando na conquista da liberdade de sua pátria e que o Flor do Sol o 

recitou diante dos empresários e do poder político local, em audiência pública para 

debater o assunto. 

Na continuidade, “Da guerra de velas à guerra velada”. Transitando do 

combate à pesca predatória por compressor para o combate ao tráfico de drogas em 

Redonda, dissertaremos sobre este grave problema de saúde pública que, tais quais 

os conflitos marítimos, colocam a vida e a morte frente a frente, e também merecem 

dedicada atenção dos povos do mar e exigem novas formas de resistência e 

enfrentamento. 

Por fim, a fala da atuante do Flor do Sol - “Os meninos vêm bater em minha 

porta”- norteia a reflexão sobre as possibilidades que se desenham em Redonda de, 

com a reafirmação da arte e da cenopoesia, abrirem-se caminhos de vida e 

esperança para a criançada e a juventude do mar. 
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3.1 Abrindo rodas na beira-mar: “Brincadeira na Redonda é teatro popular” 
 

No início da década de noventa do século passado, oficinas de teatro popular 

realizadas na praia de Redonda, reunindo crianças, adolescentes e jovens dessa 

comunidade, propiciam o surgimento do grupo Flor do Sol, que veio a se consolidar 

como uma potencial estratégia propulsora de espaços de participação criativa, de 

mobilização comunitária e de educação popular em saúde. O nome do grupo foi 

escolhido numa reunião com a comunidade, realizada no Centro Comunitário 

Monsenhor Diomedes (cuja construção narramos anteriormente) e se espalhou, 

nesses vinte anos, por diversos lugares por onde levou sua arte.  

As narrativas dos sujeitos que vivenciaram as primeiras oficinas expressam 

as lembranças do início dos trabalhos e nos trazem uma paisagem humana e natural 

diversa da Redonda que temos hoje. Ouçamos João referindo-se a essa ambiência 

que trazia os banhos de mar e as brincadeiras, as pescarias e o estudo como algo 

que “toda criança comum faz”, em um cenário que não era tão determinado pela 

mídia televisiva:  

 
Quando eu entrei no grupo Flor do Sol, eu tinha aproximadamente de 12 a 
13 anos. Como toda criança faz, naquela época que a questão da televisão 
era bem mais escassa do que atualmente, do que hoje, né... Hoje a 
televisão está em toda casa, aqui na comunidade de Redonda... E antes as 
crianças faziam o quê? Brincavam, tomavam banho de mar... No mar, nós 
passávamos o dia todo - inventando brincadeiras, pescarias de criança... 
Antes deu entrar no Flor do Sol, eu fazia isso, essas brincadeiras de 
criança. Gostava muito de brincar com outras crianças né, de tomar banho 
de mar, de estudar, era isso que toda criança comum faz. E logo em 
seguida chegou essa proposta, pra mim me inserir no grupo de teatro, né, 
foi uma divulgação feita na escola. .. 
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FIGURA 12 - Desenho do atuante do Flor do Sol sobre sua infância no teatro 

 

FONTE: Material da pesquisa 

 

Brandão (2007), como mencionamos no capítulo anterior, salientou que o 

meio físico também nos educa; que há, em cada um de nós, uma biografia natural, 

pois o meio ambiente, onde vivemos e com o qual nos relacionamos, nos forma, nos 

constrói, também, enquanto uma geografia física e humana. Logo no início da sua 

obra, ele comenta com os seus leitores: 

 
Que a ninguém cause espanto este livro conter um longo capítulo em que 
eu coloco por escrito a minha autobiografia. Mas será fácil ver que ela é 
uma autobiografia natural, até onde isso é possível. Nela, em vez de 
escrever fatos e feitos de minha vida – que se aproxima de sua sétima 
década -, com foco sobre os acontecimentos sociais como é costume nas 
biografias e autobiografias -, procuro responder a uma outra pequena série 
de perguntas mais naturais: - E eu? Como é que vivi e sigo vivendo a minha 
vida em minhas relações com os seres vivos com que interajo, com a 
natureza de que sou parte e em que vivo? Ao longo de meus anos, algo se 
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transformou em minhas maneiras de sentir, pensar e viver isto a que damos 
o nome de meio ambiente? (BRANDÃO, 2007, p. 3). 

 
Vemos que a subjetividade emerge, segundo o autor, desses aspectos que 

ele nomeia de “mais naturais”, no sentido de ficarmos mais próximos de um 

cotidiano que interage com a natureza e sua presença em nós também como 

cultura. Como João narrou, a criançada de Redonda possui seu modo peculiar de 

viver junto ao mar – “no mar nós passávamos o dia todo”. Suas águas, os seres 

vivos e os imaginados que nele habitam não formam somente um cenário onde as 

coisas nele acontecem, mas, utilizando as palavras de Brandão (2007, p.8), “vêm a 

fazer parte do próprio acontecimento da vida contada”. Sai-se de uma ideia de 

cenário como fundo e entra-se em uma ideia do cenário como tempo histórico e 

mundo natural e cultural entrelaçados.   

 
FOTO 1 - Flor do Sol em ato cenopoético num barco 

 

FONTE: Acervo do grupo 

 
Podemos observar também que os espaços públicos eram a praia, sobretudo, 

onde havia o tomar banho de mar, mencionado por João, e as “ruas do lugar”, como 

se vai ver mais adiante. Nos espaços públicos, como conta o atuante do Flor do Sol, 

havia esse encontro de gerações: 
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Algumas pessoas aceitaram de imediato fazer, brincar o teatro, e na época 
eram muitas crianças e adolescentes, né... A gente ia lá pra uma pedra que 
a gente chama ponte e a gente ia realizar brincadeiras, brincadeiras de 
círculo. Ele aplicava várias dinâmicas pra gente brincar, vários jogos pra 
gente brincar. A criançada, né, como toda criança, gosta de brincar, gosta 
de tá no chafurdo... As crianças começaram a gostar... A gente pensava 
que o teatro era só aquela brincadeira, aquela diversão, né... E assim, com 
o passar do tempo eu fui gostando dessas brincadeiras (João). 

 
A ponte é uma falésia bem grande, que fica no lado leste de Redonda, 

separando-a de Peroba, outra aldeia de pescadores em Icapuí. Falésia é uma 

construção rochosa, parecendo um grande recife de onde se veem os buracos, as 

entradas e onde nós víamos várias cores nas pedras – vermelhas, amarelas, 

brancas, alaranjadas, mais para cor de areias. Cores que, posteriormente, nós 

passamos a utilizar para uma estética dos corpos pintados por areias das falésias, 

em teatro.  

 
FOTO 2 - Atores do Flor do Sol pintando seus corpos na ponte 

 

FONTE: acervo do grupo 
 
Também eu, assim como João, brincava, nesse tempo, nas falésias, 

escondendo-me nas pedras, como se cada esconderijo fosse uma casa; havia 

encontros e havia perseguições, de grupos contra grupos, mas em uma hora todos 

em fuga tomávamos banhos de mar - crianças, jovens e adultos juntos. As canções 
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dos pastoris eram segredadas aos ventos, nos esconderijos das pedras, em um 

ensaio de dizer sozinho o que era cantado por tantos nas ruas e festas de Redonda:  

 
- Bom dia, dona Lindalva. 
- Bom dia e vá embora; 
E o senhor se arretire 

Que a gente aqui não demora 
Que sou filha da Santa, 

Devota de Nossa Senhora. 
 

- Lindalva, tenha paciência 
Deixa um sonho eu te contar 
Sonhei com o nosso retrato 

Debaixo do laranjal 
Parecia os beija flores 

Que as flores querem beijar. 
 

(Canção de Pastoril) 
 
FOTO 3 - Flor do Sol em ato cenopoético nas falésias 

 

FONTE: Acervo do grupo 

 
Nesse tempo, como disse João, ao falar do tempo da infância, “naquela 

época que a questão da televisão era bem mais escassa do que atualmente, do que 

hoje”, havia uma só televisão em uma das casas de Redonda. Tinha várias ocasiões 

em que o pessoal todo, uma multidão mesmo, se unia para ver na televisão algo que 

lhes interessava.  
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Só mais depois, na década de oitenta, surge a televisão pública: era então 

que as pessoas subiam a serra – a chamada parte de cima de Redonda, no alto da 

falésia – para assistir à televisão.  

 Com a chegada das televisões nas casas, as pessoas se recolheram ao 

espaço privado. Assim, crianças, jovens e adultos que antes conviviam nesses 

espaços públicos - como a praia, as falésias, os barcos encalhados ou ancorados na 

praia, os recifes e seus esconderijos de se cantar -, passaram a se retrair e 

restringir-se ao domínio da vida privada. As chamadas brincadeiras de círculos, 

como citou João, que vieram trazendo o brincar de teatro, haviam chegado já nos 

inícios da década de noventa, e percebe-se que era algo familiar a crianças e 

jovens, o brincar – enquanto o teatro visto da ponte era o aceno do novo.    

 
A palavra teatro, naquele momento, era uma coisa estranha. Não sabia o 
que era teatro, né, mas como o ser humano é curioso, eu queria saber o 
que era realmente teatro, e outros colegas de classe também ficaram 
interessados de saber o que era realmente isso.  
 Aí, no primeiro momento, o rapaz veio, né, o Ray Lima veio e pôs o 
trabalho. Ele pôs aqui na Igreja... Ele fez uma sessão de filmes, aqui dentro 
da igreja católica. Aí ele expôs um trabalho que ele tinha feito lá em 
Janduís. A gente via aqueles meninos em cima de pedras dizendo poesias, 
a gente achava que era um bando de loucos, um bando de malucos. E 
depois daí, ele (pausa) perguntou se a gente queria fazer um trabalho como 
aquele.   

  

A compreensão das crianças e dos jovens sobre a teatralidade com a qual se 

tomava contato pela primeira vez era tão espontânea que vemos ser associada ao 

brincar da infância. Até hoje, a mãe de uma jovem componente do grupo, intervindo 

na entrevista que fazíamos, refere-se ao teatro como um brincar, dizendo: - Eu 

queria tanto brincar de teatro! E conta: 

 
Eu dei uma pisa pra minha fia ir brincar o teatro. Eu gostava de ir ver, morria 
de vontade de entrar também naquela roda. Dei uma pisa pra ela ir também. 
Mas foi uma luta pra o pessoal ir no início (...) Aí quando foi começando a 
fazer as peças, todo mundo se via naquela história, foi o povo achando 
bom, era umas gargalhadas com as presepadas que os meninos fazia, era 
aquela alegria que o Flor do Sol trazia (Isa). 

 
      A descoberta do teatro, aqui, parece ser feita como brincadeira de rua, 

alegria e explosão, presepada – fontes imorredouras da teatralidade como jogo da 

vida. Sua filha também nos conta o dia que decidiu se engajar e brincar o teatro: 

       
Quando foi um certo dia, teve uma oficina lá no centro comunitário, aí eu fui 
participar lá com os colegas, influenciada pelos colegas, pelos amigos. Aí a 
gente foi.  
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 Quando chegou lá, eu entrei na oficina, gostei... Era mais assim, a coisa 
era mais do que eu imaginava.  
 Eu pensei que era só brincadeira... (...) Mas não, quando chegou lá era 
uma coisa mais importante, assim, era uma coisa que mexia com a vida 
da gente, mexia mesmo, mudava a vida. Aí a partir desse momento, eu 
entrei no teatro. Comecei a fazer teatro. E até hoje estou no teatro. Estou no 
grupo Flor do Sol (Navegantes). 

 
Um teatro que, tomando as palavras de Navegantes, “era uma coisa que 

mexia com a gente” e que “mudava a vida” é a proposta primordial do teatro popular. 

A ideia de transformações e de desnudamento de papéis e máscaras sociais é muito 

marcada aqui.  Goldschmidt (2012, p.65), ao tratar sobre as experiências de teatro 

popular de Augusto Boal, assim se refere: 

 
Todas essas experiências de teatro popular visam primordialmente à 
libertação do espectador das visões acabadas do mundo, assim como ao 
desnudamento das superestruturas e dos rituais que ‘coisificam’ as relações 
humanas e que impõem a cada pessoa papéis e máscaras específicos, 
inerentes à sua inserção social. Essa concepção se afina com a perspectiva 
da educação crítica, ao propiciar o domínio de uma nova linguagem, que, 
por sua vez, abre possibilidades para novas formas de conhecimento da 
realidade. 

 
Lima (2009, p.17-18), em seu trabalho “Pedagogia de um Teatro Popular”, 

conta-nos algumas de suas experiências, nas suas andanças enquanto educador 

teatral em Natal-RN, e, ao referir-se ao teatro de rua, assim se posiciona: 

 
O teatro de rua, o teatro popular, sempre manteve suas raízes nas 
manifestações políticas (...). Um fazer artístico de um teatro de militância. A 
arte e a política misturavam-se em um só movimento estético e 
revolucionário. (...) O discurso político para conscientização das massas 
batia de frente com a indústria cultural, a massificação da cultura. Os 
movimentos teatrais, performáticos, davam-se numa ótica de socialização 
do teatro, tanto para quem fazia como para quem assistia. E o teatro de rua, 
pelo seu caráter democrático, possibilitava essa socialização (...) 

 
Para Boal (1991, p.13), “como atividade humana, o teatro é político”. Torna-

se, sob esta óptica, uma arma, a que podemos lançar mão, na perspectiva da 

transformação de situações opressoras, de injustiças sociais, raciais, de gênero, de 

classe etc. Tomando partindo pelas chamadas classes desfavorecidas, o teatro 

popular se contrapõe ao chamado teatro de elite, a que só as classes privilegiadas 

têm acesso. Expoente na defesa de um teatro a serviço do proletariado, Bertolt 

Brecht, referência de um teatro que visava transformar a socialidade humana, assim 

é mencionado por Boal (1991, p.123): 
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Brecht afirma que o artista popular deve abandonar as salas centrais e 
dirigir-se aos bairros, porque só aí vai encontrar os homens que estão 
verdadeiramente interessados em transformar a sociedade; nos bairros, 
deve mostrar suas imagens da vida social aos operários, que estão 
interessados em transformar essa vida social, já que são suas vítimas 
(BOAL, 1991.p.123).  

 
Um teatro crítico, aberto aos povos, contestador, transformador... Talvez seja 

isso que Navegantes chama de “algo que mudava a vida”, que “era mais do que se 

imaginava”, como ela veio a vivenciar e experienciar com o Flor do Sol.  

Vemos que o teatro, para populações que vão vivê-lo fora do que Bourdieu 

chama de “mercado de bens simbólicos” é parte da vida, não se vincula, em sua 

fonte, a um mercado de arte. No olhar de Navegantes, o teatro passou a significar 

mais do que “brincadeira” – foi se tornando “algo que mudava a vida”, como se vem 

de sublinhar.  

Veja-se que, para Bourdieu, o poder simbólico atua de modo invisível pelos 

que o utilizam para dominar e pelos que são dominados. “O poder simbólico é, com 

efeito, esse poder invisível, o qual só pode ser exercido com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou, mesmo, que o exercem” 

(BOURDIEU, 2009, p.78). Seria esse poder simbólico do teatro que estava a ser 

descoberto pelo olhar de Navegantes? Esse poder que continha algo mais do que se 

imaginava? 

Estamos a ver, então, como o teatro, mediado pela linguagem cenopoética, 

no espaço democrático da roda que se formava com Ray Lima, que viera contando 

da experiência de Janduís - RN, foi modificando a vida das crianças e jovens do 

lugar. Ray Lima, então assessor de cultura do município de Icapuí, ator e poeta, 

dramaturgo e encenador, contagiou a vida das rodas de Redonda com cenas 

abertas, onde se atuava nas praias, o espaço público aonde todos afluíam.  

Assim é que as crianças, jovens e adultos – veja-se que ainda havia o diálogo 

intergeracional vivido nas ruas e praias de modo vivo - com singular empolgação 

passaram a percorrer a beira-mar e as ruas da comunidade recitando versos 

teatralizados - e já aí tínhamos os inícios do Flor do Sol.  

 Versos não tão inocentes quanto pareciam recitar as vozes do Flor do Sol na 

cenopoesia, não?   

 
- Café com pão – miséria não! 
- Com o FMI, eu não posso mais dormir! 
- Eu perdi ou me roubaram? 
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- As diretas do operário! 
(Primeiro espetáculo cenopoético do Flor do Sol sobre poema de Ray Lima) 

 
Lembro aqui a curiosidade inquieta de tantos de nós, nos perguntando 

timidamente uns aos outros, querendo saber: o que é FMI? O que são as diretas do 

operário? E quem é esse operário? Seríamos nós? E nos cutucávamos entretidos, 

vibrantes, olhos esbugalhados, atentos, interrogativos ao teatro, ali funcionando 

como um educador do povo.  

No “café com pão miséria não” todo mundo participava, se empolgava para 

falar essa parte; dávamos cambalhotas, saltos de estrelas e tantas peripécias que 

fazíamos como atuantes de um jogo cênico que se começava a descobrir, entre 

cantigas e poesias. Um jogo de transformações que já, de início, nos mudava, 

tirando-nos da condição de espectadores para a de atuantes do teatro e, com ele, 

atuantes nas mudanças que se queria ver em Redonda. 

 
Livre do jogo artificial da luz, 
O teatro de rua tem ritmo e alegria 
De carnaval, menos cheiro de talco; 
Seu palco é o corpo do povo suado – 
Que, exalando o odor da luta, 
Deseja sabe sonhar - agindo – ali 
Na escuta do artista anônimo 
Que lhe arranca o riso, o gosto 
Pela vida, pela arte da reflexão. 
(LIMA, 2005, p.36) 

 
O gosto pela arte da reflexão, de que trata o poema acima, nos tomou de tal 

forma que já não era mais possível vivermos como antes, sem problematizarmos 

muitas questões que permeavam o viver e atuar em Redonda. Questões essas 

muitas vezes fortemente arraigadas nos valores tradicionalmente aceitos pela 

comunidade e que insurgiram vários níveis de tensão a se entremearem entre os 

espetáculos cênicos, atravessando as nossas relações cotidianas. 

Um primeiro nível de tensão refere-se à situação dos que estão acomodados 

ou passivos e necessitam acordar para o compromisso com as tarefas coletivas do 

povo de Redonda. Este nível de tensão às vezes coloca os redondeiros que 

desejam “despertar” para o que está a acontecer no mundo, ante outros que ainda 

estariam apassivados e distantes da compreensão das necessidades da vida 

coletiva. Aqui nesse campo se vê situar, por exemplo, as lutas de gênero – cujo 

enfoque estaremos a analisar por meio das peças aqui resgatadas como dados 

preciosos - enquanto lutas travadas no seio mesmo das comunidades de Redonda, 
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nesse tempo, e que trazem uma tentativa de compreensão maior da necessidade de 

superação das desigualdades entre homem e mulher.  

Uma segunda tensão estruturante da própria função social da arte é a que 

nos leva a buscar nossa diferença, nossa vida e valoração do que hoje se poderia 

chamar de modo de viver dos povos do mar de Redonda – e essa diferença se dá 

no confronto com outros saberes e práticas do próprio litoral e suas resistências. 

Muito do que é dito, por exemplo, nos textos de teatro, deriva do que se ouvia do 

que estava a acontecer em Icapuí e Canoa Quebrada, bem como outros lugares dos 

povos do mar. Esse dizer da sua diferença, da diferença de Redonda, em confronto 

com o que já se anunciava em outros locais era base para a leitura de mundo do 

Flor do Sol, como fica explícito em uma peça em que a personagem Zefa, varredora 

da praia, assim discutia com suas companheiras: 

 
- Vocês querem que aqui em Redonda fique como Canoa Quebrada, onde 
os pescadores são escravizados pelos turistas? Aquele povo perdeu foi o 
estilo de viver. Este mundo o diabo que toma conta. Deus me perdoe por 
caridade! 

 
No tópico posterior, em que discutiremos a conflitualidade que envolve o 

turismo no contexto dos povos do mar, desenvolveremos melhor a análise sobre o 

texto apresentado. Por hora, importa dizer que tínhamos uma pretensão imbuída em 

nosso fazer teatral, que seria a de fazer ecoar um jeito diferenciado de se viver em 

Redonda. 

Em suma, pode-se dizer, que temos desde já, no primeiro nível de tensões, 

diferenças de densidade – “diferenças entre os diferentes”, podemos nos referir 

assim; diferença entre os que constituem os povos do mar em Redonda; entre os 

que estão a acordar e os que estão em uma grande passividade, segundo a 

compreensão do Flor do Sol. Desse modo é que as diferenças não são por causa de 

uma grande heterogeneidade cultural, mas devido a uma diferença entre os modos 

de ser ativos ou passivos dos redondeiros; entre os que estão em posição ativa e 

não de espectadores somente dos dramas coletivos da vida de Redonda.  

No segundo nível, temos a valoração que se dá à nossa diferença, entre 

outras, de outros povos do mar. Aqui se pode citar a tensão que ocorre dentro 

mesmo da busca de uma linguagem artística própria do Flor do Sol. Como 

manifestação desse tensionamento, temos o esforço da busca de uma estética 

pictórica corporal própria - os atores e atrizes pintam o corpo com as areias coloridas 
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e utilizam algas e recursos do mar como parte da estética do corpo vivo do ator em 

cena. 

 
FOTO 4 - Atriz do Flor do Sol em espetáculo cenopoético 

 
FONTE: Acervo do grupo 
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FOTO 5 - Flor do Sol em ato cenopoético 

 

FONTE: Acervo do grupo 

 

Conta Strazzacappa (1999), em seu texto “As técnicas corporais e a cena”, 

que, em um ateliê sobre o teatro Butoh, ministrado por Natsu Nakajima, no espaço 

do Lume, grupo de teatro da UNICAMP, que a japonesa apresentou uma sequência 

de exercício de elevadíssimo nível, mencionando que os guardas municipais os 

faziam todas as manhãs antes de assumiram seus postos de trabalho nas ruas. 

Uma bailarina ao ver isso, observa, estranhando: - “Mas por que eles se exercitam 

se eles não utilizam o corpo para trabalhar?” A japonesa, com sua serenidade 

costumeira, retrucou: - “Como não? Todo mundo usa seu corpo. Sempre. Não 

apenas para trabalhar”.  

E comenta Strazzacappa (1999, p. 163): “Esta pequena história introdutória 

serve para ilustrar o assunto que discorreremos a seguir: as técnicas corporais a 

serviço, não apenas da performance, mas acima de tudo, do homem”.  

Vemos, depois, que a autora vai definindo o artista cênico como “aquele cuja 

obra não é um objeto exterior a ele, mas está nele próprio.” Em outras palavras, diz 

que artista cênico “é aquele que traz em seu corpo o resultado de sua arte” 

(STRAZZACAPPA, 1999, p.163). 
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Por outro lado, já Weisz (1999, p. 173), convoca-nos a perceber a metáfora 

como modo de reestruturação do universo do sentido; ao estudar a textura xamânica 

do corpo nos rituais, o autor observava que a experiência metaforizante que é vivida 

pelas narrativas, encenações e rituais, reconfiguram textos psíquicos sem o total 

controle da consciência.    

Aqui podemos assinalar, ainda, a necessidade de desconstruirmos certas 

visões do popular como primitividade, como algo “anterior” e logo, “inferior” a outros 

tipos de arte. Algo que parece se querer congelar no tempo e no espaço, sem que 

se possa ver as trocas e as transformações que denunciam contradições e, também, 

possibilidades novas na arte e na vida.   

Temos, tradicionalmente, uma visão de folk-lore ou lore do povo – saber do 

povo – que resultou por colocar o popular apenas como pitoresco, típico, a “forma” 

estética sendo vista como “mero acidente” e não resultante também de um acervo 

de conhecimentos, inferiorizando o popular. Vê-se ainda uma visão em que se 

congela o passado e se quer tomá-lo como algo que não muda 

Sobretudo na relação da arte com a vida cotidiana, pode se ver que ela tem 

forte ênfase na continuidade da produção de sentido pessoal e coletivo para a vida 

comum. Há, contudo, uma função de crítica social mais contundente na arte 

expostas nas obras de arte que vivem mais fortemente no mercado da arte.  

Observa-se, na recepção da arte das culturas mais diferentes ou que estão, 

em geral, fora do circuito do mercado da arte, como a arte do Flor do Sol, a 

necessidade de criação de percepções e sensibilidades especiais, para ancorar 

essas manifestações artísticas, uma vez que estamos imersos em códigos culturais 

de massa, nem sempre assumidos e que funcionam como tampões que limitam 

nossa visão para outras formas estéticas. 

Isso não significa que outras linhas de fuga não possam correr para encontrar 

a nossa arte de Redonda e nós, por meio da arte, não pudéssemos aprender com a 

diferença cultural do outro, mesmo na cultura de massas. Por outro lado, também 

temos como certo que a diferença cultural não é uma diferença absoluta, já que a 

cultura é sempre algo híbrido e nunca pára de transformar-se (CANCLINI, 2009). 

Revelando essa necessidade das mudanças, mas também levando-nos 

depois a buscar perceber o sujeito e sua força, o homem como vivente e como ser 

de linguagem, como ser racional e ser que produz sentido, diz Bondía (2002, p.21): 
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Todo mundo sabe que Aristóteles definiu o homem como zóon lógon échon. 
A tradução essa expressão, porém, é muito mais “vivente dotado de 
palavra” do que “animal dotado de razão” ou “animal racional”. Se há uma 
tradução que realmente trai, no pior sentido da palavra, é justamente essa 
de traduzir logos por ratio. E a transformação de zôon, vivente, em animal. 
O homem é um vivente com palavra. E isto não significa que o homem 
tenha a palavra ou a linguagem como uma coisa, ou uma faculdade, ou uma 
ferramenta, mas que o homem é palavra, que o homem é enquanto palavra, 
que todo mundo tem a ver com a palavra, se dá em palavra, está tecido de 
palavras (...) Quando fazemos coisas com as palavras, do que se trata é de 
como damos sentido ao que somos e ao que nos acontece, de como 
correlacionamos as palavras e as coisas, de como nomeamos o que vemos 
ou o que sentimos e de como vemos ou sentimos o que nomeamos. 

          
A linguagem do próprio grupo Flor do Sol, portanto, é uma busca da sua 

palavra e dos seus sentidos mutantes, busca de fala e sentido pessoal e coletivo. 

Busca de pesquisa dos adereços que tragam a forma estética capaz de capturar 

nossas diferenças, e, pois, uma procura mais calcada nos materiais do lugar; bem 

como a pesquisa do dizer, da poesia cênica, como forma de buscar uma palavra que 

não só descreva o mundo local, mas impulsione transformações. 

 
FOTO 6 - Atriz do Flor do Sol em ensaio na praia de Redonda 

 

FONTE: Acervo do grupo 

 
E isso junto a uma gestualidade própria ao teatro de rua, que aqui é teatro de 

praia, trazendo a praia como espaço cultural e público a ser resgatado e valorizado. 
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O intercultural aqui aparece como algo que deve ser lido pelo intracultural – e não o 

intracultural sufocado, invadido.   

Também esse tensionamento requer sair-se de uma postura de imitação 

acrítica, para uma crítica social que se volta para o valor da vida local, assumindo, 

dessa maneira, um chamado à função ativa do teatro, como voz da reflexão e luta 

popular.  

Questiona-se, essa voz no teatro contemporâneo; questiona-se a encenação 

como domínio do sentido – no entanto, vê-se como o teatro do Flor do Sol 

observava que era preciso dizer nossa palavra. E isso vinha de requerer uma 

produção de sentido que se dava essencialmente por meio de palavras na cena 

teatral, mas também com o modo do corpo se projetar; do grupo conectar-se às 

transformações de Redonda etc. Isso ancorado em uma leitura crítica da vida local e 

suas mudanças em processo, incluindo a relação com o diferente, nos outros 

lugares e no mundo.     

O Flor do Sol, ao abrir rodas artísticas na beira-mar, transformou a praia em 

espaço de produção da arte, socializando-a. Em “Brecht, um jogo de aprendizagem”, 

Koudela (1991) analisa a peça didática de Brecht, como dramaturgia e como 

processo de trabalho da socialidade dos atuantes/atores. Mostrava Koudela (1991, 

p.9) como este rico material da peça didática, por ele escrito, fora comentado pelo 

próprio Brecht, em “Escritos sobre teatro”, nos seguintes termos: 

 
Assim como Piscator (...) eu utilizava novos princípios de construção par 
cada obra e modificava também a maneira de interpretação dos atores. 
Trabalhávamos com alunos e com atores em escolas e com alunos em 
teatros. Trabalhávamos (nas peças didáticas), sem plateia; os atuantes 
atuavam para si mesmos. Formávamos ensembles com operários, que 
nunca haviam pisado num palco e artistas altamente qualificados, e diante 
de toda diversidade de estilos, nenhum elemento da plateia podia contestar 
a unidade do que era apresentado. (...) O único princípio que nunca ferimos 
foi o de submeter todos os princípios à tarefa social, que tínhamos por 
objetivo cumprir em toda obra. 

 
Aqui vemos como o trabalho era “não somente para amostrar” como se 

poderia dizer, mas para que os atuantes, operários ou não autores, muitas vezes, 

pudessem se experimentar, vivendo o teatro como um processo de reflexão-ação 

sobre a realidade. Esse processo também envolveu experimentar outros espaços 

teatrais que não fossem teatros (KOUDELA, 1991, p.9):  

 
 A Mãe, uma biografia histórica, pôde ser apresentada com pouquíssimos 
recursos. Nessa época, uma outra cadeia de experimentos, que se utilizava 
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dos meios teatrais mas não necessitava dos teatros, conduziu  certos 
resultados.Tratava-se de experimentos pedagógicos com a peça didática.             

 
Criticar a forma de produção era colocação clara em Brecht. Koudela (1991) 

observa que ele chamava de “aparatos” a esse processo de produção que hoje 

envolve até as mídias. Segundo ela: 

 
O primado dos aparatos e a monopolização dos meios de produção faziam 
com que a obra de arte assumisse o caráter de mercadoria. Seu valor 
passava a ser determinado por sua utilidade, sua adequação. Com isso a 
liberdade do trabalho artístico e a liberdade da própria criação estavam 
ameaçadas (KOUDELA, 1991, p.10-11).  

 
O que Brecht chama de “pequena pedagogia”, a ser realizada com amadores 

e pessoas que não são profissionais de teatro, portanto, passa a ter uma função 

mais ampla, já que além de um trabalho com o próprio ator sobre sua socialidade, 

Brecht propõe a democratização do teatro também por meio da busca de novos 

espaços. O espaço da praia, em Redonda, o lugar preferido para nossas 

apresentações, era uma forma de vivermos isso? 

 
FOTO 7 - Espetáculo do Flor do Sol na praia 

 

FONTE: Acervo do grupo 
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FOTO 8 - Flor do Sol em ensaio na praia 

 

FONTE: Acervo do grupo 

 

3.2 “Você tem que assumir o comando” 
 

O teatro popular naquele tempo, pois, era, contudo, alegria, mas que se 

vinculava à reflexão sobre a vida coletiva que começávamos a (re)fazer. Para nós 

era arte que fazia emocionar e pensar, repor e propor. Lembro que o poema “Elogio 

do aprendizado”, de Bertolt Brecht, ganhou vida na voz da meninada do mar, como 

os adultos diziam, convocando a todos para assumir o comando de suas vidas e das 

transformações que já ali se entrevia serem necessárias: 

 
Aprenda o mais simples! 
Para aqueles cuja hora chegou 
Nunca é tarde demais! 
 
Aprenda o ABC; não basta, mas aprenda! 
Não desanime! Comece! É preciso saber tudo! 
Você tem que assumir o comando! 
 
Aprenda, homem no asilo! 
Aprenda, homem na prisão! 
Aprenda, mulher na cozinha! 
Aprenda, ancião! 
Você tem que assumir o comando! 
 
Freqüente a escola, você que não tem casa! 
Adquira conhecimento, você que sente frio! 
Você que tem fome, agarre o livro: é uma arma. 
Você tem que assumir o comando. 
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Não se envergonhe de perguntar, camarada! 
Não se deixe convencer! 
Veja com seus próprios olhos! 
O que não sabe por conta própria, não sabe. 
Verifique a conta É você que vai pagar. 
Ponha o dedo sobre cada item. 
Pergunte: o que é isso? 
Você tem que assumir o comando. 
 
(Poema de Brecht encenado na praia pelo Flor do Sol) 

 

O “assumir o comando” de Brecht nos remete à categoria de empowerment, 

conceito complexo que, a partir da Carta de Ottawa, tem alcançado dimensões 

importantes dentro do ideário da promoção à saúde. Para Meis (2011, p. 1438) 

“empowerment significa a tomada de controle, por indivíduos e coletivos, de suas 

vidas e do meio ambiente, tornando possível a organização comunitária e a 

sustentabilidade dos projetos de promoção à saúde na comunidade”. Estaríamos, 

desde então, nos inícios do Flor do Sol, a esboçar uma intervenção que se poderia 

nomear de promoção da saúde? – eu me perguntava agora.  

A proposta de promoção da saúde, como já pincelamos no primeiro capítulo, 

foi aprovada na I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em 1986, em 

Ottawa. Tal proposta, acrescenta Rabello (2010, p.21), que foi implantada 

inicialmente nos países desenvolvidos e só na década de 1990 nos demais países, 

se constitui em um novo paradigma, em contraposição ao paradigma flexneriano, o 

qual se expressa “através do individualismo, da especialização, da tecnologização e 

do curativismo na atenção à saúde, predominante nas práticas de saúde”, 

possibilitando-nos compreender que “a saúde é social e não somente uma questão 

técnica”. 

Em documento elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a 

Promoção da Saúde, são apresentados cinco princípios fundamentais: 

 
1. A ‘promoção da saúde’ afeta a população em seu conjunto no contexto 
de sua vida diária e não se centra nas pessoas que correm o risco de sofrer 
determinadas enfermidades; 
2. A ‘promoção da saúde’ pretende influir nos determinantes causais ou 
causas das doenças; 
3. A ‘promoção da saúde’ combina métodos ou enfoques distintos, porém 
complementares; 
4. A promoção da saúde’ orienta-se claramente a conseguir a participação 
concreta e específica da população; 
5. Os profissionais de saúde, particularmente no campo da atenção 
primária, devem desempenhar um papel de grande importância na defesa e 
facilitação da ‘promoção da saúde’ (RABELLO, 2010, p.28). 
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Em consonância com o entendimento de Rabello (2010), para quem a 

promoção da saúde transcende a mudança de hábitos individuais ou atitudes 

preventivas e se volta, mais enfaticamente, para aspectos globais comunitários, 

chama-nos a atenção, nas narrativas dos artistas do Flor do Sol, o modo como se ia 

gestando no grupo e na comunidade, a participação – agora mais dos jovens - nos 

espaços públicos e na esfera pública. 

Vemos em vários momentos de suas narrativas, como eles se colocam saindo 

de um teatro que atendia a sua artisticidade e seguiam para uma atuação nos 

movimentos sociais e nas lutas do lugar – “algum encontro que tinha a ver com a 

questão da comunidade”, como se refere João. Vejamos: 

 
Com o Flor do Sol, eu comecei a participar e gostar também dos 
movimentos, dos movimentos sociais, de reuniões, algum encontro que 
tinha a ver com a questão da comunidade. Os problemas da comunidade, 
reuniões de associação, eu gostava sempre de tá inserido, de tá 
participando, né, de ver com um outro olhar a questão desses problemas da 
nossa comunidade, e também de melhorar também a nossa vida aqui (...) 
Pois é, assim, o grupo me deu horizontes mais amplos... que a gente possa, 
todo mundo junto, com a comunidade envolvida, tá se organizando, se 
mobilizando, lutando, né? Porque é muita coisa que tem no nosso lugar e 
que é preciso que a gente lute. 

 
A atuação e a parceria com os movimentos sociais potencializam as ações de 

promoção e de educação popular em saúde, tendo em vista que um dos objetivos 

centrais é justamente a organização das populações para superação dos problemas 

de saúde identificados por esses sujeitos sociais. Nesse sentido é que, desde o 

início da década de noventa, o Flor do Sol se transformou em um grupo de teatro 

popular cuja atuação o foi conduzindo, a partir do envolvimento com o que João 

chama de “problemas da comunidade”, a se consolidar enquanto um grupo criador e 

operacionalizador de práticas de educação popular e saúde - o que ele chama de 

“horizontes mais amplos”. 

Assim é que além das peças críticas que se fazia, com linguagem popular, 

com personagens inspirados em pessoas do lugar, retratando os problemas locais, o 

Grupo Flor do Sol promoveu, nesses vinte anos, trabalhos de mobilização 

comunitária, como: os mutirões de limpeza das ruas e da praia (projeto “Redonda 

Limpa Vida Melhor”), a campanha contra a construção de empreendimentos 

turísticos nas dunas, o projeto “Novo Olhar” com jovens e adolescentes em situação 

de marginalidade e envolvimento com drogas, entre outros.  
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Em cada um desses trabalhos sociais, havia sempre uma peça que abordava 

os temas em foco. Desse modo é que, no tempo dos mutirões de limpeza a peça era 

o lixo em verso e prosa; na campanha de denúncia aos os grileiros, recitamos, em 

plena audiência pública da Câmara Municipal, o poema “Do povo buscamos a força”, 

de Augustinho Neto34; no período do projeto com adolescentes e jovens da 

comunidade em situações de vulnerabilidade, tínhamos o espetáculo “Abre a porta 

ao cotidiano e deixa o ECA35 entrar”.  

Neste linear, esclarece Carvalho (2004, p.1093) que: 

 
A implementação de práticas e processos que tenham como meta o 
“empowerment comunitário” demanda abordagens educativas que 
valorizem a criação de espaços públicos (rodas e grupos de discussão, 
colegiados, gestores etc.), que logrem promover a participação dos 
indivíduos e coletivos na identificação e na análise crítica de seus 
problemas, visando a elaboração de estratégias de ação que busquem a 
transformação do status quo. 

 
Essa perspectiva da promoção à saúde vai ao encontro de uma educação 

como prática da liberdade, nos termos de Freire (1983; p.44), em que é salientada a 

permanente atitude crítica do homem diante do mundo, “superando a atitude do 

simples ajustamento ou acomodação” e negando a prática do assistencialismo, a 

qual faz de quem recebe a assistência um objeto passivo, sem possibilidades de 

participar do processo de sua própria transformação:  

 
Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua 
problemática. De sua inserção nesta problemática. Que o advertisse dos 
perigos do seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a 
coragem de lutar, ao invés de ser levado e arrastado à perdição de seu 
próprio ‘eu’ submetido às prescrições alheias. Educação que o colocasse 
em diálogo constante com o outro (FREIRE, 1983, p.90). 

 
A tomada de consciência, a coragem de mudar a si mesmo e de assumir uma 

luta coletiva foi o enfoque do primeiro espetáculo cênico do grupo, montado em 

1991, que se chamou “Mudanças no Galinheiro Mudam as Coisas por Inteiro”, um 

livro de Sílvia Orthof, adaptado para a linguagem teatral de rua.  

A peça contava a seguinte estória: certo dia, o sol resolveu não ir trabalhar e, 

por se aproveitar da lua que lhe era subserviente, solicitou que ela o substituísse no 

céu, alegando estar muito doente. A lua sai irritada do seu repouso, grita com seu 

criado obediente, o dragão Jeremias que cospe fogo, implica com as três Marias 

                                                             
34

 Voltaremos a esse acontecimento posteriormente, neste trabalho. 
35

 Estatuto da Criança e do Adolescente 
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(três estrelas) e assume o céu fora de seu horário habitual. Tal incidente provoca 

uma grande confusão na terra, a tal ponto do galo não conseguir cantar de galo 

nesse dia.  

Furioso, então, o galo começou a reclamar das atividades domésticas da 

galinha, pondo-lhe a culpa pela desordem no galinheiro. A galinha, percebendo que 

o galo não está mais conseguindo cantar de galo, revida suas provocações, 

travando com seu marido uma grande discussão: 

 
Galinha: - Então se prepare seu galo machista duma figa, chegou minha 
hora e de todos os oprimidos do universo (sobe no poleiro). Se a casa está 
em desordem, a culpa é minha, mas também é sua. 
 
Galo: - Ficou louca? 
 
Galinha: - Afinal, a casa é nossa, não é? Então cuide de ajudar. Se os 
pintinhos estão mal cuidados é porque você, meu marido e pai dos 
pintinhos, só faz cantar de galo, esquece de conversar com os filhos, 
esquece de ser amigo, esquece que é importante na educação e na saúde 
dos filhos. 
 
Galo: - Pare com essas bobagens, antes que eu lhe dê umas bordoadas. 
Desça daí, deixa de palhaçada, todo mundo tá vendo que você perdeu as 
moelas. Desce! 
 
A galinha canta: co co ri có, cooó... 
 
(Adaptação do texto de Sílvia Ortoff por Ray Lima) 

 
Toda a peça era pautada no confronto. O texto era sempre um embate entre 

opressor e oprimido (sol-lua, lua-dragão, galo-galinha), intercalado por músicas que 

refletiam a cena. A relação de exploração que se estabelecia entre os personagens 

revelava relações de poder que se dão tanto no momento da produção, no mundo 

do trabalho (no caso da peça, o céu), como no momento da reprodução social – no 

caso, o cenário do galinheiro, onde se estabelecem, entre tantas relações, as de 

gênero e se reproduz a socialidade do cotidiano.  

Na verdade, as tensões que envolvem as relações de gênero sempre foram 

objeto de problematização no percurso desenvolvido pelo Flor do Sol. Desvelar, no 

âmbito da cultura de uma aldeia de pescadores, a realidade de submissão da mulher 

em relação ao homem, mostrando suas contradições, emergiu sempre como uma 

necessidade premente, a querer se fazer entender, como anuncia Louro (2008, 

p.18), que “ser homem e ser mulher constituem-se em processos que acontecem no 

âmbito da cultura”. 
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Para esta autora, ser masculino ou ser feminino é uma construção que se dá 

ao longo de toda vida, por meio de diversas situações e relações em que contribuem 

as várias instituições sociais, e não pelo simples fato natural de se nascer macho ou 

fêmea. Assim esclarece ela: 

 
A construção dos gêneros e das sexualidades dá-se através de inúmeras 
aprendizagens e práticas, insinua-se nas mais distintas situações, é 
empreendida de modo explícito ou dissimulado por um conjunto inesgotável 
de instâncias sociais e culturais. É um processo minucioso, sutil, sempre 
inacabado. Família, escola, igreja, instituições legais e médicas mantêm-se, 
por certo, como instâncias importantes nesse processo constitutivo. Por 
muito tempo, suas orientações e ensinamentos pareceram absolutos, quase 
soberanos (LOURO, 2008, p.18). 

 
De acordo com essa autora, transformações se aceleraram no mundo todo e 

fizeram ressoar “novos saberes, novas técnicas, novos comportamentos, novas 

formas de relacionamento e novos estilos de vida”, tornando evidente uma 

diversidade cultural que não parecia existir. Para ela, “ainda que normas culturais de 

há muito assentadas sejam reiteradas por várias instâncias, é indispensável 

observar que, hoje, multiplicaram-se os modos de compreender, de dar sentido e de 

viver os gêneros e a sexualidade” (LOURO, 2008, p.19). 

Esses novos modos de compreender, de que fala Louro (2008), aliados às 

novas formas de existência no mundo atual parecem imprimir efeitos sobre todos os 

contextos culturais, proliferando embates e novas transformações, contínuas. 

Discorre a autora que a voz que se fizera ouvir, até então, havia sido a do homem 

branco heterossexual. “Ao longo da história, essa voz falara de um modo quase 

incontestável. Construíra representações sociais que tiveram importantes efeitos de 

verdade sobre todos os demais” (LOURO, 2008, p.20).  

Observemos, na peça do Flor do Sol, na relação encenada entre o galo e a 

galinha, a conflitualidade que se explicita e produz transformações que pareciam 

impossíveis no correr da história (e da estória) até então:  

 
O galo quer dar uma de machão 
Para a galinha amedrontar 
Mas ela grita em nome do oprimido 
A sua voz ninguém vai calar 
 
Viu, viu, viu, esse poleiro é o Brasil 
Viu, viu, viu, esse poleiro é o Brasil 
  
(Música do espetáculo encenado pelo Flor do Sol) 
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Os desfechos das cenas eram sempre mostrando que o oprimido, a partir do 

momento em que enxerga sua condição de explorado, não mais aceita a dominação 

a que é submetido, procura reagir, luta por transformações: a galinha assume o 

direito de cantar no galinheiro, o dragão revida os insultos da patroa lua, exigindo ser 

chamado por seu nome verdadeiro – Severino (e não Jeremias, como a patroa 

queria que fosse) e a lua, por sua vez, passava a exigir do sol “milhões de raios 

pelos serviços que prestou fora do seu horário normal”.  

A educação popular traz em si essa intencionalidade política. Ela enxerga as 

desigualdades sociais e entende que os grupos populares desfavorecidos precisam 

se organizar para lutar por seus interesses, por seus direitos negados, estimulando o 

engajamento, a luta reivindicatória. Como também a educação popular em saúde 

implica no desmascaramento de ideologias que sustentam essas desigualdades. Daí 

Freire (1992, p.32) insistir que alcançar a compreensão mais crítica é um passo 

necessário, mas isso não liberta o sujeito por si só, é preciso o engajamento “na luta 

política pela transformação das condições concretas em que se dá a opressão”. 

Essa perspectiva crítica que perpassa os trabalhos do grupo Flor do Sol, 

desde seus inícios, insere-se em um contexto de uma comunidade cheia de valores 

tradicionalmente sustentados, e que podem estar a reproduzir poderes simbólicos 

que devem ser transformados, como podem estar a conservar aspectos que devem 

ser valorados, em Redonda. 

Os jovens do Flor do Sol foram seguindo suas descobertas de mundos e  

desencadeando mudanças no modo de pensar e agir, de ser e viver suas 

juventudes; nesse percurso, os personagens e tramas do teatro, vividos no largo 

espaço da praia e ruas de Redonda se expressavam com destemor. Sobre isso bem 

expressa a depoente Carla, ao refletir sobre sua história nesses vinte anos de grupo: 

 
O que eu sei dizer é que sem esse trabalho do grupo na minha vida eu seria 
outra pessoa, eu não seria esta pessoa de hoje. Talvez eu fosse uma 
pessoa menos participativa. Não teria visão crítica sobre os problemas do 
nosso lugar. 
Porque o grupo Flor do Sol assim abriu os horizontes das pessoas, né, de 
poder sonhar, de ter outras expectativas de vida, outras perspectivas.  
Ajuda muito a gente ter um pensamento diferente das outras pessoas, 
né? Criar novas oportunidades, novos pensamentos, ser mais sensível pra 
outras questões que muita gente nem nota [...] (Carla). 

 
             Vemos a associação entre o exercício do teatro e a saída para uma visão 

mais participativa no mundo, a ideia de dizer-se e a seu mundo junto a de sonhar, 
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como também a de abrir horizontes e participar nas lutas sociais do lugar, na 

perspectiva de transformação. Como vimos com Freire, passávamos a assumir o 

comando de nossa própria autoformação, na medida em que buscávamos e 

passávamos a protagonizar outra educação, como sublinhamos acima. “Uma 

educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua problemática. 

De sua inserção nesta problemática” (FREIRE, 1983). Uma inserção que possui sua 

inventividade, onde cada pessoa comparece com sua diferença. Como observava 

Gabriel Tarde (In: FONSECA; KIRST, 2003, p.74): 

  
Existir é diferir, a diferença, a bem dizer, num certo sentido, é o lado 
substancial das coisas, o que elas têm de mais próprio, de mais comum (...) 
A diferença é o alfa e o ômega do universo; por ela tudo começa {...} Por 
toda parte uma exuberante riqueza de variações e de modulações inauditas 
jorra das espécies vivas, sistemas estelares (...) E acaba por destruí-los e 
renová-los inteiramente. (...) Se tudo vem da identidade e se tudo visa e vai 
à identidade, qual é a fonte desse rio de variedades que nos encanta? 
Estejamos certos, o fundo das coisas não é tão pobre, tão descolorido 
quanto se supõe. Os tipos não passam de freios, as leis não são senão 
diques em vão opostos ao transbordamento de diferenças revolucionárias, 
intestinas, onde se elaboram secretamente leis e tipos de amanhã (...).            

      
No exercício de dizer-se, a inventividade e na experimentação das linguagens 

e da luta social, a diferença como riqueza, aflui. E a experiência de transformar-se, 

repare-se, é vista junto a de ver-se “em comunidade”, em um acento de 

solidariedade inequívoco. Ressalta-se, na voz da atriz do Flor do Sol, como a 

experienciação da vida pública abarca um aspecto de experimentação de si 

também, de desenvolvimento de uma subjetivação mais lúcida, onde o ser mais se 

apropria de sua diferença e de suas potencialidades de transformação.  

 
Eu lembro, eu era uma criança muito tímida, eu não sabia falar, assim, eu 
não sabia me relacionar com as pessoas, por isso que foi o ponto mais forte 
foi esse, de mudar não só a minha vida, mas, assim, na comunidade. O 
teatro ajudou a uma transformação [...]; eu virei uma pessoa mais 
participativa, comecei a participar mais de tudo - na igreja, na escola...  
Melhorou a participação na escola, na comunidade e até hoje eu gosto 
muito de me envolver nos movimentos, nos movimentos sociais, de lutar 
pelo meio ambiente...  
Eu acho que tudo isso é consequência da minha vida no Flor do Sol; eu 
aprendi a pensar; coisas que eu pensava que era certa não era, o que eu 
pensava que era errado, não era [...] (Carla). 

 
Vemos que no relato de um processo de emancipação humana, a partir do 

despertar do pensamento e da atitude críticos, vincula-se ações individuais junto a 

ações coletivas, tendo em vista uma transformação a que se almeja e que emerge 

da leitura do mundo concreto. Repara-se, também, aí, que essas leituras e 
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experiências de participação em transformações, parecem estar perto de uma 

socialidade que se gesta de nova forma no aprendizado de pertencer a um grupo.  

Também se observa como essa leitura de mundo emerge das relações 

cotidianas, que vão ser lidas de modo crítico – “coisas que eu pensava que era certa 

não era, o que eu pensava que era errado, não era” -, o que corrobora com o 

pensamento de Freire (1996, p.81), onde ele evidencia o diálogo como lugar de 

construção da crítica, que é lugar também da vocação ontológica do ser mais, ao 

dizer que: 

 
O diálogo em que se vai desafiando o grupo popular a pensar sua história 
social como a experiência igualmente social de seus membros, vai 
revelando a necessidade de superar certos saberes que, desnudados, vão 
mostrando sua ‘incompetência’ para explicar os fatos. 

 
Percebemos, desde aqui, que a história do grupo Flor do Sol não foi marcada 

somente pela alegria da meninada ao “brincar de teatro”.  Como conta João nas 

linhas a seguir, foi preciso partir para o enfrentamento de preconceitos e 

discriminações, de desvendamentos e novas produções de subjetividades para 

fundarmos o grupo em sua força de atuação. Como Freire (1996, p.60) observava, 

seria importante ver que “qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um 

dever, por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar”. 

 
Depois da entrevista com João (ou Compadre, como o chamo), eu me 
lembrava de mim. Do momento em que nesse tempo eu me desvelava. 
Lembrei-me que haviam valores bem arraigados, naquele contexto em 
Redonda (que ainda persistem nos dias de hoje, talvez em menor 
proporção): que os meninos deveriam se dedicar à pesca (este sim era 
trabalho de homem), enquanto as meninas deveriam se ocupar das tarefas 
domésticas, alimentando o imaginário social da “boa moça”. Tudo que 
fugisse a esse modelo acabava por se tornar motivo de conflitos nas 
famílias, na comunidade e de discriminação social.  
Seria esse um clamor para que lutássemos para a vida no lugar e pela 
produção da vida por meio da pesca? E poderia ser também uma forma de 
conter a diferença que o diálogo entre gerações deve abrigar? As duas 
coisas juntas, em sua conflitualidade? (Diário da Pesquisa)  

 
Cultura é preservação, sobrevivências, mas também transformação, 

mudança. Tais condicionalidades culturais, no entanto, não impediram que os jovens 

do Flor do Sol se lançassem à aventura de romper e reinventar, pois como nos 

ensina Freire (2000, p.23): 

 
Não podemos renunciar à luta pelo exercício de nossa capacidade e de 
nosso direito de decidir e de romper, sem o que não reinventamos o mundo. 
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Neste sentido insisto em que a História é possibilidades e não 
determinismo. Somos seres condicionados, mas não determinados. 

 
Diante disso, entendemos que o universo estético, no contexto do Flor do Sol, 

mais do que instrumentalizar a promoção da saúde com iniciativas de 

educação em saúde, se configurava, desde o tempo de nossas danças e rodas em 

círculos nas falésias e na praia, como a própria estratégia inventiva de promoção, à 

medida que possibilitava-nos o empowerment de todos nós, os sujeitos envolvidos 

no processo.  

Como esclarece Carvalho (2004, p.1092), “o ‘empowerment’ pode dar-se 

tanto em nível do coletivo quanto da relação intersubjetiva, podendo ocorrer em 

distintos espaços da ação sanitária, sejam eles o de promoção, de prevenção, de 

cura e/ou de reabilitação”. 

É emblemática desse tempo - em que atuávamos buscando sensibilizar o 

pescador e sua família que a realidade poderia ser transformada por nós – a peça 

“Quando o Outro Lado Reage”, que abordava questões como a pesca predatória da 

lagosta, o turismo comunitário e a organização dos moradores da comunidade e 

articula-as em um contexto crítico e inventivo no seu desejo de mudar. 

Acompanhemos abaixo uma das cenas em que o pescador Zé de Mariano e sua 

mulher Verônica discutem dentro de casa: 

 
Sobe Zé e Verônica. Ele passa a mão debaixo da saia dela, que se esquiva 
e sai correndo. 
 
Verônica: Sai daí, home. A água tá debaixo do coqueiro. Cheiro de 
cachaça horrível. Não sei quando é que tu vai se ajeitar. Falta tudo! 
Banheiro, cagador, geladeira, televisão...    
 
Zé de Mariano: Até hoje tô vivo sem precisar de nada disso. Sempre caguei 
no mato e tô vivinho da Silva.   
 
Verônica: Vivo? Estás é amarelo de lombriga. Os meninos pior ainda. Ô 
home desmantelado. 
 
Zé de Mariano: Meu pai criou dez filhos desse jeito e nenhum morreu. 
Agora é que tem essa frescura de limpeza, de geladeira, de fossa, de não 
sei o quê mais. A água é uma só. Basta cavar um poço aqui que a natureza 
jorra. Pra que melhor? Limpeza não enche barriga de ninguém, é só 
conversa.   

 
Observemos que a fala de Verônica pode parecer, contraditoriamente, uma 

reprodução dos discursos prescritivos e comportamentalistas de que tratamos de 

início, que modelam um padrão higienista em saúde. Mas vamos ver no seguir da 
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cena que ela vislumbra um novo modo viver, que não desrespeite sua cultura, mas 

que promova relações mais saudáveis entre as pessoas: 

 
Verônica: Tu é que pensas, ignorante. A saúde é fundamental. Se não 
fosse esse trabalho de saúde que tem aí, morria muita gente todos os dias. 
A gente precisa evoluir com o tempo. Nossos filhos devem ser criados 
noutro estilo. 
 
Zé de Mariano: De vagabundagem. Fazendo o que não presta. Menina 
muié da vida, menino fumando até bosta de boi, um roubinho aqui outro ali. 
Essa é a evolução que eu conheço. 
 
Verônica: Isso porque tu não pára pra conversar com eles. Chega do mar e 
já se dana para as bodegas, correr atrás de cachaça, de outras mulheres... 
esse é o exemplo que tu dás pra eles.  

 
Vemos que, por trás de suas reclamações, se apresenta um novo que se 

almejava: o diálogo aberto entre pais e filhos, entre homem e mulher, em busca da 

construção de um modo de viver melhor para todos. Vemos também que a fala do 

pescador tece a contraditoriedade da vida coletiva e do que lhes chegava como 

transformação ou evolução – “menina mulher da vida, menino fuma até bosta de boi, 

um roubinho aqui, outro ali”; e que o mar, como ele vai acrescentar na continuidade 

da cena, tinha sua peleja, seu desafio e isso - parece sugerir - ela nem ninguém via. 

Acompanhemos: 

 
Zé de Mariano: Tu enche minha cabeça demais. Tem hora que dá vontade 
de meter o cacete em todo mundo. Não basta o mar? Quando eu chego, 
quero esquecer do sofrimento de lá dentro!   
 
Verônica: E tu pensa que minha vida é fácil aqui fora? Tenho que me virar 
para arranjar o que comer quando acaba tudo em casa. Não sei por que 
casei contigo. Se arrependimento matasse...  
 
Zé de Mariano: Pode ir embora se quiser. Pois eu acharia ruim... 
 
Verônica: Só vou no dia que conseguir mudar tua cabeça. Tu és o desafio 
da minha vida e de toda a comunidade. 
 
Zé de Mariano: Não sou desafio de ninguém. Meu desafio é o mar e o meu 
barco. E algum tubarão que eu vejo de vez em quando.  
 
Verônica: Tu me ensinas que antes de limpar as areias da praia tem que 
ser limpa a cabeça dos homens. O saneamento tem começar pela cabeça 
da gente de todo o município.  
 
Zé de Mariano: Não te entendo. Tu tá ficando doida. Credo em cruz. 
 
Verônica: Vai gastar a água toda? Deixa um pouco para os meninos. 
Loucura é viver no atraso em que a gente vive. O município se desenvolve e 
a gente amarrado debaixo dos coqueiros feito boi brabo. Vem comer... 
 
(Texto coletivo criado e encenado sob a coordenação de Ray Lima) 



173 
 

 

Por outro ângulo, parece que o pescador Zé de Mariano, fadigado da labuta 

no mar (“quero esquecer o sofrimento de lá dentro”), resiste encarar os desafios que 

a vida em terra lhe apresenta. Verônica dá vida à mulher de Redonda, sempre ativa 

nas lutas gestadas na comunidade (como ressaltemos durante o capítulo anterior), e 

é disparadora de um debate cênico em que o público participava vibrantemente, 

gritando suas opiniões, aplaudindo ou xingando os personagens na roda. O 

empowerment comunitário, como advertimos, demanda abordagens educativas que 

possibilitem a crítica sobre o concreto vivido. 

 
FOTO 9 - Apresentação da peça “Quando o outro lado reage” (1992) em Redonda 

 

FONTE: Acervo do grupo 

    
Foi também partindo de uma perspectiva crítico-transformadora, que outro 

espetáculo - “Aprender no seco a pescar no molhado” - veio a instigar os pescadores 

quanto à questão do estudo para eles, tendo em vista que esses trabalhadores do 

mar muitas vezes nem se alfabetizam e, há pouco tempo, nem estimulavam seus 

filhos a assim procederem. Vejamos um trecho dessa peça: 

 
Rei do Mar- Imaginemos dois pescadores, Pescão e Pesquinha, em alto 
mar, em plena crise da pesca da lagosta, bem próximo ao paradeiro (época 
em que é proibida a pesca do crustáceo para proteger a reprodução), 
momento em que todos param para começar outra peleja, repleta de ócio, 
falta de dinheiro, desesperança, dívidas, desarranjos familiares, etc. Um 
deles, o Pescão, tenta refletir sobre a necessidade de qualificação. O Outro, 
o Pesquinha, insiste em ver o mundo como sempre foi e resiste à idéia de 
aprender algo novo que lhe facilite a vida em terra e no mar. 
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Rainha do Mar - A voz das mulheres, o coro, representação do coletivo, 
pressiona, aclara e aponta caminhos, estimula e adverte os dois, mostrando 
as vantagens da vida com leitura. 
O clima da peleja vai se construindo à medida que os ritmos vão se 
sucedendo. 
 
Todos: 
Já fui solto, livre e alegre 
Como uma lagosta. 
Mas a vida se enroscou 
Como uma mola. 
Hoje encolhido, escondido 
Como carne de ostra, 
Vivo a pegar emprestado, saber e dinheiro: 
Tudo porque não previ o paradeiro. 
Tudo por me faltar conhecimento. 
Até me faltou planejamento. 
Tudo porque não dei tempo à escola. 
 
(Ray Lima) 

 
A escola traria esse “conhecimento” que serve para mudar? A leitura 

oportunizaria uma leitura do mundo? Um conhecimento que ensinaria a prever com 

o paradeiro, que ensinaria ao pescador a não precisar se esconder, se espremer 

feito carne de ostra, e não precisar pedir emprestado nem saber nem dinheiro – 

esse conhecimento que serve para a vida coletiva de Redonda viria com a escola?  

Aqui na fala da peça de teatro vemos que a ideia de mudar vinha com uma 

tonalidade crítica precisa e que mostrava claramente a contradição – o pescador era 

livre e alegre, mas nesse próprio caminho ele foi ficando “encolhido e escondido feito 

carne de ostra”, tendo de pedir saber e dinheiro. Parece sugerir-se, na peça, que há 

uma percepção, exposta nas entrelinhas, de que o saber é uma forma de poder e de 

dinheiro; que há uma associação de saber e de dinheiro e de que isso lhes é 

colocado no mundo social (ao pescador) como “falta”.  

Convidamos agora, para o diálogo, Gomes (2002) com sua interrogação 

crítica: “Mas a escola dá qualificação de que ponto de vista?” Ao pesquisar sobre a 

escola, vida e cultura dos Povos do Mar da Prainha do Canto Verde - Beberibe – 

CE, esse autor refletiu, entre outras coisas, que: 

 
O surgimento da escola acabou por reforçar a ideia de desqualificação do 
mundo iletrado dos pescadores e de sua cultura predominantemente oral. 
No “tempo das agulhinhas”, o “mito do progresso” ainda não tinha imprimido 
suas marcas mais severas. Se a escola, nessa época, era vista como a 
chegada do moderno ou um bem dado ao povo, ainda sua face não era 
reconhecível coletivamente. 

 



175 
 

Gomes (2002) salienta que a implantação do sistema escolar, nos moldes 

como se deu na Prainha do Canto Verde - e nos moldes como se dá em tantos 

lugares -, acaba por desvalidar o saber da vida dos pescadores e do mundo da 

pesca. Quando a escola surgiu por lá, no fim da década de sessenta, “aparece 

definindo novos tempos e espaços”. A criançada que brincava “livre” pelas areias 

das dunas e ganhava dinheiro tratando agulhinha na praia passou a dividir o tempo 

de estar nesses espaços com o tempo da escola, esta sendo vista, sobretudo, 

“como o lugar de aquisição dos códigos básicos necessários à prática da leitura e 

escrita” (GOMES, 2002, p.127).  

Só em meados da década de noventa, após diversas transformações sociais, 

econômicas, políticas e culturais, como o veranismo, o avanço do turismo, a crise da 

pesca – “quando os peixes começam a minguar”, é que a comunidade se sente 

pressionada e desperta para questões ainda não percebidas. Começam a surgir 

“tentativas de articulação da vida da escola com a escola da vida”, como foi o caso 

do Coral Infantil, o projeto “Criança e Meio Ambiente”, “Criança Construindo”, entre 

outras (GOMES, 2002, p.134).  

 
FOTO 10 - Flor do Sol em suas oficinas de arte na praia de Redonda: escola da vida? 

 

FONTE: Acervo do grupo 
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Esse processo em seu conjunto contribuiu para que a comunidade de Prainha 

do Canto Verde chegasse a refletir que o insucesso e a deficiência dos alunos da 

Escola Municipal Bom Jesus dos Navegantes não se devia à incapacidade dos seus 

filhos em aprender, mas “recolocar que a escola é que não estava sendo boa para 

eles”. E se perguntaram: “como esta escola pode servir para a nossa vida aqui, 

como pescadores que somos e que queremos criar nossos filhos e dar futuro a 

eles?” (GOMES, 2002, p.137). 

E daí que a escola começa a se aliar com os movimentos de contestação e 

resistência à lógica hegemônica do capital para o litoral, passando a estar 

“inexoravelmente ligada à afirmação da vida e da luta dos povos do mar, em sua 

diferença e concretude” (GOMES, 2002, p.150). Defende Gomes (2002, p.115), 

fundamentado no educador americano Michael Apple, que a escola deve ser 

pensada relacionalmente, “enquanto situada em um espaço geo-político e cultural 

contraditório, imbricado em relações sociais de dominação e exploração”. 

Vemos que todo esse processo, de tentativa de mudança da função social da 

escola, em busca de fazê-la estar a serviço das lutas dos povos do mar e dos seus 

movimentos de resistência, apesar de carregar a especificidade do que foi e vem 

sendo vivido em Prainha do Canto Verde, é, na verdade, uma realidade a ser 

enfrentada por outras comunidades litorâneas diante da expansão capitalista, da 

expulsão de suas terras e do esfacelamento de suas culturas. 

O espetáculo do Flor do Sol propunha uma escola que não tratasse o 

pescador como um “analfabeto”, mas como alguém em busca de complementar 

seus saberes com coisas novas que a escola poderia trazer, como uma reflexão 

sobre a realidade concreta com suas contradições e explorações e, quem sabe, a 

afirmação de um movimento de resistência e pela vida. E, imbricado a esses 

saberes, estaria a partilha da vida em comum, como propõe uma das primeiras 

professoras de Redonda: 

 
Naquela época que eu comecei a formar as escolas daqui, mesmo com 
toda dificuldade eu tinha aquele gosto de ensinar. Não tinha local certo, não 
tinha energia, era lamparina a gás ou umas lâmpadas que tinha, a álcool, 
eram poucas cartilhas, nem todo mundo podia ter, mas a gente dava um 
jeito. Quantas aulas eu não planejei até de madrugada? Pois é, e nas 
escolas de hoje tem gente que diz: - eu vou dar meu horário, quem quiser 
aprender, aprende. Virou uma coisa só por outros interesses. Parece que o 
povo... Porque hoje tudo é com outros interesses. Antes o povo não 
esperava vir lá de cima, dos políticos. A praia tava suja? Vamos varrer a 
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praia. E varriam, sem interesse. A escola hoje devia trabalhar mais, focar 
mais essa parte de vivência. E não só de ajudar a ler, escrever e conhecer... 
Entrar nessa parte de conviver, de repartir a vida, de partilha. 

 
A crítica da professora ao que ela chama de “outros interesses”, pelo que se 

apreende da entrevista, poderia ser atribuída aos professores que hoje estão nas 

salas de aula, seja em Redonda ou em qualquer outro canto, não por um 

compromisso com o processo educativo, mas somente para fins empregatícios, por 

exemplo. Esse modo de pensar – “eu vou dar meu horário, quem quiser aprender, 

aprende” -, contribuirá mais ainda para que o pescador fique “encolhido e escondido 

feito carne de ostra”.  

Ao acreditar que “a escola hoje devia trabalhar mais, focar mais essa parte de 

vivência e não só de ajudar a ler, escrever e conhecer... Entrar nessa parte de 

conviver, de repartir a vida, de partilha”, a sábia professora nos levar a pensar que: 

 
A tarefa mais importante para a escola e para uma perspectiva mais 
democrática de educação é certamente lutar contra a fragmentação e a 
dispersão, reatando, pela retomada da linguagem expressiva, os elos da 
coletividade; preenchendo o vazio deixado pelo individualismo (SILVA, 
2008, p.87). 

 
Seria essa uma escola utópica? Penso também que reatar os “elos da 

coletividade”, como expressa Silva (2008), que eram mais sólidos na Redonda 

antiga, seria uma das possibilidades de fortalecimento da luta contra os interesses 

do capital e de reafirmação da vida dos povos do mar. 

 

3.3 “Que sóis de sangue choram luas frias?” – A conflitualidade que envolve a 
pesca artesanal em Redonda 
 

 

Permanecendo seguindo a trilha apontada pelos passos do Flor do Sol, seus 

textos e os contextos em que eles foram produzidos, não se poderia deixar de 

abordar, mesmo sem querer esgotar a questão, a conflitualidade que sempre 

permeou o cotidiano da pesca artesanal da lagosta frente à prática da pesca por 

escafandro. 
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3.3.1 “Fogo e águas se mesclavam” 

 

Os conflitos – batizados popularmente de guerra do mar ou guerra da lagosta 

– vêm se arrastando desde a década de oitenta quando, em 1989, houve o primeiro 

confronto direto, entre pescadores artesanais de Redonda e escafandristas, 

provenientes de outras comunidades pesqueiras do município de Icapuí. Na ocasião, 

houve tiroteio em alto mar, aprisionamento e queimas de barcos de escafandristas 

na praia de Redonda, episódio este que foi repercutido pela imprensa nacional, 

muitas vezes tratando os pescadores de Redonda como vândalos ou até criminosos, 

que estavam em busca de “fazerem justiça com as próprias mãos”. 

Quando o Flor do Sol iniciou seus trabalhos, as polêmicas, as intrigas, as 

revoltas que até hoje envolvem a pescaria em Redonda estavam bem afloradas e o 

grupo de teatro continuava tentando ser o porta-voz de si próprio como povo do 

lugar e dos que não tinham voz. Os versos abaixo, tantas vezes utilizados nas 

cenopoesias, nos falam dessa luta: 

 

Um dia, apareceram na Redonda 
Uns escafandristas que 
Mergulhavam até os bancos de coral 
Pegando a lagosta com as mãos; 
Abriam os manzuás e roubavam 
A pesca dos redondeiros, 
Deixando o povo à míngua. 
 
Houve protesto, denúncias, 
Pedidos às autoridades, 
Mas ninguém dava atenção. 
Até que um dia os pescadores 
Perceberam que havia 
Muito cabra morredor 
Entre os mergulhadores; 
Gente com cara de defunto 
Outros pedindo para apanhar 
E era assim que a coisa 
Tinha que se resolver. 
 
Nessa noite ninguém dormiu. 
Houve reza e choro entre as mulheres, 
Mas nenhuma escondeu o homem 
Debaixo da saia. 
A revolta deu armas 
E coragem ao medo. 
As crianças calaram. 
Só se via as brasas dos olhos. 
 
Ninguém conta quantos barcos foram 
Mas não havia homens que 
Quisessem ficar na praia. 
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Os velhos diziam que suas vidas 
Fariam menos falta  
E os jovens que tinham 
Muito mais a defender... 
 
O mar estava calmo 
Como convém aos cúmplices 
E aos coiteiros. 
Não houve chuva nem vento 
Apenas a brisa suficiente 
Para deslizar sem barulho. 
 
Fogo e águas se mesclavam 
Como elementos imiscíveis. 
As labaredas pintavam caras 
Cheias de ódio e medo. 
 
Havia pavor no estremecer das ondas 
E nos cardumes em fugas... 
 
Só os mais ferozes tubarões 
Aguardaram as sobras 
Da guerra dos homens. 
 
Lanchas queimadas na praia, 
Desassossego... 
Da guerra ninguém guarda nada 
Só o segredo 
Mas se outro jeito havia 
Outro não deram 
Os homens em cujas mãos dançavam 
O poder e a desgraça. 
 
(Poema cedido pela autora Helena Lutécia ao grupo Flor do Sol para sua 
cenopoesia

36
) 

 
Esta poesia de Helena Lutécia conta um conto verdadeiro: a história da 

guerra da lagosta. Fala do surgimento dos escafandristas que, além de praticarem 

uma pesca ilegal, ainda “mergulhavam até os bancos de coral e roubavam a pesca 

dos redondeiros”. A partir daí, uma sucessão de atos de protestos se 

desencadearam. Como não houve intervenção das autoridades competentes, os 

pescadores chamaram para si a responsabilidade de intervir com as próprias mãos, 

“a revolta deu arma e coragem ao medo”. Os redondeiros, então, mobilizaram o 

contra-ataque aos escafandristas – “fogo e águas se mesclavam como elementos 

imiscíveis, as labaredas pintavam caras, cheias de ódio e medo”. E se iniciaram, 

após os primeiros conflitos no alto mar, episódios de tomadas das lanchas dos 

compressores – “lanchas queimadas na praia, desassossego”. 

                                                             
36

 Estávamos a ensaiar na praia quando esta autora, a passear pela Redonda, aproximou-se para 
nos assistir. No final, trocou algumas palavras com o grupo e apresentou seu poema, o qual havia 
composto depois de conversas com os moradores. 
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Os escafandristas não se intimidaram após esses primeiros confrontos e 

voltaram sorrateiramente para matar, a tiros, um pescador de Redonda chamado 

Simeão, quando este estava a trabalhar, em sua costumeira pescaria. Tal 

acontecimento veio a acirrar ainda mais a revolta da comunidade e a total repulsa a 

prática da pesca por escafandro e por compressor, a tal ponto que as desavenças 

perduram até hoje. 

 “Os cafanguistas” como se fala em Redonda, são identificados pelos 

redondeiros como os verdadeiros inimigos da comunidade. Além de não respeitarem 

o período do defeso, eles destroem os equipamentos de pesca dos redondeiros e 

praticam uma pesca ilegal – essas são as principais reclamações que se ouve por 

parte dos pescadores artesanais. Estes justificam sua revolta argumentando que se 

deparam com um trabalho que não é nada fácil para “poder conseguir o pão de cada 

dia”, como defende Rodrigues, e ainda têm que “encarar esses bonitinhos que só 

têm o trabalho de mergulhar lá e tirar o nosso sustento e de nossas famílias”. 

Para entendermos um pouco mais o quanto a pesca artesanal se difere da 

pesca por compressor – embora tudo que dissemos antes já antecipou muitos 

detalhes - vamos nos guiar pelo leme do jovem pescador Antônio Rodrigues que, 

desde menino, aprende o ofício dos mais velhos e tem carregado em sua vida, a 

pesca. Ou seria, na sua pesca, a vida? 

O pescador artesanal acorda, rotineiramente, antes das quatro horas da 

manhã, encontra-se com seus companheiros de embarcação (geralmente mais três, 

formando uma tripulação de quatro) na praia. Às vezes, dá tempo de fazer uma 

fogueirinha antes de tomarem a jangada que os transportam até o bote. “Já me 

acostumei com esse horário” – conta Rodrigues – “até dia de domingo, que eu não 

vou pescar, eu me acordo cedinho, a não ser que eu tenha tomado um porre à 

noite”.  

Para chegarem até o bote, eles contam com o trabalho do embarcador, como 

é chamado aquele que leva a jangada até o porto dos botes, utilizando uma vara 

grande que serve de propulsão. Essa vara é fincada no chão e o embarcador a 

empurra para baixo e para trás, em movimentos repetidos que forçam a jangada a 

seguir de mar adentro. Em cima, seguem vários pescadores que, ao chegarem ao 

porto, são distribuídos em seus barcos para iniciarem a viagem até os locais de 

pesca. Ao encostar à lateral do barco, os pescadores atravessam as embarcações 

deixando a jangada.  
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Já em seus respectivos botes, os pescadores artesanais põem-se a erguer as 

velas ou “levantar o pano”, como preferem chamar. O pano é costurado no mastro 

por meio de cordas. O mastro é um pau grande e muito pesado e serve para manter 

a vela erguida. “Levantar o pano” é uma tarefa que exige a participação de, no 

mínimo, três pescadores, devido ao esforço exigido. Sobre a tripulação dos barcos 

(que geralmente são parentes), e as tarefas executadas, assim explica Rodrigues: 

 
Nós vamos de três ou quatro num bote. Um é o mestre e os outros são 
proeiros. Se tiver quatro pescador, é três proeiros; se tiver três, é só dois 
proeiros. O mestre é quem sabe o local onde é pra arriar as cangalhas, que 
é o canto mió de lagosto, né, ele sabe o caminho de ir, sabe onde nós 
arriemo ontem as cangalhas. Então, ele fica no leme, assume o comando 
do bote.  A direção ele baseia por um cajueiro alto que dar pra ver lá de 
fora. Lá do fundo, esse cajueiro fica como uma moitinha. Porque é assim, lá 
do fundo, a terra parece uma linha plana, então as moitinha serve de 
direção. A caixa dágua lá de Aracati serve pra gente marcar a profundidade 
que a gente tá. O mestre é profissional nessas coisas. Dependendo do que 
ele avista, ele sabe onde nós tamo.  Nós proeiro faz a balda, prepara a 
puxadeira, nós puxa as cangalha, também tem que iscar, cambar saco, 
levantar o mastro, puxar a escolta, espichar o estalho, aguar a vela... muita 
coisa, e o mestre também ajuda também nessas coisas pesada. Tem 
mestre que se garante em fazer tudo, como Toim de Nenê de Maroca. 
Muitos desses pescador novo aprenderam pescando no bote dele, o Santa 
Ana. 

  
Explica ele que “a balda” é um modo de arrumar os manzuás ou cangalhas 

em cima do bote, de forma que eles fiquem organizados para serem utilizados 

durante a pescaria – “tem um jeitim que a gente bota pra dar certo, pra num 

enganchar e a gente num perder tempo”, esclarece. “Puxadeiras” são cordas longas 

com isopor amarrado nas pontas, tanto servem de marcação quanto para puxar os 

manzuás. “Iscar” é pôr a isca no arame e dentro do manzuá; na maioria das vezes, 

as iscas são cabeças de bagre ou de outro peixe.  

“Cambar o saco” é ficar movimentando, várias vezes durante a pescaria, os 

sacos de areia que ficam nas laterais do barco, fazendo o contrapeso – “toda vez 

que o bote troce, nós troca os sacos de lado”. Cada saco desse, informa o pescador, 

pesa aproximadamente cento e cinquenta quilos. “Estalho” é um pedaço de pano 

com cordas nas bordas, uma espécie de vela pequena e “espichar o estalho” é botar 

uma vara e empurrá-lo pra frente, pra que o mesmo fique esticado. “Escolta” é a 

corda que movimenta a vela.  
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FOTO 11 - Bote à vela ancorado no mar de Redonda 

 

FONTE: Acervo próprio 
 
 

A barca segue seu rumo lenta 
Como quem já não 
Quer mais chegar 

Como quem se acostumou 
No canto das águas 
Como quem já não 
Quer mais voltar 

(...) 
Caminho bordado à fé 
Caminho das águas 

Me leva que quero ver 
Meu pai (...) 

 
(Maria Rita) 

 
A ponta dianteira do bote é chamada de proa e parte traseira é a pôpa. 

Próximo à proa, fica a chaveta, onde é fincado o mastro, que sustenta a vela. Tem a 

volta de proa, o estalho, escota, caneca de aguar, dormente, tabuado, costado, 

cintado, bordas, tabica, escoa, quartel, mediana, câmara, carninga, tranca, 

amurador, ligeira, desgoto, carregadeiras. Na pôpa, ficam o painel, o giro, o patinão, 

o varão do leme, cana de leme, o leme e o cadarço. As cavernas são a parte interna 
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do bote e em sua formação auxiliam a subquilha e o frade, formando o porão. Quilha 

é a parte inferior, que suporta as pancadas do mar. No convés, que é parte interna e 

superior do bote, fica o fogareiro e os alimentos. Os pescadores artesanais, na 

maioria das vezes, vão e voltam no mesmo dia. Fazem sempre suas refeições 

durante o trajeto. Na ida, tomam café com bolacha, tapioca, grude ou pão. No 

retorno, almoçam pirão de peixe. 

De acordo com um levantamento feito em 201137, em todo município de 

Icapuí existem 253 botes à vela num total de 746 embarcações, sendo responsável 

por 106.241 kg de produção38, conforme tabela a seguir: 

 
TABELA 3 - Número de embarcações e produção por frota em Icapuí. 2011. 

Tipo de Embarcação 
Número de 

embarcação 
Produção por 

frota 

Barco a motor grande  
(maior que 12m) 

23 56.412 

Barco a motor médio  
(entre 8 e 12m) 

148 287.743 

Barco a motor pequeno 
(menor que 8m) 

11 13.381 

Bote a motor 23 56.282 
Bote à vela 253 106.241 
Canoa a remo 1 0 
Canoa a vela 2 0 
Jangada a motor 12 2.725 
Jangada à vela/remo 41 25.558 
Paquete a motor 40 18.067 
Paquete à vela/remo 193 57.565 
Total 746 623.974 

   Fonte: Petrobrás 

 
Notemos que a principal embarcação dos redondeiros, o bote à vela, mesmo 

possuindo a maior frota, consegue obter uma produção bem abaixo do barco 

motorizado.  O que justifica a argumentação de que a pesca artesanal, por si 

mesma, não levaria à redução dos estoques pesqueiros, como o faz a pesca 

industrial, com sua produção em grande escala de modo que atenda as 

necessidades do mercado consumidor, na maioria das vezes, estrangeiro. 

Voltando ao que nos dizia antes o pescador Antônio Rodrigues, vamos 

analisar o que o mesmo relatou sobre a mestrança. O mestre do bote, como nos 

                                                             
37

 Projeto de Monitoramento do Desembarque Pesqueiro Regional da Bacia Potiguar executado pela 
Petrobrás em atendimento a uma exigência do IBAMA no âmbito do licenciamento ambiental 
marítimo e desenvolvido em dez municípios litorâneos, incluindo Icapuí, onde se situam 2.038 
pescadores. 
38

 A produção por espécie revelou que Icapuí se destaca com o maior volume de lagosta 
desembarcada (369.826 kg), além da pesca de Caicos (45.340 kg), Ariacó (29.969 kg), Garajuba 
(26.472 kg) e Biquara (20.657 kg) (PETROBRÁS, 2011). 
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explicou, “é quem sabe o local onde é pra arriar as cangalhas, que é o canto mió de 

lagosto (...) ele sabe o caminho de ir”. O caminho das águas exorta a um saber 

ancestral, de “experiência feito”. E como nos falou o pescador, “o mestre é 

profissional nessas coisas”. Assim, os pescadores, fazendo uso de saberes antigos 

e moldados pela experiência de vida, constroem territórios no alto mar (Tupinambá, 

1999; Maldonado, 1993; Gomes, 2002), demarcam, se familiarizam com o espaço 

marítimo a tal ponto de, em meio à infinitude azul do oceano, saberem exatamente 

onde estavam ontem e pra onde devem seguir hoje, trilhando o caminho das águas. 

E para construírem suas demarcações, os pescadores tem a terra como 

referência, pois como nos esclareceu Antônio Rodrigues, “A direção ele baseia por 

um cajueiro alto que dá pra ver lá de fora. Lá do fundo, esse cajueiro fica como uma 

moitinha. Porque é assim, lá do fundo, a terra parece uma linha plana, então as 

moitinha serve de direção. A caixa dágua lá de Aracati serve pra gente marcar a 

profundidade que a gente tá”. E tomando essas referências ou marcações que a 

experiência lhe apresenta, os pescadores constroem lugares no mar, como nos 

conta também Antônio Rodrigues: 

 
Indo de mar a dentro a gente tem que saber o local bom de pescar. Quem 
não souber, sai dizendo que o mar tava ruim, né. Mas não, é porque tem 
que saber... Deixa eu te explicar melhor. Olha, tem Morro Vermelho, que é 
aqui mais pra perto. A gente chama assim porque de lá dar pra ver um 
morro alto e vermelho que tem pras bandas ali da Fontainha ou do 
Retirinho, tá entendendo? E assim vai indo, tem a Restinga, Cabeço, 
Primeiros Bancos, Segundos Bancos... Tudo isso precisa saber. 

 
No mar de Redonda, então, pode-se pescar, conforme nos ensinou o 

pescador, em Morro Vermelho, Restinga, Cabeço, Primeiros Bancos, Segundos 

Bancos etc. São territórios que os pescadores conhecem bem e só eles sabem 

como chegar lá e como transitarem, sem auxílio de GPS, entre um lugar e outro39.  

Acrescenta Gomes (2002, p.40) que essa divisão e apropriação do espaço 

em mares “é estabelecida sobretudo pela profundidade, incluindo aí as 

características do relevo submarino, das correntes de água e os tipos de peixe que 

são possíveis de serem encontrados nesses locais”. 

                                                             
39

 Essa pesquisa me permitiu refletir sobre coisas que eu vivi tão de perto e que ainda não tinha me 
obrigado a pensar sobre elas. Por exemplo, em se tratando dessa territorialização no mar, lembro 
que, muitas vezes, nas horas da refeição, meus pais ou avós conversavam sobre os peixes e diziam 
assim; “essa guaiubinha tá tão gorda, deve ser lá da Restinga”, ou se não, falavam, “compadre 
chegou muito cedo do mar hoje, deve ter voltado de Morro Vermelho”. 
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Para fazer um retorno aos conflitos de que estamos a tratar, que envolve a 

pesca no mar de Redonda, faz-se necessário abordar um pouco das características 

da pesca ilegal por compressor. Como se sabe, essa pesca é uma das principais 

responsáveis pela escassez da lagosta no mar, devido à captura excessiva que ela 

permite, sendo de grande rentabilidade a seus praticantes, diferente da pesca 

artesanal. Enquanto nesta se utiliza um instrumento simples e legalmente permitido 

– o manzuá ou cangalha, naquela os pescadores utilizam botijões de gás vazios 

como reservatório de ar que permitem o mergulho em profundidade.  

Porém, como bem nota o informante de Redonda, a depredação da lagosta 

não é ocasionada pelo instrumento em si, mas pela ação humana que, com o uso 

dele, realiza suas intenções mais nefastas: 

 
A pesca da lagosta veio a fraquejar. Não tem mais lagosta. Depredaram 
tudo, porque o compressor... não que o compressor seja um instrumento 
predatório, não, o mergulhador é que é. Pela ganância do proprietário da 
embarcação – e às vezes pela necessidade do pescador que tá devendo na 
bodega - então eles trazem tudo, lagosta miúda e ovada, e no seco eles 
vendem isso. Por isso que a pesca do compressor, pelo instrumento 
mesmo, não é predatória, é o cafanguista que desce que é. 
Aqui na Redonda quase sempre se pescou de manzuá – então essa área 
foi sendo mais conservada pelos pescadores daqui. Só que os cafanguistas 
vinham lá do inferno pegar a lagosta aqui, antes dela chegar no manzuá. 
Até tiravam do manzuá, começaram a cortar as puxadeiras, cortavam a 
corda dos manzuá, uma perversidade. 

 
A pesca por compressor tem, em sua gênese, estreita relação com os 

interesses do capital que, desde a década de sessenta do século passado, vem 

fomentando a pesca industrial, em larga escala, em detrimento da pesca artesanal e 

da conservação desse recurso pesqueiro que é a lagosta. Vejamos alguns aspectos 

históricos do que estamos a argumentar: 

 
A demanda para lagostas dos Estados Unidos se revelou como um grande 
potencial de lucro e fonte de divisas. Com subsídios e incentivos fiscais 
milionários entre 1965 e 1984 criou-se uma frota e um parque industrial 
sobredimensionado para os estoques limitados e logo chegou-se a uma 
situação de sobrepesca e foram introduzidas mais e mais medidas de 
ordenamento, mas sem resultados efetivos. Quando acabaram os grandes 
subsídios em1985 a maioria das 25 empresas de pesca que tinham sido 
criadas, fecharam e os 350 barcos industriais de casco de aço viraram 
sucata. A gestão da lagosta era responsabilidade do governo federal com a 
SUDEPE e depois com o IBAMA, mas não deu resultados. A gestão da 
pesca se dava de cima para baixo, limitando a participação as empresas de 
pesca, o Labomar e o Ibama no grupo GTE Lagosta. Pescadores 
artesanais, donos de barcos de pequena escala e a sociedade civil estavam 
excluídos das tomadas de decisão da política de pesca. Com o fim da pesca 
industrial as empresas de pesca criaram uma rede de atravessadores (sem 
registro empresarial) e incentivaram a pesca ilegal de compressor 
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(mergulho) e o uso da caçoeira. A frota artesanal e de pequena escala que 
pescava legalmente vem diminuindo por causa da concorrência desleal e da 
sobrepesca da lagosta. Também houve um trafico organizado de lagostas 
miúdas para os Estados Unidos por alguns exportadores e uma tolerância 
geral e falta de fiscalização, o que levou muitos pescadores a pescar 
lagostas antes que estas pudessem se reproduzir. (PROPOSTAS PARA 
FECHAR A PESCA DA LAGOSTA ATÉ 30 DE ABRIL DE 2014. Disponível 
em: http://prainhadocantoverde.org/pesca-da-lagosta-em-colapso/proposta-
de-ordenamento/). 

 
Vemos que o Estado, na gestão da pesca, muitas vezes esteve a serviço de 

interesses que não os dos povos do mar, mas sim dos grandes exportadores. Desde 

a metade do século passado, as políticas de estímulo à pesca industrial se 

sobrepunham consideravelmente à pesca artesanal (em que quase inexistiram 

programas sistemáticos de apoio e financiamento estatal), ficando esta relegada a 

“símbolo do atraso tecnológico do setor” (GOMES, 2002, p.72). E assim se refere 

Gomes (2002, p.72): “Concebo que a postura do Estado era condizente com o 

processo de expansão do capital e da construção de uma nova forma de produção 

na pesca, que cada vez mais transforma os recursos do mar em mercadoria”. 

Até hoje persistem sérios problemas no que se refere ao ordenamento da 

pesca, como por exemplo, a precária fiscalização da pesca ilegal por todo litoral 

brasileiro. E essa realidade fez com que os pescadores artesanais de Redonda 

construíssem processos de resistência, de que iremos tratar no tópico seguinte. 

 

3.3.2 Os barcos Monsenhor Diomedes: “a fome do mar tem nome” 

 

Como resposta a essa falta de fiscalização dos órgãos competentes40, os 

pescadores artesanais de Redonda construíram duas lanchas a motor para 

fiscalizarem a pesca predatória. Um pescador, atuante no movimento da associação 

de pescadores artesanais e marisqueiras, relata que o objetivo “era pescar livre”: 

 
Eu ia de casa em casa, pedindo dinheiro para o rancho e para o óleo da 
lancha, para que nossa fiscalização não parasse, já que o IBAMA num dava 
conta de nada. Eu participava de toda reunião, fui pra Fortaleza falar com as 
autoridades... Nosso objetivo era pescar livre (...) Eu sentia muita raiva e 
revolta, porque assim, ao mesmo tempo que eu senti raiva deles [os 
escafandristas], eu sentia raiva das autoridades, porque nós paga nosso 
direito tudo legalizado, do jeito que eles mandam, e a gente não poder 
exercer nosso trabalho livre? Entendeu?  
Hoje, tamo passando dificuldade; a sorte ainda é o seguro de quem já 
recebeu, e quem não recebeu tá comendo o pão que o diabo amassou. 

                                                             
40

 Segundo reportagem do jornal Diário do Nordeste, o Ibama conta com menos de 20 homens para 
monitorar os mais de 500 km de costa. 
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Então, fica difícil a situação pra nós, pescador. (...) A lei num tá nem aí pra 
nós, a lei num tá nem aí pra nós, só diz que vai resolver, vai resolver e 
nunca resolve. Fica difícil pra nós, então...” 

 
Pelo sonho da fiscalização para garantir uma pesca livre, os famosos barcos 

Monsenhor Diomedes I e II tornaram-se símbolos da resistência a um tipo de política 

de pesca (e ambiental) da qual o problema com o escafandrista é um aspecto, não 

pouco problemático, mas grave, sim; contudo, um aspecto que com outros constrói 

um conjunto do que é hoje a guerra do mar.  

Continuemos mostrando o problema socioambiental, descrito no contexto das 

lutas do Flor do Sol. O barco Monsenhor Diomedes I e II foram aprisionando várias 

lanchas de compressor e trazendo para a praia de Redonda, onde eram puxados 

por mais de mil pessoas da comunidade, entre homens, mulheres e crianças. No 

início, tocava-se fogo. Depois, passou-se a deixar na praia e servir para pinturas das 

palavras de ordem, repetidas euforicamente nas passeatas e manifestações. Entre 

essas palavras, podia-se ler: “É de luta, é de paz, compressor nunca mais!” A seguir, 

a fotografia mostra algumas dessas lanchas enfileiradas, em estado de degradação 

devido ao tempo que estão encostadas. 

 
FOTO 12 - Lanchas de compressor tomadas pelos redondeiros 

 

FONTE: Acervo próprio 
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De 1989 pra cá, uma sucessão de confrontos vem acontecendo a cada ano 

no período pesqueiro, com trocas de tiros em alto mar, ferimentos com sequelas 

físicas irreversíveis e mortes. Em alguns anos foram mais velados e calmos; noutros, 

bastantes tumultuados, como em 2009, quando a guerra do mar chegou à terra: um 

carro de Redonda foi queimado na praça central de Icapuí; o ônibus com estudantes 

de Redonda não podia passar em direção à escola de ensino médio que fica em 

outra localidade do município (Cajuais), sofrendo ameaças; pessoas de Redonda 

não podiam frequentar outros distritos etc.  

A briga entre pescadores artesanais (comunidades de Redonda, Peroba e 

Ponta Grossa) e compressores e utilizadores de marambaia41 (Barreiras, Barrinha, 

Centro, Tremembé, Quitérias e Melancias) estende-se aos familiares deles e aos 

demais moradores das comunidades onde residem. 

Recordando os episódios dos confrontos no mar, um pescador nos relata: 

 
A lembrança mais forte que me deixou foi no dia em que nós peguemos 
uma embarcação e veio quatorze lanchas pra fazer o movimento deles, que 
chegou na costa aqui de Redonda, foi quatorze lanchas; aí eu peguei, nós 
tudim se juntemo, uma turma medonha em cima do barco e fomos revidar, 
entendeu? Nós fomos revidar e isso foi um momento marcante...  
 Na hora, a gente no impulso, poderia todo mundo ter morrido, porque 
quatorze barcos pra dois, num dá nada, ao mesmo tempo, se viesse tudo 
armado? (...) Nós subimos todo mundo, botemo arma, demo tiro pro ar, de 
banda, assim, entendeu? Pra espantar eles, essa era nossa intenção, 
certo? Mas é isso que eu digo, se eles vêm tudo armado, da maneira que 
vieram quatorze embarcação, então todos nós tinha morrido, porque era só 
nós mesmo no barco lá, não tinha proteção de nada. Esse foi o momento 
marcante que ficou pra mim, porque depois que o tempo, a cabeça esfriou, 
aquela história, viemos todo mundo pensar: rapaz tás vendo aí? Botemos 
eles pra correr, mas se eles tivessem armado? Tinham matado todos nós. 

 
No amanhecer do dia 21 de setembro de 2010, uma operação conjunta entre 

a Polícia Federal, a Marinha, o Exército e a Polícia Militar pegou de surpresa os 

redondeiros (muitos tinham ido pescar, era um dia de trabalho) e aprisionou as 

lanchas Monsenhor Diomedes I e II. A compreensão de que a política fala a língua 

do poder e de um saber que não serve para o pescador é clara, no episódio 

contado. Como disse o pescador: “A lei num tá nem aí pra nós, a lei num tá nem aí 

pra nós, só diz que vai resolver, vai resolver e nunca resolve. Fica difícil pra nós, 

então...” 

                                                             
41

 Reaproveitamento de tambores de óleos para servirem de recifes artificiais para captura da lagosta. 
São poluentes do meio ambiente marinho, afetando as lagostas e outras espécies. 
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Aqui se clarifica o modo de intervenção da poética do Flor do Sol, contando e 

trazendo as realidades da guerra do mar e da vida de Redonda, suas contradições e 

lutas. O particular das culturas é aqui mostrado, no teatro, em uma produção de 

saúde inegável, uma vez que se faz a crítica dos embates com o poder do capital e 

se dialoga com a população, mostrando, na cenopoesia, a que guerra no mar o Flor 

do Sol se refere e problematiza.   

 
FOTO 13 - Operação da polícia federal para tomada dos barcos de Redonda  

 

Fonte: Diário do Nordeste 22/09/2010 

 
A foto acima nos mostra uma das fileiras de policiais federais que se 

formaram na praia, neste dia da invasão súbita. Dispostos assim em fileiras e com 

suas armas de fogo sendo disparadas para o ar, juntamente com a utilização de gás 

lacrimogêneo, os policiais agiram com veemência a fim de impedir que os moradores 

adentrassem o mar e evitassem a remoção dos barcos.  

Nesta manhã tão dura, ao me situar por entre os gritos de revolta de homens, 

mulheres e crianças, que foram acordados ao som dos tiros e dos choros dos seus 

parentes, eu lembrava e ressoava baixinho a canção que tanto gostávamos de 

inserir em nossas cenopoesias: 

 
A fome do mar tem nome? 
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Que mar tem nome de fome? 

 
Que sóis de sangue choram luas frias? 

 
Guerra no mar em meio à pescaria 

 
(Musica de Ângela Linhares e Gigi Castro para Cenopoesia do Flor do Sol no Encontro dos Povos do 

Mar em 2005) 

 
A fome do mar e de seus povos, nesse contexto de embate ante os interesses 

do capital é, entre outras coisas, a fome pelo que tem sido nomeado de justiça 

ambiental. A noção de justiça ambiental, explicam Acselrad, Mello e Bezerra (2009, 

p.10), foi cunhada em contraponto ao termo injustiça ambiental, que foi consagrado 

para designar o fenômeno “de imposição desproporcional dos riscos ambientais às 

populações menos dotadas de recursos financeiros, políticos e informacionais”. 

Assim, justiça ambiental denomina “um quadro de vida futuro no qual essa dimensão 

ambiental da injustiça social venha a ser superada”. Essa noção, esclarecem os 

autores, tem sido utilizada, sobretudo, “para constituir uma nova perspectiva a 

integrar as lutas ambientais e sociais”. 

Narram eles que discussões sobre os propósitos do Banco Mundial, o qual 

poderia ter intenções ambientalmente perversas contra as nações pobres, ganhou 

repercussão internacional com o Memorando Summers42. Em 1991, contam 

Aceselrad, Mello e Bezerra (2009), um memorando de circulação restrita aos 

quadros do Banco Mundial apresentava o propósito de incentivar mais a migração 

de indústrias poluentes para os países menos desenvolvidos. Tal documento 

apresentava três razões para que os países periféricos fossem o destino dos ramos 

industriais mais danosos ao meio ambiente: 

 
1) o meio ambiente seria uma preocupação “estética” típica apenas dos 
bem de vida; 2) os mais pobres, em sua maioria, não vivem mesmo o tempo 
necessário para sofrer os efeitos da poluição ambiental. Segundo ele, 
alguns países da África ainda estariam subpoluídos. Nesse sentido, 
lamentou que algumas atividades poluidoras não fossem diretamente 
transportáveis, tais como produção de energia e infra-estrutura em geral; 3) 
pela “lógica” econômica, pode-se considerar que as mortes em países 
pobres têm um custo mais baixo do que nos países ricos, pois seus 
moradores recebem salários mais baixos (ACSELRAD, MELLO, BEZERRA, 
2009, p.8). 

 

                                                             
42

 Lawrence Summers era o então economista chefe do Banco Mundial e o autor do referido 
memorando. 
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Essas declarações, analisam os autores, “admitem e justificam um quadro 

realmente existente de desigualdade em termos de proteção ambiental no planeta”, 

evidenciando mais do que nunca que é para as regiões pobres que se têm dirigido 

“os empreendimentos econômicos mais danosos em termos ambientais” 

(ACSELRAD, MELLO, BEZERRA, 2009, p.9). E acrescentam: 

 
É nas áreas de maior privação socioeconômica e/ou habitadas por grupos 
sociais e étnicos sem acesso às esferas decisórias do Estado e do mercado 
que se concentram a falta de investimento em infra-estrutura de 
saneamento, a ausência de políticas de controle dos depósitos de lixo 
tóxico, a moradia de risco, a desertificação, entre outros fatores, 
concorrendo para suas más condições ambientais de vida e trabalho 
(ACSELRAD, MELLO, BEZERRA, 2009, p.9-10). 

 
De acordo com o pensamento de Acselrad (2005), há uma relação íntima e 

direta entre desigualdade ambiental e desigualdade social. Ele visualiza a 

associação, que muitos insistem em camuflar, entre degradação ambiental e 

injustiça social. Travando uma discussão sobre a desigualdade social na exposição 

da população aos riscos ambientais em nosso país, o autor se interroga:  

 
Como fazer entender que os incêndios florestais em Roraima, a seca no 
Nordeste, a desigual exposição dos grupos sociais aos riscos da poluição 
são a expressão do mesmo processo de produção da desigualdade 
ambiental que distancia pessoas ricas e pobres, brancas e negras em nosso 
país? (ACSELRAD, 2005, p.42). 
 

Para este autor, em síntese, “a desigualdade ambiental é uma das 

expressões da desigualdade social que marca a história do nosso país” 

(ACSELRAD, 2005, p. 43). Afirma isso ao evidenciar que grupos sociais de 

baixa renda e grupos étnicos são sempre prejudicados na distribuição dos 

riscos e danos ambientais. Como, de fato, os povos do mar de Redonda, na 

qualidade de pescadores e familiares de pescadores artesanais, têm sido os mais 

prejudicados com a negligência e a passividade do Estado frente aos conflitos da 

pesca, o que tem aumentado mais ainda a força dos predadores dos recursos 

marinhos.  

Hoje, as lanchas Monsenhor Diomedes I e II, depois de meses aprisionadas, 

foram devolvidas à comunidade, mas estão proibidas de fazerem a fiscalização. A 

fiscalização desvela o modo como o poder do estado trata os interesses do 

pescador ante a violência do compressor e do mergulhador, que intervém nas 

formas de produção da vida local. O sentimento de descrença com relação ao poder 
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estatal, tipificado na questão da fiscalização dos barcos a motor que não respeitam a 

pesca artesanal, resvala para um sentimento de descrença com relação à pesca: 

 
Nós sonhávamos que tivesse, no projeto de fiscalização que nós tinha, que 
tivesse fiscalização, nós quer fiscalização sincera, não fiscalização de dois 
dias e passa um mês sem ter, como essas que acontecem, pra que a gente 
pudesse faturar também, porque no nosso trabalho a gente pensa em 
faturar, porque nós temos família. Então, deu tudo errado, não conseguimos 
fazer, impestou foi mais. O que nós tentava combater entrou muito mais do 
que o que a gente pensava, deu tudo errado (...) Tudo que nós lutemos 
dizem que é porque o redondeiro é valente, mas é o impulso da precisão. 
Você ver as coisas se dificultando, você não poder comprar uma coisa pro 
seu fi, um calçado, vê-lo numa escola adequadamente (...) Eu sempre fico 
dizendo: meu filho estude, que pescaria não dar futuro... 

 
O impulso da precisão é a definição do pescador para sua sede de luta e de 

justiça ambiental. Ao aconselhar “meu filho, estude que pescaria não dá futuro”, o 

pescador de Redonda demonstra sua incerteza quanto aos rumos da pesca no lugar 

e sua preocupação para que o filho concretize, por meio do estudo, outra forma de 

trabalhar e viver.  

 
 FOTO 14 - Pai e filho, pescadores de Redonda, miram o horizonte da pesca e da vida 

 

 FONTE: Aurélien Merceron Laubus 

 
Ao mesmo tempo, como veremos na continuidade de sua fala, ele demonstra 

também que a esperança, apesar do desânimo ante a situação desfavorável para a 
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pesca artesanal, ainda persiste e que a luta não pode parar porque esses, como ele 

mesmo define, são “os ciclos da vida”: 

 
Enquanto tem vida tem esperança, a gente tem uma esperança de melhorar 
de vida, principalmente no trabalho da gente, a gente tem uma esperança, 
embora que num consiga, mas a gente tem esperança de melhorar (...) Os 
ciclos da vida é lutar, se não é morrer na praia, nadar e não sair do lugar. 

 
A esperança e persistência dos pescadores de Redonda se renovam a cada 

ano quando no início de um novo período de pesca. No final do paradeiro, apesar 

das dificuldades enfrentadas na pescaria do ano passado, todos os barcos já 

começam a ser reformados. Cheiro de tinta fresca espalha-se pela praia, 

misturando-se ao cheiro do peixe assando para a refeição coletiva entre os 

tripulantes de cada barco, conversarias e risadas ecoam por entre águas e falésias 

num são movimentos de vida e esperança que teimam em se reascenderem apesar 

de todos os ventos contrários43. 

Por fim, nessa arena de desigualdades ambientais, em que os pescadores 

artesanais são os que mais sofrem as consequências da escassez da lagosta, 

multiplicam-se as desigualdades sociais e as fomes do mar. É, a fome do mar tem 

nome... Então, que ressoe outra cantiga do Flor do Sol que dizia: 

 
Ó pescador,ó pescador 

Levanta cedo vai para o mar 

Das águas marinhas 

Tirar teu sustento 

Mas cuidado com o tubarão 

Que não habita o mar não  

Mas rouba teu alimento 

 

3.4 Cabeça de bagre versus Língua grande 

 

Analisando os textos do Flor do Sol, vemos que essa postura de conservação 

da lagosta enquanto recurso natural nem sempre acompanhou o pescador. Logo no 

início dos conflitos, ele ainda não tinha essa prática de preservar (de não “pegar 

lagosta miúda”), não era sensível à ideia de finitude, de extinção da espécie. Diante 

                                                             
43

 No dia 31/10/12 aconteceu, em Fortaleza, o encontro dos pescadores artesanais em defesa do 
paradeiro de dezoito meses, também chamado greve dos pescadores, com o objetivo de chamar a 
atenção das autoridades para as questões da pesca. 
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disso, os trabalhos educativos do grupo àquela época – início da década de noventa 

– como também de outras organizações sociais, tiveram como foco a sensibilização 

quanto à importância de não se pescar lagosta miúda, para garantir a reprodução e 

continuidade da espécie. 

Vejamos outra cena da peça “Quando o Outro Lado Reage”, que foi 

apresentada diversas vezes para povos do mar de todo o Ceará por meio do projeto 

“Teatro e Meio Ambiente”, como também acompanhou eventos dessa temática 

naquele período, como a Caravana da Lagosta, que percorreu municípios praianos 

com atividades culturais, cuja temática era o combate à pesca predatória. 

 
Zé de Mariano: - O lagosto hoje foi pouco demais. Logo pegamos um vento 
terral forte. 
 
Verônica: - Ainda bem que tu chegasse antes de anoitecer, senão eu iria 
ficar preocupada.Tu trouxe peixe? 
 
Zé de Mariano: – Que nada. Por causa do terral não deu tempo para trazer 
nem as chilinhas. Não deu tempo. Se a gente tivesse ficado tirando os 
peixes não tinha chegado agora. 
 
Verônica: - Zé, vai tomar banho e deixa logo as roupas pra lavar. 
 
Zé da Mariano: – Pega esses lagostim e bota logo no fogo. Os barracões 
compram tão barato que não vale a pena vender. 
 
Verônica: – E não é proibido pegar lagosto miúdo? Dizem que se acabar o 
pequeno, o grande também acaba! Deve ser porque o lagosto pequeno é 
como uma criança, se você for matando todas que nascerem, acaba com a 
espécie humana. Acho um crime horrível pegar o pequeno e o ovado. É 
mesmo que matar mulher buchuda. As bichinhas vão parir e aí vem a mão 
do predador e arrasta tudo para os frigoríficos.Um dia nós vamos sofrer por 
causa disso. 
 
Zé de Mariano – Isso é besteira. O que Deus dá nunca se acaba. Onde tá a 
água?  
 
Verônica: - Zé, isso é coisa séria. Porque será que a cada ano que passa 
está diminuindo o lagosto e aumentando o paradeiro? Se nós se acomodar 
diante disso, não tem Deus nem Nossa Senhora que dê jeito. 
 

Vemos que a peça revela que já se começava a observar, pelos moradores 

da comunidade, a redução dos estoques de lagosta no mar. Como se perguntava 

Verônica: “Porque será que a cada ano que passa está diminuindo o lagosto e 

aumentando o paradeiro?” Antes, como informa abaixo um pescador de Redonda, “a 

gente enterrava lagosta na praia porque abusava”. Acompanhemos: 

 
Home, eu me lembro de quando a gente rebolava lagosta na praia e 
enterrava de tanto que a gente abusava de comer. Tu num se lembra não? 
Tu já era nascido (risos) Dentro da casa da gente era impestado de lagosta, 
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a gente comia de manhã com farinha e café, almoçava também pirão de 
lagosta e jantava ainda farofa de lagosta torrada. E lá pro meio da pesca, a 
gente começava a abusar. Era sim, chega fedia nas ventas. Eu mesmo 
rebolei muitas vezes fartura de lagosta porque ninguém queria, que toda 
casa tinha, quem ia querer? Dava aquele desejo de comer peixe, galinha 
caipirinha, e assim ia (...) 

 
No início do período pesqueiro do ano passado, pôde-se ver em Redonda, 

como essa realidade mudou. Antigamente, nos primeiros dias de pescaria, recordo-

me bem, os pescadores chegavam com sacadas de lagosta e despejam nos 

barracões para vender, ainda levavam pra casa para alimentação da família ou para 

fazer doações ou presentear amigos de fora. No ano passado, no primeiro dia que 

puxaram os manzuás, os pescadores voltaram com suas vasilhas secas e punham-

se a lastimarem que “esse ano, não vai dar nem pra pagar o prejuízo”, como se 

ouvia dizer. 

Como vai advertir a personagem Verônica na continuidade da cena: “é a 

nossa sobrevivência que tá em jogo, o futuro dos nossos filhos”, a que o pescador 

reagia com agressividade: 

 
Zé de Mariano: - Onde tá a água? 
 
Verônica: – Não fuja do assunto home! 
 
Zé de Mariano: – Tu não sabe de nada. Cala essa boca! Já visse muié 
saber de nada? 
 
Verônica: - É a nossa sobrevivência que está em jogo. O futuro dos nossos 
filhos, e a grandeza do município.  
 
Zé de Mariano: – Isso é o diabo pra atentar! O diabo te prossiga! 
 
Verônica: – Ele vai se escanchar em tu se não mudar essa tua cabeça dura. 
Cabeça de bagre. 
 
Zé de Mariano: - Num faz eu te dá uns bufete e esmagaiar tua cara. 
 
Verônica: – Tu tem que esmagar não é minha cara não e sim tua falta de 
consciência.  
 
Zé de Mariano: – Muié, deixa eu tomar meu banho em paz. Ante que eu 
faça uma desgraça contigo. 

 
Às sombras da conflitualidade da pesca, insiste em tornar-se visível uma 

outra conflitualidade a que estamos recorrendo com certa insistência, por ser 

impossível negligenciá-la ao se tratar das transformações na vida dos povos do mar: 

o submetimento e opressão das mulheres. Em Redonda, muitas vezes tratadas com 

a violência que a cena escancara - “num faz eu te dá uns bufete e esmagaiar tua 
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cara”, as mulheres tiveram, na esfera do trabalho no lugar, suas participações quase 

sempre silenciadas, recolhendo-as ao patamar de provedoras invisíveis.  

Nomeio assim – provedoras invisíveis - porque as mulheres de Redonda 

nunca foram de ficar em casa esperando o marido chegar do mar. Sempre 

contribuíram com a provisão de recursos para o sustento da família, sendo 

agricultoras, labirinteiras, marisqueiras, artesãs dos artefatos de palha e de pesca... 

Mais tarde, muitas delas se tornaram funcionárias públicas: professoras, agentes de 

saúde, auxiliares de enfermagem, coordenadoras de instituições públicas etc. No 

entanto, por muito tempo, perdurou um senso comum de que “é o homem que bota 

o comer dentro de casa”, portanto, deveria ter direito à voz e à palavra final. Caso a 

mulher revidasse a essa posição, era tratada conforme a peça do Flor do Sol 

desvela. 

Mas a língua de Verônica era grande, como que “língua de fogo”, capaz de 

esquentar a “Cabeça de bagre”. Cabeça de bagre era como os redondeiros 

chamavam (alguns ainda chamam) as pessoas de “cabeça dura”, que são difíceis de 

entenderem as coisas. E, nesses choques cotidianos, entre a mulher da língua 

grande e seu marido pescador cabeça de bagre, se desconstrói, na arte e na vida, a 

concepção tradicionalmente tolerada: a de que um homem dominante versus uma 

mulher dominada é “uma fórmula única, fixa e permanente” (LOURO, 2011, p. 41). 

Percebemos que, no atual contexto dos povos do mar, essa fórmula já 

escancara suas fraturas, mostrando-se os embriões de transformações em curso na 

relação entre homens e mulheres. É a resistência feminina, que na peça que encena 

a vida, vai convocar os povos do mar a terem coragem de lutar pela transformação 

de suas condições de vida e trabalho, como vemos na continuidade da peça: 

 
Verônica: – Desgraça é o que tu estás fazendo com o lagosto. E pensa que 
está fazendo alguma vantagem. 
 
Zé de Mariano: – Todo mundo faz até pior do que eu, por que não posso 
fazer também? 
 
Verônica: – Ninguém tem que ser piolho não, Zé. Se o pescador não tiver 
a consciência e coragem de mudar, não será quem lucra em cima disso 
que irá fazer mudar nada não. 
 
Zé de Mariano: – Muié sempre fala demais. Deixa de falar tanta merda. 
 
Verônica: – Um dia tu vai ver que eu estava certa. 
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Zé de Mariano: – Afinal tu tás do lado de quem? Daqueles que mergulha e 
tira até o indês lá embaixo do mar ou da gente que pesca certo com os 
manzuá?  
 
Verônica: – Estou do lado da preservação da vida. (...) 
   
Zé de Mariano: – Num tou falando que tu tá do lado deles. Se a gente 
tivesse errado, o IBAMA não deixava a gente pescar. 
 
Verônica: – O IBAMA também deva ser questionado. Tudo deve ser 
questionado. Quem sabe dos nossos problemas somos nós. Nós unidos 
devemos saber que tipo de pesca preserva o lagosto e a vida da gente. 
 
Zé de Mariano: – Não se meta nisso. Isso é discussão pra home. Tu ainda 
pode se arrepender por causa da tua língua. 
 
Verônica: – Minha língua é do tamanho dos nossos problemas e da minha          
coragem juntos (mostra a língua pra ele). 
 
Zé de Mariano: – Deixa eu ir “tomar logo uma”, antes de tomar esse banho. 
Não quero me enfezar ainda mais com tua cara. Mais tarde vou precisar de 
tu lá na minha rede. 
 
Verônica: – Tu me trata como trata os lagostim, trata o barco e trata o mar. 
Tu tem que lembrar que sou uma mulher de respeito e não sou burra não. 
Não gosto desse teu jeito. Se tu não mudar, não sei não... 
 
Zé de Mariano – Prepara o pirão e deixa de conversa mole... 

 
Parecia que era “conversa mole”, como achou Zé de Mariano.  Mas o texto do 

Flor do Sol aponta para o que Freire (2005) vislumbra como a superação da 

contradição opressores-oprimidos, onde o ser menos, como distorção do ser mais, 

leva os oprimidos, à uma luta histórica e humanista em que libertam a si e seus 

opressores. Em suas palavras: 

 
A violência dos opressores, que os faz também desumanizados, não 
instaura uma outra vocação – a do ser menos. Como distorção do ser mais, 
o ser menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez 
menos. E esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem 
recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem 
idealistamente opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos 
opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. E aí está a 
grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos – libertar-se a si e aos 
opressores. Estes, que oprimem, exploram e violentam, em razão de seu 
poder, não podem ter, neste poder, a força de libertação dos oprimidos nem 
de si mesmos. Só o poder que nasça da debilidade dos oprimidos será 
suficientemente forte para libertar a ambos (FREIRE, 2005, p.32-33 grifo 
nosso). 

 
Ao conversarmos com o jovem Maurício, um dos líderes atuais do movimento 

dos pescadores artesanais e marisqueiras de Redonda, que na época dessa peça 

era integrante do Flor do Sol, percebemos o quanto essa “conversa mole”, de quem 

tem “língua grande”, a ser pulverizada no cotidiano do lugar, vai gestando 
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transformações nos modos de pensar em Redonda. Vejamos como ele reflete sua 

inserção no contexto: 

 

Eu lembro que na nossa época de Flor do Sol a gente já vinha batalhando 
essa questão da pesca predatória da lagosta e hoje muita gente tem 
consciência de que a lagosta pode se acabar graças ao grupo Flor do Sol, 
né? E o Flor do Sol tem esse grande papel de desempenhar isso mesmo, é, 
trabalhando sempre peças educativas, onde proporcione, por meio de uma 
brincadeira, que as pessoas se conscientizem dos problemas que está 
acontecendo na comunidade (...) Não é à toa que hoje eu desenvolvo um 
trabalho na comunidade com os pescadores e tou sempre representando 
esses pescadores fora de Icapuí, fora de Redonda, até mesmo em outros 
Estados, foi porque eu vivi esses momentos ricos que o Flor do Sol me 
proporcionou. 

 
Na fala de Verônica – “Tudo deve ser questionado. Quem sabe dos nossos 

problemas somos nós. Nós unidos devemos saber que tipo de pesca preserva o 

lagosto e a vida da gente” - ela sintetiza bem a necessidade de as próprias pessoas 

do lugar tomarem a frente das lutas que defendem os interesses da comunidade, 

problematizando a contradição opressores-oprimidos, rumo à sua superação. Como 

veio a acontecer com o jovem acima, atuante do Flor do Sol que, ao se tornar sujeito 

participante dos processos decisórios, em nível que ultrapassa até a dimensão local, 

vai compondo e ampliando as teias da resistência. 

 

3.5 “Lutar para nós é ter a terra onde nascemos” 
 

Na década de noventa, quando o Flor do Sol despontou com sua arte, o 

turismo começava a se inserir no espaço das comunidades de beira-mar, situadas 

na extensa faixa de praia do município de Icapuí, com maior preponderância em 

Redonda, que atraía por suas belezas naturais, sossego e pela receptividade do seu 

povo nativo. Por esse tempo, Canoa Quebrada, que fica bem próxima a Redonda, já 

se caracterizava pela forte presença turística, principalmente de estrangeiros e seus 

empreendimentos comerciais e hoteleiros. 

Esse período – final de oitenta e início de noventa, Coriolano (1998) chamou, 

referente ao turismo no Ceará, de fase dos empresários, período, segundo ela, 

pautado na forte investida do governo do Estado em políticas para o crescimento 

econômico, materializadas nos investimentos em infraestruturas, onde o turismo 

passa assumir papel de destaque para atrair capital. As iniciativas da gestão 

estadual, como a criação da Secretaria de Turismo, coloca o Ceará entre os 
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principais destinos turísticos nacionais. Assim, o turismo, tal qual a indústria, se 

solidifica como vetor para o desenvolvimento do Ceará (CORIOLANO, 1998; 

COSTA, 2010). 

Para Tupinambá (1999, p.53), evidencia-se uma expansão da sociedade 

urbano-industrial nos anos noventa do século XX, em que “urbanização, 

industrialização e turismo interpenetram-se”. Assim, o turismo constitui “uma nova 

configuração sócio espacial, onde se potencializa uma maior ocupação da zona 

litorânea”, para tanto se empreende a chamada “captura do tempo livre”. Analisa a 

pesquisadora que: 

 
A captura do tempo livre se evidencia também na maneira pela qual o 
desenvolvimento do turismo se apresenta no contexto do Nordeste 
brasileiro. Neste, o capital pretende transformar o tempo livre das 
sociedades características dos polos emissores em lucro. Tal perspectiva se 
assenta numa sujeição no âmbito da cultura quando se transformam 
comunidades litorâneas em destino turístico. Na verdade o que se propõe 
de fato é uma mercantilização da natureza projetada como valor de troca, 
na qual se subverte os usos locais e relações sociedade-natureza fundadas 
em contextos onde essas relações pautavam-se predominantemente pela 
sobrevivência. Concorrem para essas transformações, para essa captura do 
tempo livre de maneira decisiva, o estado e a iniciativa privada 
(TUPINAMBÁ, 1999, p.25). 

 
Pode-se enfatizar aqui, a ideia de “sujeição no âmbito da cultura” como parte 

dessa mercantilização da natureza, onde os usos locais dos recursos naturais e a 

relação sociedade-natureza é subvertida nos contextos das formas de vida comuns 

aos habitantes do litoral. Nesse mesmo sentido, observa também Gomes (2002, 

p.94-95) que: 

 
O governo vem enfaticamente optando pela entrada maciça de capital 
estrangeiro; traz americanos, alemães, britânicos, portugueses, italianos... e 
outros investidores para aqui colocarem seus negócios. Para isso erigiu 
políticas e envidou esforços no turismo de grandes investimentos, 
oferecendo vastas extensões de terras nas mãos dessas grandes empresas 
hoteleiras ou de produção de camarão (...) O governo também não se 
preocupa muito com leis sobre proteção do meio ambiente e ainda isentou 
estas empresas por vinte anos de impostos. 

 
Em meio a essa investida estadual no turismo como fonte de desenvolvimento 

e progresso começa, em Redonda, por essa época, entre alguns grupos mais 

organizados, uma discussão, por outro viés, sobre o turismo que queríamos para 

nossa comunidade; e é então que uma nova face da resistência começa a se 

mostrar, no que Gomes (2002) nomeou de “resistência e afirmação da vida dos 

povos do mar”. 
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Preocupada com a invasão turística, que vinha mostrando seus formatos em 

vários municípios vizinhos, a associação de moradores do local aprovou uma regra 

segundo a qual ninguém podia vender terreno para pessoas de fora, a não ser a 

alguém que fosse tornar-se cônjuge de algum nativo, como explica o morador: 

 
Anteriormente, a associação de moradores de Redonda tinha uma lei que 
não se poderia vender casa ou terreno para pessoa que não era nativa. E a 
prefeitura olhava e respeitava a informação que vinha da associação sobre 
isso. Isso era comum. Isso só em Redonda que tinha esse poder, esse 
sonho, pois era uma luta nossa. Você não podia comprar documento, 
compra e venda, em Redonda, sem o aval da associação. Isso barrou muita 
coisa (...) (Chiquinho). 

 
A associação de moradores de Redonda que chegou a construir toda uma 

composição de forças de resistência surgiu na década de oitenta, com o apoio da 

Igreja Católica, por meio das Comunidades Eclesiais de Base. Chiquinho, nosso 

informante acima, foi seu primeiro presidente. Sua fala é emblemática do conflito 

que havia entre o modelo de um turismo perverso e o ensaio de resistência por parte 

dos moradores associados, que articulavam uma percepção crítica sobre um turismo 

que, desde então, a exemplo de Canoa Quebrada, já vinha mostrando sua face, qual 

seja: era um meio violento de fortalecer os interesses do capital, que há tempos 

vinha se apropriando do espaço litorâneo em vários cantos do nordeste e, 

especialmente, na área litorânea da região do Aracati, por meio de estratégias 

nefastas como a especulação imobiliária, a grilagem, a exploração de nativos e sua 

submissão cultural. Em síntese, o que Tupinambá (1999) chamou de desarticulação 

do binômio terra-mar. 

Aqui a pesquisa ia me permitindo tecer uma rede de significados que me 

trazia de volta os sujeitos que eu conhecia, de meu mundo e que agora escutava 

com um estranhamento de quem estuda sujeitos no contexto de mapas e códigos 

socioculturais que, se por um lado me mostravam o dinamismo da luta de resistência 

de Redonda, por outro lado deixavam ir vendo passo a passo o que fora devastado.  

Assim é que, enquanto a associação de moradores buscava criar estratégias 

de contenção ao turismo invasor, o Flor do Sol, acolhendo as vozes dos diversos 

pontos de vista que ecoavam nos vários cantos do lugar, teatralizava a 

conflitualidade presente nas diferentes opiniões que se manifestavam em Redonda, 

como vemos na cena a seguir: 
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Movimentos de turistas na praia, circulando, comendo banana e jogando 
casca no chão, eles fazem barulhos e comem bastante. Em meio a esse 
movimento, duas mulheres – Zefa e Caçula - varrem a sujeira da praia e 
conversam: 
   
Zefa: - Muié tás vendo? Esse pessoal de fora só vem sujar a praia e trazer 
coisa ruim. 
 
Caçula: – Eu acho tão bom. A gente vê cada coisa interessante. A gente 
conhece outras pessoas, gente nova. E a sujeira maior, o povo daqui 
mesmo faz. 
 
Zefa: – Que bom que nada, Caçula. Eles só traz imoralidade. Umas tanga 
no cú, uns palavriados, uns óio vermei. Não, não vejo nada de importante . 
E os sem-vergonha daqui aprende tudim. Coisa ruim todo mundo aprende 
rápido. 
 
Sobe Sulina que vai passando e resolve participar da conversa. 
 
Sulina: - A senhora só culpa o pessoal de fora. E quando eles não 
sonhavam em passar por aqui, isso não existia? 
 
Caçula: – Eles trazem o desenvolvimento e o progresso. Quem sabe, aí 
pode estar nosso futuro, hein? O lagosto tá acabando, nós temos que 
pensar noutras coisas. 
 
Zefa: – Vocês querem que aqui fique como Canoa Quebrada, onde os 
pescador tão escravizado pelos turista? O povo perdeu o estilo de viver. 
Esse mundo o diabo é que toma conta. Deus me perdoe, por caridade. 
 
Sulina: – Não é bem assim. O turismo é importante. Agora a gente tem que 
saber que tipo de turismo que a gente quer. A gente tem que encontrar uma 
forma de trazer o turista pra gastar dinheiro aqui, sem prejudicar nossa 
cultura, respeitando nossa natureza e o nosso jeito de ser.   
 
Caçula: – Será que a gente tem o direito de dizer como as pessoas deve 
viver no mundo? A praia é de todos. Cada um faz o que quer. 
 
Zefa: – Será que a gente não pode viver mais em paz? Antes aqui era 
calmo, tranquilo. Sem essa ideia de vocês já está como está, imagine se 
acontecer do jeito que tão falando aí. Esse tal de turismo não dá certo. Esse 
povo não respeita ninguém. Já viu quem tem dinheiro respeitar quem não 
tem?  
 
Sulina: – A gente deve estar preparado para isso. Com muito debate, 
discussão, poderemos organizar nosso povo. Tudo pode ser bom ou ruim, 
dependendo do enfoque que a gente der. 
 
Zefa: – Vocês tão é com conversa mole. Vamos terminar esse serviço, 
senão a gente é que paga depois. O pau só se quebra nas costas dos mais 
fracos mesmo!  
 
Caçula: – O serviço não termina aqui. Tem muita coisa pela frente. Eu quero 
é grana. Tem que trazer os gringos pra cá.  
 
Zefa: - Vocês tão cutucando o cão com a vara curta. 
 
Sulina: – O turismo é uma faca de dois gumes. É como essas cascas de 
banana. Tanto pode trazer benefício como prejuízo. Tanto serve de alimento 



202 
 

como pode levar a gente ao chão. Mas precisamos encontrar saídas para 
os problemas como o paradeiro, o desemprego e a produção de alimentos...    
 
Zefa – Ei, vai embora, senão a gente não termina hoje esse serviço. Com 
esse converseiro tirano, a gente não faz nada; vai, sem futuro, vai! vai!  

 
A personagem Zefa representava a opinião daqueles que não enalteciam o 

aspecto devastador de um turismo predatório, que desrespeita a cultura local, os 

bens naturais, acelera a perda das identidades no modo de viver e trabalhar, 

especialmente, e insere a comercialização fácil da droga no contexto da captura do 

tempo livre. Ora, desde aí já se percebia que se estava a “cutucar o cão com a vara 

curta”.  

Já Caçula era o oposto de Zefa e não conseguia perceber a conflitualidade 

que ia sendo exposta: ficava em uma janela para recepcionar o que vinha com o 

turismo com um encantamento que parecia “personalizar” a avalanche que o turismo 

ia trazendo: haveria possibilidade de relacionar-se com pessoas de outra cultura, 

havia de se ter nova fonte de renda para os moradores, etc – “pois eles só trazem é 

o desenvolvimento e o progresso”. Por outro lado, Sulina buscar moderar a 

divergência, esclarecendo que os dois lados existem, por isso é preciso a 

organização e o esclarecimento das pessoas do lugar – “o turismo é uma faca de 

dois gumes”.  

A visão de Caçula, que tipificava uma grande parte do pensamento local, na 

prática, punha em evidência a despolitização que, segundo Zhouri (2008, p.98), ao 

apresentar-se como “verdadeira doxa do campo ambiental” (CARNEIRO, 2003; 

ZHOURI, LASCHEFSKI, PAIVA, 2005 apud ZHOURI, 2008), “elide as considerações 

sobre os conflitos ambientais decorrentes dos diferentes projetos de sociedade (e, 

portanto, de desenvolvimento) que os distintos sujeitos sociais sustentam sobre os 

espaços comuns de recursos”. 

Não se vê, porém, ainda que seja na fala simples e desataviada de um teatro 

de rua, como esse modelo de desenvolvimento, que envolve um projeto de 

sociedade que confere cada vez mais hegemonia ao capital e sua acumulação, se 

imbrica com o processo de globalização em curso. Cavalcanti (2004) apud Zhouri 

(2008) citando, ao referir-se à ideia de governança ambiental, mostra o 

descompasso do que se está tentando conquistar em termos de leis e política 

econômica, no seio do estado brasileiro, e o que de fato se vai conseguindo 

implementar – o como se vai conseguindo:  
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Cavalcanti (2004), ao tratar do tema da governança ambiental no Brasil, 
chama atenção para a incongruência entre os avanços no que concerne aos 
arranjos institucionais, normas e leis do país em torno da questão ambiental 
e do atraso relativo à esfera das suas implementações. O autor atribui o 
descompasso, entre outros fatores, ao imediatismo das políticas 
econômicas centradas na idéia reducionista, ou melhor, no credo 
inarredável do desenvolvimento como crescimento econômico, verdadeiro 
valor cultural disseminado na nossa sociedade (ZHOURI, 2008, p.98). 

 
Atribuindo ao meio ambiente o estatuto de uma realidade autônoma e externa 

às relações sociais, segundo Zhouri (2008), não temos interrogado o sentido da 

noção de governança para, em seguida, apresentarmos uma análise sobre sua 

localização no campo ambiental brasileiro. O autor, ainda, aponta a vital 

necessidade de se colocar na pauta de nossas lutas os princípios da justiça 

ambiental, da diversidade cultural e da transparência, sintetizada pela noção de 

accountability, como sendo princípios fundamentais na construção da emancipação.  

 
Como já observado, "a adoção de uma política conservadora de ajuste 
econômico tem reconduzido meio ambiente e justiça social ao estatuto de 
'barreiras ao desenvolvimento', colocando em risco as fundamentais 
conquistas ambientais das últimas décadas" (Zhouri, Laschefski e Pereira, 
2005, p. 11). A dicotomia meio ambiente e desenvolvimento se expressa em 
inúmeras matérias veiculadas pela mídia, assim como nos posicionamentos 
governamentais, como bem explicitado durante a última campanha eleitoral 
e em eventos públicos.  
Além das peculiaridades do contexto nacional, contudo, faz-se necessário 
compreender essa dinâmica conflituosa do ponto de vista da inserção do 
país na economia mundial e nos ideais de governança global em vigor. 
Assim, entendemos que o desafio da governança ambiental para uma 
sociedade sustentável, além das peculiaridades locais, remete a um 
movimento mais global da história com repercussões muito particulares nos 
contextos locais, quais sejam, a perpetuação da injustiça ambiental, o 
desrespeito à diversidade cultural e uma crise da democracia, para além da 
expropriação dos recursos naturais em si (ZHOURI, 2008, p.98).  

 
Recolocando o eixo dessa discussão, temos que assinalar que a 

compreensão das moradoras de Redonda ainda não articulavam a crítica do local 

associando-a ao processo de globalização em curso e disso, então, decorria a não 

compreensão do processo de privatização como parte de uma visão de governança 

que deveria ser mudada. Vejamos o que Zhouri (2008, p.98-99) vai propor como 

devir, a partir da análise do documento elaborado pela Comissão Alemã de Estudos 

sobre Globalização e Economia Mundial, anos depois: 

 
A partir da análise do documento elaborado pela Comissão Alemã de 
Estudos sobre Globalização e Economia Mundial, em 2002, Braunmühl e 
Winterfeld (2005) analisam criticamente a noção de governança global 
desvelando a intenção política subjacente de controle sobre os espaços, as 
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pessoas e os processos decisórios. A partir do tripé liberalização, 
desregulação e privatização, as autoras mostram como o processo de 
globalização erode as fronteiras do Estado nacional assim como seu poder 
decisório (agency). Nessa direção, Braunmühl e Winterfeld ressaltam três 
características principais na articulação da idéia de governança global:  
1. Resgate do papel político do Estado.  
2. Governança como um novo modelo político em que vários atores sociais 
governamentais e não-governamentais, sociedade civil e corporações 
sistematicamente se juntam para apresentar soluções em novos arranjos 
societários.  
3. Globalização deve apoiar-se em um consenso ético mínimo, como 
representado pelos acordos sobre direitos humanos sob o regime da ONU. 

 
No entanto, as mudanças políticas em Icapuí e o enfraquecimento das 

organizações comunitárias que veio se conformando paulatinamente fizeram com 

que o início do novo século fosse marcado por uma total desarticulação da 

comunidade nesses aspectos, tornando-a vulnerável a esse turismo predatório, 

principalmente à especulação imobiliária. Parecia-nos que havia uma “gramática” 

que não se conhecia, uma fala de acesso a lugares e leis, políticas e participação 

que desconhecíamos, embora se caminhasse muito localmente com a resistência 

que ia sendo tentada. Contudo, só aos poucos fomos percebendo que não tínhamos 

“capital social” que nos permitisse participar da governança da forma como era 

solicitada a noção de participação popular dominante na gestão dessa governança: 

 
Além do imbricamento de sociedade civil, mercado e Estado na prática, 
outro aspecto relevante a considerar é que a sociedade civil chamada a 
participar desta governança é aquela "organizada", e organizada nos 
moldes eleitos pelos segmentos dominantes da sociedade. Portanto, são 
aqueles participantes "capacitados", ou seja, aqueles que dominam o capital 
social requerido pelo campo social em questão (Bourdieu, 1993; Carneiro, 
2003; Zhouri, Laschefski e Pereira, 2005, p. 16). No campo ambiental, os 
requisitos principais são qualificação técnica e computacional, domínio 
idiomático da língua inglesa, linguagem dos projetos etc. A grande maioria 
dos cidadãos, sobretudo membros de comunidades rurais e étnicas ou das 
periferias urbanas, permanece excluída desta participação. É o que revelam 
nossas pesquisas empíricas (...) (ZHOURI, 2008, p.99). 

 
No contexto de uma reestruturação produtiva que já dava seus sinais na 

invasão do litoral pelo turismo como empreendimento que se assenta em um modelo 

devastador da vida no litoral, o Flor do Sol foi passando a viver – e teatralizar – esse 

processo de “modernização conservadora”, como nomeia Mattoso (1995) apud 

Rigotto (1998), e que é uma das faces da globalização, do modo como ela se 

apresenta hegemonicamente. Vejamos como Rigotto (1998) se refere a isso: 

 
É exatamente neste cenário de modernização conservadora que surgem 
mudanças profundas na vida social e nos processos de trabalho, as quais 
vem sendo estudadas como Reestruturação Produtiva, ou Reconversão 
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Econômica, ou Nova Ordem Econômica Mundial, ou Terceira Revolução 
Industrial. Falar em Terceira Revolução Industrial pode invocar em nosso 
imaginário uma paisagem arrojada e futurista: robôs, maquinas de comando 
numérico, manufaturas e desenhos ajudados por computador, programas 
de controle de qualidade, ISO 9000, reengenharia... Mas ela é mais que o 
fetiche tecnológico. Está claro que a Reestruturação Produtiva é um 
processo econômico, político e cultural em curso, de grande dinamismo e 
alta complexidade, acontece em escala planetária e em ritmo intenso, 
exigindo a inserção de todos. Estruturalmente vinculada à Globalização, 
estes dois processos tem sido conduzidos pelas forças hegemônicas em 
âmbito internacional, representando a mais recente configuração do 
capitalismo - a qual converte o sistema mundial em espaço de acumulação - 
apontando para profundas repercussões sobre a vida social (...) (RIGOTTO, 
1998, não paginado).  

 

Nessa configuração de reestruturação produtiva, dentro do espaço de 

acumulação capitalístico, Redonda foi sendo invadida por levas de projetos e 

empreendimentos que tentavam apropriar-se do local. Assim é que um grupo de 

empresários portugueses, denominados Fiuzza Arquitetos, aproveitando esse 

momento de aparente dispersão da comunidade e, principalmente, fortalecidos pela 

adesão dos poderes municipais executivo e legislativo a essas regras do jogo do 

capital, surge, “como se do nada” (?), dizendo-se donos de uma grande parte de 

terras, na faixa de dunas entre Redonda e Ponta Grossa. 

 
Nas minhas reflexões que se davam durante a pesquisa, lembro que, neste 
tempo, recitei o poema de Agostinho Neto na audiência pública da Câmara 
Municipal, que aconteceu em Redonda, na Escola Horizonte da Cidadania, 
neste ano de tantas perplexidades e angústias. O grupo de arquitetos e 
seus representantes estavam na mesa junto aos vereadores do município, o 
prefeito e outras autoridades do Direito, Economia e Política, e eu via que 
no próprio modo de recepcioná-los, se dirigir a eles e nos depoimentos 
feitos durante a audiência havia o acordo entre os poderes municipais e o 
grupo empresarial Fiuzza. 
Nós combináramos que sairíamos do público, para surpreendê-los todos, na 
hora em que a comunidade tivesse voz. Assim: eu dizia o texto base e o 
grupo respondia, ao modo da poesia cênica. É logo depois que a professora 
da UFC Maria do Céu de Lima, que fazia uma pesquisa sobre Redonda 
expôs os impactos ambientais que o empreendimento causaria na nossa 
vida, começou uma discussão que tentava invalidar nossos argumentos. 
Como parte das pessoas ficavam caladas, acuadas, com medo de se 
manifestarem, argumentou-se no momento que éramos uma minoria a fazer 
oposição ao projeto (Diário de Campo). 

 
Este ambicioso projeto propunha a construção de um grande hotel, com área 

comercial e condomínios, que receberia turistas estrangeiros e geraria, dessa forma, 

emprego e renda para a comunidade – este o argumento exposto pelo grupo 

empresarial. Vejamos como nos conta a integrante do Flor do Sol: 

 
Eles eram um grupo de arquitetos; apareceram aqui do nada e diziam que 
essa terra era deles. E nós fomos procurar quem vendeu ou deu essa terra 
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pra eles. Nós fomos na prefeitura. Só que eles se juntaram ao prefeito, tava 
tudo esquematizado. Eles queriam fazer um grande empreendimento; 
diziam que ia ter empregos para o povo, que ia ter mais desenvolvimento 
aqui (Navegantes). 

 
O termo “apareceram aqui do nada” mostra como a aparição do grupo 

empresarial foi repentina, e como a comunidade não esperava, ficava sem entender 

como eles conseguiram apresentar a posse de terras onde se morava, sendo eles 

pessoas que nunca ali estiveram antes, nem apresentaram anteriormente nenhuma 

compra local.  

Mas a aparente dispersão da comunidade ganha forma de luta a partir da 

mobilização dos grupos Flor do Sol junto ao ARTECOL (grupo de artesãos da 

comunidade). Juntos começam a articular iniciativas para provar a ilegitimidade do 

documento de posse da terra que os empresários apresentavam e demonstrar, 

tecnicamente, para os moradores da comunidade e para as autoridades locais, os 

desastrosos impactos ambientais que o empreendimento traria. Para isso, o grupo 

contou com o apoio de instituições e intelectuais parceiros, como a Associação dos 

Geógrafos do Brasil, professores da Universidade Federal do Ceará, ambientalistas 

e militantes de ONGs como o Instituto Terramar, dentre outras. 

 
Teve, então, uma reunião com o pessoal do Fiúzza, lá em Fortaleza, no 
escritório deles, e eu fui. Eu e Carlinha

44
 representando o Flor do Sol. Lá 

eles apresentavam mil maravilhas. Mas nós levantamos a bandeira que não 
dava certo e pedimos apoio ao ministério público e as outras instituições. 
Fizemos uma audiência pública aqui em Redonda, com a Câmara dos 
vereadores, o pessoal da prefeitura e a comunidade. Ele pegou – o Fiuzza 
mesmo, o empresário, ricão, e perguntou quem era contra esse projeto. E 
foi então que toda a comunidade em peso se levantou contra o projeto dos 
Fiuzza. E aí nós do Flor do Sol recitamos um poema, subimo na cadeiras, 
saindo do meio do público. No final, a gente ganhou. Eles desapareceram 
daqui.  

 
A comunidade, em parte, despertou para o fato de que a face oculta do 

discurso empresarial – “essas lábias deles” - já mostrava suas marcas em outros 

lugares do litoral vizinho, como se visualiza na fala a seguir: 

 
Esse Fiúza veio pra fazer um empreendimento grande, pra comprar estas 
terras de Ponta Grossa, no Morro do vento. Com a vinda do chamado 
progresso, turismo... trouxera as empresas. A resistência da comunidade 
barrou um empreendimento gigante, que dizia que era para o idosos 
estrangeiros. Ninguém sabe se este Fiuza tinha a terra ou se queria vender 

                                                             
44

 As duas componentes do Flor do Sol – Carla e Navegantes – participaram também do Curso de 
Formação para Lideranças do litoral Cearense promovido pelo Instituto Terramar e outras instituições, 
realizado na Prainha do Canto Verde – Beberibe – CE. As ações de resistência do grupo frente às 
injustiças ambientais do lugar se fortaleceram com essa participação. 
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a este grupo. A mentira talvez fosse: se o empreendimento era dele, pois, 
quem começou a cercar a terra foi ele. Daí o discurso era bonito demais, 
promessa de emprego, muito imposto pro município, essas lábias deles... 
Daí os meninos – o Flor do Sol – foram andando e vendo que o discurso era 
o mesmo de outros lugares. O céu que eles diziam implantar aqui era o 
mesmo discurso que eles tinham feito na Caponga pra baixo, ali em 
Cascavel, Praia das Fontes no Beberibe... 

 
É válido trazer aqui o poema de Agostinho Neto a que o Flor do Sol fez 

referência em sua teatralidade comprometida com as lutas do lugar: 

 
Do povo buscamos a força 
 
Não basta que seja pura e justa a nossa causa 
É necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós. 
 
Dos que vieram e conosco se aliaram 
Muitos traziam sombras no olhar, intenções estranhas. 
 
Para alguns deles a razão da luta era só ódio:  
Um ódio antigo, centrado e surdo como uma lança. 
 
Para alguns outros era uma bolsa, bolsa vazia (queriam enchê-la) 
Queriam enchê-la com coisas sujas, inconfessáveis. 
 
Outros viemos. 
 
Lutar pra nós é ver aquilo que o povo quer realizado. 
É ter a terra onde nascemos. 
É sermos livres pra trabalhar. 
É ter pra nós o que criamos. 
 
Lutar pra nós é um destino - 
É uma ponte entre a descrença 
E a certeza do mundo novo. 
 
Na mesma barca nos encontramos. 
Todos concordam - vamos lutar. 
 
Lutar pra quê? Pra dar vazão ao ódio antigo? 
Ou pra ganharmos a liberdade e ter pra nós o que criamos? 
 
Na mesma barca nos encontramos 
Quem há de ser o timoneiro? 
Ah as tramas que eles teceram! 
Ah as lutas que aí travamos! 
 
Mantivemo-nos firmes: no povo buscáramos a força e a razão 
 
Inexoravelmente como uma onda que ninguém trava 
Vencemos. 
O Povo tomou a direção da barca. 
 
Mas a lição lá está, foi aprendida: 
Não basta que seja pura e justa a nossa causa 
É necessário que a pureza e a justiça 
Existam dentro de nós. 
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A expressão da luta dos artistas de Redonda com o poema de Agostinho Neto 

emana de uma compreensão que a conservação da natureza local não deve se dar 

de modo dissociado da cultura da população local em sua forma de sentir e pensar, 

viver e cuidar das gerações, pautada no trabalho com a terra e com o mar, tendo em 

vista que, como diz o poema, “na mesma barca nos encontramos”.  

 Zhouri (2008, p.105) observava a homogeneização cultural que se faz 

mediante projetos industriais que vão com a face de “desenvolvimento” e 

desenvolvem um modelo econômico que não se quer (como as monoculturas, e aqui 

incluímos também um turismo predador), e que gera mais injustiça ambiental: 

     
É imperativo reconhecer que projetos industriais homogeneizadores do 
espaço, tais como hidrelétricas, mineração, monoculturas de soja, eucalipto, 
cana-de-açúcar, entre outros, bem como políticas globais a partir de 
formulações abstratas e distantes, são geradores de injustiças ambientais, 
na medida em que, ao serem implementados, imputam riscos e danos às 
camadas mais vulneráveis da sociedade. Os conflitos decorrentes 
denunciam contradições em que as vítimas das injustiças ambientais não só 
são verdadeiramente excluídas do chamado desenvolvimento, mas 
assumem todo o ônus dele resultante.  

 
A população, então, como se está a ver, vai reagindo, não se vitimizando e 

parando acuada, mas buscando compreender o que são os novos espaços de 

domínio simbólico que se terá de dominar: 

 
Por outro lado, é importante salientar que os excluídos não se constituem 
como vítimas passivas do processo e vêm se organizando em variados 
movimentos, associações e redes, tais como o movimento dos atingidos por 
barragens, os movimentos extrativistas diversos, a rede dos povos do 
cerrado, os contaminados pela indústria do amianto nas zonas industriais 
urbanas, a Rede Alerta Contra o Deserto Verde, entre outros, 
apresentando-se como portadores de outros projetos de vida e interação 
com o meio ambiente, assim como outros ambientalismos (...) São sujeitos 
sociais que se articulam em movimentos e redes, forjando novas técnicas e 
estratégias de ação coletiva que vão da ação direta - como as ocupações 
de escritórios e canteiros de obras - até as negociações no próprio espaço 
de domínio simbólico, como o contra-rima dos atingidos da UHE Irapé, 
cantando em prosa e verso no Cordel dos Atingidos (ZHOURI, 2008, p.105).  

 
Na mesma barca, estamos nós: humanidade e natureza; uma natureza que é 

cultura também, já que o aspecto relacional é chave na vida dos povos. Detenhamo-

nos sobre o assunto.  

Foi aqui no Ocidente que a ideia de uma separação natureza e humanidade 

foi alimentada. É o que nos traz os escritos de Colchester (2000). Segundo esse 

autor, os povos indígenas das Américas, em especial, não faziam esta separação; 
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ao contrário, tanto percebiam a natureza entrelaçada com a cultura que este aspecto 

foi compreendido por muitos como uma forma de animismo. 

No Brasil, na região Norte, o mito da Amazonas associou a intrepidez 

feminina com a natureza indomável das florestas, em uma junção ímpar – o mito das 

Amazonas fora construído pelos chamados povos da floresta.  

A partir do século XIX, contudo, a ideia de natureza intocada (que deveria 

resguardar-se idilicamente, para conservar-se) foi se aliando a uma visão que 

mostrava os lugares mais ermos ou distantes dos aglomerados das cidades como 

refúgios para os problemas urbanos, quando não, lugares para descanso e 

oportunidades de lazer para os que podiam movimentar-se dessa forma. Evidente 

que no capitalismo isso vai ser explorado de modo aviltado e as populações destes 

ambientes irão ficar a reboque, quase sempre, de formas de uso e prazeres 

extremamente predatórios para a natureza e a cultura. 

O programa de parques nacionais dos Estados Unidos, que exclui as 

populações nativas de seus lugares de morada, observa Colchester (2000, p.227) foi 

condicionalmente poderoso na moldagem dos padrões globais de conservação da 

natureza e cultura. 

Em 1970, via-se que se alastrava no mundo esta compreensão de que 

conservar a natureza é estabelecer um programa de parques nacionais, dos quais 

são excluídas as populações que residiam no lugar (passa-se a ter “visitantes”, ou 

turistas, eufemisticamente chamados “contempladores”), mas que expulsavam os 

nativos para fazer seus vultosos empreendimentos. Como diz Colchester (2000, 

p.229), “as medidas de conservação espalharam-se além-mar, mas trouxeram com 

elas pouco respeito pelos usos e direitos tradicionais”.  

O que houve, como sucessão deste pensamento da natureza intocada, foi 

mais uma tentativa de proteger áreas que se considerava importante para explorar 

do que uma tentativa de reconhecer direitos humanos e diversidade cultural, observa 

o citado autor. E, continuando seu raciocínio, ele acrescenta: 

 
Por exemplo, o estabelecimento de áreas protegidas para a conservação da 
fauna selvagem na Índia fundamentou-se na experiência do Departamento 
de Florestas, reforçada pelas preocupações dos desportistas coloniais e 
aristocratas nativos que quiseram preservar os animais para a caça. O 
modelo de conservação adotado na Índia baseou-se na experiência norte-
americana, tratando os povos locais como caçadores ilegais e posseiros, e 
não como proprietários locais como direitos anteriores às suas terras. Os 
residentes tribais das muitas áreas favorecidas pela preservação da vida 
selvagem foram feitos responsáveis pelo declínio da fauna local, 
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particularmente pelo fato de alguns deles, na época estarem envolvidos no 
comércio lucrativo de pássaros, penas e na agricultura itinerante 
(COLCHESTER, 2000, p. 229-230). 

 
A reação a esta visão que se tem chamado de mito da natureza intocada veio 

gestando-se dentro desse processo de transformação das tensões cultura-natureza. 

Conceituou-se, então, historicamente, comunidades tradicionais associando-se ao 

termo “tradicional” o direito de viver e trabalhar das populações nativas, em seus 

lugares de origem, sem ter de ceder estes lugares, para que “cuidem” deles e de 

preservá-los. Nas palavras de Colchester (2000, p. 231): 

 
Muitos grupos marginais etnicamente distintos estão adotando cada vez 
mais o termo “tradicional” (indigenous) por causa dos direitos que creem 
associados ao termo – direitos às suas terras e territórios; para manter  
suas tradições culturais, religião, língua e práticas; para exercer suas leis 
consuetudinárias; para governar-se por suas próprias instituições; para 
controlar os próprios recursos; para sua autodeterminação e 
reconhecimento do direito de ser diferente. 

 
Vem dessa intenção de resguardar o direito à sua autodeterminação e vida, 

de parte das populações nativas, a ideia, hoje uma espécie de consenso 

internacional, de se garantir o uso e a propriedade de terra aos nativos, pois estes 

seus direitos de posse de terra fundam-se na posse imemorial, daí não dependerem, 

por isso, de nenhum ato ou documento outro. 

 
A convenção de 169 nota a necessidade de respeitar e salvaguardar os 
costumes e instituições dos povos nativos e obriga os Estados Unidos a 
consultar esses povos por meio de suas próprias instituições. A legislação 
internacional em relação aos povos nativos é única em muitos aspectos, 
sendo talvez o mais importante o reconhecimento de seus direitos coletivos 
(COLCHESTER, 2000, p.231). 

 
Podemos ver, então, que há uma longa história de associação dos nativos 

com o lugar que habitam – e uma correlação de forças, pois, entre os que ficam ou 

não. É que as chamadas sociedades tradicionais estão vivendo transformações 

vertiginosas e se suas transformações são frequentemente orientadas para a 

autossuficiência e, de maneira secundária, para a geração de excedente 

comerciável (COLCHESTER, 2000, p.239), é frequente a vulnerabilidade quando os 

grandes empreendimentos comerciais e os complexos turísticos chegam invadindo 

uma população nativa. 

Possuindo forte ligação emocional com seu território, como vimos, no relato 

da resistência acima descrito, estas populações tradicionais, como as de Redonda, 
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articulam-se mais para manter suas transformações dentro de parâmetros próprios 

do que para fazer enfrentamentos com a governança, embora isso aconteça amiúde. 

A população de Redonda, quando punha o teatro na rua explicitando os conflitos 

vividos pelas gerações no lugar, possuía a intenção de conquistar visões que se 

concretizassem em práticas ambientavelmente apropriadas e pudessem conquistar 

certo consenso para isso.  

Também, os sistemas de manejo de recursos resultaram por evitar a sobre 

exploração dos nativos. É claro que há aí duas questões básicas: a necessidade do 

reconhecimento dos direitos territoriais e os direitos de proteção para a produção, de 

modo a se manter estas áreas protegidas contra o turismo quando predador e contra 

a desorganização da economia local e da vida cotidiana das populações. Como 

observa Colchester (2000, p.247-248), as comunidades tradicionais resistem a 

vários problemas de etnoconservação e enfrentam estes problemas paulatinamente. 

Inclusive, muito frequentemente criam mecanismos de defesa ambiental local, 

dentro de padrões culturais próprios. Já McDonald (1977) apud Colchester (2000, 

p.240) observava que o sistema de tabus alimentares poderia funcionar como 

“agência de proteção animal primitiva”. 

Mesmo o oriente não ficou imune à violência e autoritarismo com que se 

passou a desalojar os povos tradicionais e em nome dos interesses da acumulação 

capitalista. Remachandra Guha, historiador e escritor da Índia, já se afirmava contra 

uma política que se dizia de proteção ambiental e tratava as comunidades 

tradicionais como inimigos. Observa este autor (p.90-91) que os que se diziam 

querendo “defender a vida selvagem” (a natureza intocada) se aliaram a biólogos 

que eram pagos por empresas interessadas nestas terras virgens, que por sua vez 

pressionavam o estado fazendo a crítica da violência com que se estava a desalojar 

os povos tribais, que na Índia configurava-se como expulsão das comunidades fora 

de suas florestas. Como observa Guha (p.90) que nessa voracidade se ia dizimando 

tudo; ao referir-se às florestas denunciava: “são as demandas das cidades e 

indústrias que pressionam enormemente as florestas, e uma espécie após outra é 

acrescentada à lista de espécie em extinção”. 

Como constatou também, em 1963, Verrir Elwin, antropólogo que viveu por 

trinta anos nas florestas da Índia e que se insurgiu contra a enganosa ideia de que 

os povos nativos estavam destruindo as florestas: 
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O sentimento entre os povos tribais era de que todos esses argumentos em 
favor da preservação das florestas pretendiam retirar seus direitos à terra. 
Eles (os nativos) argumentavam que quando se trata de indústrias, cidade, 
projetos de desenvolvimento ou reabilitação, todos esses argumentos 
plausíveis eram esquecidas e vastas áreas eram postas à disposição dos 
de fora que destruíam a floresta sem piedade e sem necessidade 
(COLCHESTER, 2000, p.91). 

 
Tais quais os povos das florestas, que sofrem pressões de várias direções da 

sociedade capitalista a fim de lhes tirar o direito à terra onde nasceram e vivem, os 

povos do mar também enfrentam, nas praias onde o turismo foi moldado pelas 

regras do capital, um processo de expulsão das faixas do litoral, em particular na 

beira-mar (onde fica a maior cobiça para as edificações dos investidores ou para as 

casas de veraneio). Assim, os moradores do lugar passam a construir suas moradas 

nos espaços mais afastados, nos recônditos onde é dificultada sua pesca e a 

produção da sobrevivência que vinha sendo articulada coletivamente há séculos.  
O processo de invasão empresarial – princípio do mercado – associado ao 

estado, em detrimento do princípio de comunidade ia tomando toda a vida das 

populações litorâneas, da região de Aracati. Acontecera assim em Canoa Quebrada, 

no Cumbe, entre tantas outras comunidades e lugarejos.  

Nogueira, Rigotto e Teixeira (2009) descreveram, por exemplo, como o 

agronegócio do camarão em Aracati trouxe sérias complicações para o meio 

ambiente local e para a saúde das pessoas do lugar. Além de submetê-los a 

precárias condições de trabalho, a exposições químicas perigosas, ainda ocasionou 

a redução de espécies nativas do mangue e a salinização das reservas de água 

existentes no referido município.  

Para as autoras, três fenômenos se articulam contribuindo para a expansão 

da carcinicultura no nordeste brasileiro. Primeiro, “o declínio dos estoques 

pesqueiros dos oceanos, em decorrência de sua superexploração, o que tem 

incentivado o desenvolvimento da aquicultura”; segundo, “as novas estratégias 

empresariais de (des)localização no espaço mundial”, por meio das quais as 

empresas podem ficar transitando por vários lugares e “usufruir intensivamente dos 

recursos dos ecossistemas e, uma vez exauridos, abandonar a região para instalar-

se em outra”; terceiro, a modernização agrícola, “a qual representa a expansão do 

capitalismo avançado no campo, com reestruturação da produção na agricultura, na 

pecuária e na aquicultura – a chamada Revolução Azul”. Diante disso, “novos 

arranjos territoriais produtivos expulsam populações locais, proletarizam e 
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precarizam relações de trabalho, ameaçam a segurança alimentar de comunidades 

tradicionais” (NOGUEIRA; RIGOTTO; TEIXEIRA, 2009, p.41). 

Em Redonda, esse processo não veio a se consolidar em sua completude e, 

talvez, um dos motivos, tenham sido as ações que as organizações populares locais 

desencadearam no início da década de noventa e de que tratamos acima, pois como 

sintetizou nossa informante: “isso barrou muita coisa”. A seguir, um imagem retirada 

do espetáculo “Ciranda do Manguezal”, em que o Flor do Sol cantou a vida e o amor 

à natureza nativa.  Os atores se vestiram de argila e galhos de plantas do mangue, 

trazendo à cena os seres do ecossistema manguezal: 

 
FOTO 15 - Ator do Flor do Sol na Ciranda do Manguezal 

 

FONTE: Acervo do grupo 

 

Portal do Mar 
 

Não mangue de mim, não mangue 
Sou mangue e vou lhe contar 

Não mangue de mim sou mangue 
Por feio me querem dar 

 
O caranguejo que na praia você come 

O camarão que pula na sua barriga 
Vê se me entende, homem 

O que em mim se cria 
Vê se me entende é o que mata sua fome 

 
A lama negra que você não quer dar nome 
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Tem aratu, tem sururu, ostra do mangue 
Vê se me entende, homem 

O que em mim se cria 
Vê se me entende é o que mata sua fome 

 
(Gigi Castro, Soraya Tupinambá) 

 
Eu estava em plena pesquisa, com minha orientadora, em Redonda, quando 

fomos à casa de Navegantes, que mora na Rua da Praia, com sua filha e seus pais, 

Isa e Jorge, ele pescador aposentado. Organizando um espaço que ora é seu 

espaço privado na casa dos pais, ora é pousada, que ela aluga sazonalmente, 

recebeu-nos e emocionou-se bastante, ao narrar o que vivera com o grupo Flor do 

Sol. Isa disse assim, ao final de nossa entrevista, que citaremos ao longo de nosso 

estudo: - um trabalho de vinte anos, como o do Flor do Sol, vamos deixar morrer? 

Conversei muito com minha orientadora sobre o assunto e pensamos: uma pesquisa 

também tem um caráter nítido de intervenção. Vamos ver como se configura hoje, 

aqui, uma reflexão ou problematização sobre a transformação de Redonda em 

reserva extrativista? – pensamos. Eu não sabia que havia sempre a luta, mesmo 

que muitas vezes eu a pensava invisível.  

Isa trouxera muitas lembranças das lutas vividas também por mim, para a 

pesquisa que eu fazia, e dia a dia eu deixei reverberar a pergunta dela em mim: - 

Um trabalho de vinte anos vamos deixar morrer? Parti para a ação: conversei com 

muitas pessoas, inclusive fazendo contatos com a Secretaria de Meio Ambiente, o 

INCRA, o vereador João Alfredo, que tem se dedicado a realizar defesas de causas 

ambientais, na perspectiva de defender as populações nativas e os participantes de 

nossa história de luta, tanto alguns dos integrantes do grupo Flor do Sol como 

pescadores. Desse modo é que realizamos uma reunião local, no dia 1 de novembro 

de 2012, na Casa dos Pescadores, local que, em tempos mais recentes, reúne os 

moradores de Redonda em suas lutas.  

Neste dia, na casa dos pescadores, a reunião contou com moradores 

representantes das comunidades de Redonda, Ponta Grossa e Retiro Grande, junto 

com a Secretária de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Icapuí. Eles já, há 

algum tempo, discutiam a proposta de criação de uma APA em Redonda e ora o 

assunto era adiado, ora retomado, de acordo com os fluxos das lutas sociais do 

lugar.  

 
Neste dia, a reunião objetivava concretizarem uma consulta pública sobre a 
criação da Área de Proteção Ambiental – APA, que envolve estas três 
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comunidades. Na ocasião, foi apresentada a lei 262, a qual existe desde 
1998, porém nunca foi publicada, não sendo assim institucionalizada. Tal lei 
dispõe sobre a criação da APA Ponta Grossa, como é nomeada, abarca 
territórios de Redonda, Ponta Grossa e Retiro Grande, propondo essa forma 
de apropriação do espaço do território. 
Quando discutimos sobre a APA, apesar de não ser a forma ideal – pois já 
se sonhava em Redonda ser reserva extrativista –, já seria de algum modo 
um instrumento de proteção. Foi o que pensei ao ouvir a esperança dos 
pescadores. Seria? (Diário de Campo)  

 
A lei federal nº 9.985 de 18/07/2000 institui o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação – SNUC. Este integra dois grupos com características específicas: 

unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. O grupo das unidades 

de proteção integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de 

conservação: estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento 

natural e refúgio de vida silvestre. Já o grupo das unidades de uso sustentável é 

constituído pelas seguintes categorias de unidade de conservação: área de proteção 

ambiental; área de relevante interesse ecológico; floresta nacional; reserva 

extrativista; reserva de fauna; reserva de desenvolvimento sustentável; e reserva 

particular do patrimônio natural (BRASIL, 2000). 

Como se vê, uma APA é um dos tipos de Unidade de Conservação 

estabelecidos pelo poder público, constituindo-se numa medida importante quando 

for necessário preservar as condições locais e regiões naturais que estão 

degradadas ou com sérios riscos de danos ao seu ecossistema. Uma de suas 

características é que nela é permitida a ocupação da área protegida, mas 

respeitando os princípios de conservação, já que as áreas incluídas apresentam 

características naturais importantes. Além de tudo, uma APA tem o apoio das leis 

para garantir a qualidade de vida da população nativa. 
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     FIGURA 13 - Localização geográfica da região onde se localizará a APA – vista satélite 

 

     FONTE: Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Icapuí 

 
Segundo documento discutido na reunião supracitada, são objetivos da APA 

em questão:  

 
a) Proteger as comunidades bióticas nativas, as nascentes dos rios, as 
vertentes e os solos;  
b) Proporcionar à população regional métodos e técnicas apropriadas ao 
uso do solo, de maneira a não interferir no funcionamento dos refúgios 
ecológicos;  
c) Desenvolver na população regional uma consciência ecológica e 
conservacionista (ICAPUÍ, 1998). 

 
Ficam proibidas ou restringidas na APA: 

 
I A implantação ou ampliação de atividades potencialmente poluidoras, 
capazes de efetuar os mananciais de água formas de relevo, o solo e o ar; 
II A realização de obras de terraplanagem e a abertura de estradas, quando 
essas iniciativas importarem em sensíveis alterações das condições 
ecológicas regionais; 
III Derrubada de floresta e a captura ou extermínio de animais silvestres de 
qualquer espécie; 
IV Projetos urbanísticos, inclusive loteamentos, sem a prévia autorização da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente, de 
acordo com os artigos 11 e 14 da Lei nº 11.411, de 28 de dezembro de 
1987 e do Conselho de Gestão dos Moradores da Ponta Grossa; 
V O uso de agrotóxicos, em desacordo com as normas ou recomendações 
técnicas oficiais; 
VI E, qualquer tipo de atividade, construção ou empreendimento em dunas 
móveis, dunas com vegetação fixadora, falésias e manguezais ficam 
terminantemente proibidas (ICAPUÍ, 1998). 
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A APA Ponta Grossa discorre a referida lei, será supervisionada, administrada 

e fiscalizada pela Secretaria de Meio Ambiente e pelo Conselho de Gestão dos 

Moradores de Redonda, Ponta Grossa e Retiro Grande. Tal conselho será formado 

após a aprovação da APA, em assembleia comunitária. Por enquanto, fica-se na 

expectativa de mais uma batalha vencida – seria de fato esse passo um movimento 

de resistência significativo, para o estágio de violência da chamada “guerra do mar” 

e “guerra da invasão da terra” em que se está? 

Para Carla, uma das coordenadoras do Flor do Sol e agente ambiental do 

município de Icapuí, Redonda deveria avançar rumo à luta por ser uma reserva 

extrativista. Narra ela que o exemplo de outras comunidades tradicionais como 

Batoque e Praia do Canto Verde, convoca Redonda a novas lutas nesse sentido. 

Vejamos o seu depoimento: 

 
Num curso de formação para lideranças do litoral Cearense, em Prainha do 
Canto Verde, conheci Odete, que trazia sua experiência na comunidade do 
Batoque, município de Aquiraz – CE. Ela era presidente da associação dos 
moradores do seu lugar. Ela contava sua luta dentro se sua comunidade, 
para proteger a comunidade das ameaças de tomada das terras de lá, pelos 
grandes empreendimentos que avançam em sua direção. Ela dizia que o 
grande sonho da comunidade era se tornar uma reserva extrativista, pois 
enxergavam aí a saída para esses conflitos. Lembro Odete falando dos 
perigos porque passou, ameaças de morte, perseguição política, essas 
coisas. Contava das viagens que teve que fazer, até para Brasília ela foi, 
em busca das autoridades.  Ela era muito guerreira, defendia a comunidade 
com muita garra, foi muita luta, e saíram vencedores, fizeram de lá uma 
reserva extrativista. Isso é um exemplo, uma inspiração para todos nós de 
outras comunidades tradicionais pesqueiras. 

 
Batoque se tornou a primeira reserva extrativista do Ceará, em junho de 2003. 

Depois foi a vez de Prainha do Canto Verde, em junho de 2009. Segundo Carla, 

“uma reserva extrativista protegeria mais nossos meios de vida, nosso meio 

ambiente, nossa cultura”, pois, segundo ela, uma APA permite muitas concessões, 

como coloca na fala a seguir: 

 
Essa APA é boa, mas não é suficiente, já tem um projeto da prefeitura daqui 
e do governo federal de doar casas para pessoas que moram em área de 
risco. Disseram que as casas serão construídas num terreno da prefeitura 
que fica ali, naquela área da APA. Assim, umas quarenta famílias se 
mudarão pra lá. Talvez algumas pessoas, depois de ganharem as casas, 
até venderão suas casas para outros de fora. Outros vão fazer pousada (...) 
Se fosse reserva extrativista, isso não seria possível, por isso que eu acho 
que uma reserva extrativista protegeria mais nossos meios de vida, nosso 
meio ambiente, enfim, toda nossa cultura. 
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Regulamenta a lei federal 9.985, em seu artigo 15, que 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, não paginado).   

 
Já a reserva extrativista, segundo o mesmo documento jurídico, em seu artigo 

18 diz que:  

 
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, não paginado).   

 
Reza essa lei que a reserva extrativista é de domínio público, com uso 

concedido às populações extrativistas tradicionais, sendo que as áreas particulares 

incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a 

lei. Talvez, por isso, a integrante do Flor do Sol acredite ser esse o melhor caminho 

a se tentar buscar e a se fazer acontecer nos processos de transformação em curso 

que, com certeza, moldarão novas conflitualidades na relação dos povos do mar 

com seu meio ambiente natural. 

 

3.6 Da guerra de velas à guerra velada 

 

Voltando à narrativa que vínhamos de tecer sobre as lutas do Flor do Sol, 

retorna-se à década 2000, período em que o Flor do Sol, além das temáticas 

ambientais que, tradicionalmente, abordava em seus trabalhos, chamou a atenção 

da comunidade de Redonda para o espetáculo “Abre a porta ao cotidiano”, mais 

conhecido como “ECA” ou mesmo “Rebeca e Sandrinha”. Esta peça conta a história 

de duas adolescentes – Rebeca e Sandrinha – e seus contextos de transformação 

relacionais, que envolvia os grupos da cultura juvenil e suas famílias.  

Os pais de Rebeca, uma das personagens, Dona Raimunda e Francisco, 

reagiam às peripécias da filha com bastante violência (física e verbal). Os pais da 

segunda, Dona Tereza e Sebastião, eram separados, tinham outro filho, o 
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Touquinho, e eram bastante negligentes aos seus direitos da criança (do filho) e da 

adolescente (da filha), como o direito à escola, por exemplo. 

Rebeca e Sandrinha, as personagens, partilhavam um mesmo grupo juvenil e 

viviam seus conflitos nas sombras, para utilizar uma imagem de Denise Cordeiro: 

tramando fugas à noite e envolvendo-se em situações de uso de drogas, entre 

outras experimentações que adulteravam sua relação com a afetividade e a 

sexualidade. O silenciamento de suas experiências para a família, resulta por fazê-

las (às duas personagens) mais vulneráveis, encontrando, numa dessas “saídas”, na 

farsa teatral, os três personagens vilões da peça: Droga, Prostituição e DST. 

 
Droga, Prostituição e DST, vibrantes por volta da roda, rodeiam Rebeca e 
Sandrinha, no centro. 
Droga: Uau! Que presas fáceis para mim.  
Prostituição: Pra mim também! 
DST: Eu também quero, eu também quero.  
Os três cantam: Nós somos terríveis! Horríveis! E às vezes, invencíveis, 
invencíveis!  
Droga: Meu nome é droga, estou em muitos lugares, é fácil de me 
encontrar, me faço de amiguinha pra mais tarde lhe pegar e sua vida 
dominar.  
Prostituição: Eu sou a prostituição, caminho fácil para os que se vêem sem 
opção. Muitos já me escolheram como sua profissão. Bem sei que na 
maioria das vezes não me aceitaram com prazer, mas estou sempre à 
disposição. E tu, amiga inseparável, o que tem a nos dizer?  
DST: Pra quem quer me conhecer me chamo DST, mas tenho muitos 
apelidos: doenças do mundo, doenças venéreas e outros nomes fáceis de 
aprender. Atualmente, eu sou uma celebridade, fazendo sucesso com 
pessoas de todas as idades. Eu sou perigosa, já matei, já ceguei, já aleijei... 
Gente, é brincadeirinha (riso cínico), eu sou uma amiguinha, com essa 
língua, ia perdendo novas moradias (mais risos).  
Droga canta: Eu trago pra você álcool, cocaína, crack, tabaco, maconha, 
heroína. Algumas baratinhas, você pode bem comprar. Outras já são mais 
carinhas, mas você pode se virar, na hora da precisão dá coragem de 
roubar. 
DST canta: Comigo a coisa é fácil não precisa de dinheiro, é só não se 
prevenir que eu já chego por aqui. Trago pra você herpes, gonorréia, cranco 
duro, cranco mole e com a AIDS ninguém pode.  
Prostituição: Amigos, não precisa de tanta propaganda, tanto comercial, 
aprendam comigo, sempre fui mal falada, criticada, mas estou sempre em 
alto astral. Apesar de muito antiga, sou cada vez mais atual. 

 
A peça procurou, também, abordar, em um só texto os direitos e deveres da 

criança e do adolescente, apontados pelo Estatuto45. Nesse intuito, as trajetórias dos 

personagens revelavam sempre as situações de vulnerabilidades a que estavam 

                                                             
45

 A aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, veio para regulamentar o artigo 
227 da Constituição Federal de 1988, que incorpora os princípios adotados pela Convenção sobre os 
Direitos da Criança, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1989. “Tal normativa 
traz uma importante mudança de paradigma para a proteção da infância e da adolescência, 
reconhecendo os adolescentes como sujeitos de direito e não objeto de intervenção do Estado, da 
família ou da sociedade” (BRASIL, 2005, p.5). 
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expostos, no contexto específico de Redonda. O texto tinha sido feito coletivamente 

pelo Flor do Sol, em reuniões diárias, onde se “imaginava” os personagens 

(ficcionava), a partir das situações conhecidas e discutidas por nós. Uma leitura do 

lugar é o que fazíamos, a partir dos casos narrados que, muitas vezes, eram relatos 

e vivências de pessoas e situações que partilhávamos.  

 
FOTO 16 - Atrizes do Flor do Sol encenam Rebeca e Sandrinha 

 

FONTE: Acervo do grupo 

 
Entre idas e vindas à casa dos componentes do Flor do Sol, escutando a 

história de Redonda por eles, e dialogando com as minhas recordações como 

integrante também de todo processo vivido, lembramos Eulenes e Natália, que 

penso terem trajetos emblemáticos do que estamos a pensar.  

Conheci Eulenes participando das oficinas de teatro que nós desenvolvíamos 

em meados da década de noventa. Ela era uma pequena menina, de cabelos 

queimados pelo sol, alegre e solta pela praia, como tantas outras de Redonda. Já 

Natália, eu a conheço há mais tempo. Foi criada pela sua avó paterna, que era 

minha vizinha, daí eu ter acompanhando de perto sua infância e adolescência.  
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Tal qual Eulenes, Natália também participava muito de nossas oficinas de 

teatro, que o Flor do Sol desenvolvia para formação de novos artistas para o grupo. 

Ambas eram sempre cheias de energia, de disposição para as tarefas e faziam 

teatro com toda a alegria que a arte lhes proporcionava. Quando saí à noite, da 

conversa com Navegantes, onde lembrávamos os movimentos do Flor do Sol em 

Redonda, lembrei-me dessas duas pessoas (elas participaram de nossas oficinas, 

embora não tenham ficado no grupo), do que anotara em meu Diário de Campo: 

 
Hoje, olhando para a vida dessas duas jovens, eu reflito o quanto essa 
entrada “no mundo das drogas”, como se diz em Redonda, pôde ser 
violenta para com a rede de vida que armávamos para sobreviver e cuidar 
de nosso lugar e grupo. Vejo mais: Eulenes perambulando pelos becos 
escuros de Redonda, a pedir moedas aos seus ex-companheiros de grupo, 
como eu. Magra e judiada em suas aparências, ela sobe solitária pela 
escadaria (Redonda são morros à beira-mar) e se perde nas dunas e 
cajueiros do “Pão de Açúcar” – um morro em cima das dunas que, partindo 
de um ponto de prostíbulo, agora é um ponto de tráfico (Diário de campo). 

 

Com o mesmo aspecto sofrido, se via Natália perambulando por um e outro 

lugar – hoje está em Aracati, em uma favela chamada Maloca. Ao frequentar o 

ambiente de narcotráfico, levou um tiro nas costas. Fui visitá-la; ela sempre 

demonstrara muito carinho por mim. O seu companheiro fora assassinado, “por 

acerto de contas”, ela diz a mim.  

 Natália chegou a prostituir-se e, segundo me dizia, evitava ir a Redonda 

porque ela se encontrava com ela mesma, e com a vida que levara antes.  

 
Passei muitos anos sem ver Natália. Teve um dia que fui a Aracati, uma ida 
normal, fazendo compras. Quando vi passar por mim uma moça em uma 
bicicleta, muito magra, esquelética, com um lenço á cabeça e um ar de 
extremo descuido. Ela voltou e eu me aproximei: - Dromdrom (assim eu a 
chamava, carinhosamente), o que fizeste da tua vida? Ela respondeu: - É 
droga, Cleilton. Não é AIDS, não.   
 Natália disse isso e foi contando o estereótipo do que se lê sobre 
dependente químico: que vende tudo, que fica perambulando de noite à 
procura de comprar drogas, vende seu corpo para usar droga, apanha dos 
“caras” e rouba da família, se despossuindo de tudo, morando aqui e ali. 
Uma noite, ela contou-me que ficou com vinte e cinco homens para 
conseguir o dinheiro para comprar drogas para si e os amigos.  
Compilando as anotações da pesquisa, eu constatava, só, à noite, a 
materialização de uma história viva, que é emblemática de um processo de 
transformação por que passa Redonda e que alcança o mais íntimo nível de 
degradação (Diário de campo). 

 
Dentro desse dialogismo texto da vida e texto do teatro, narrava-se na peça 

“Abre a porta ao cotidiano” uma diversidade de acontecimentos ou dramas estarem 

versados no enredo: além da droga, DST e prostituição, enfatiza-se, na mesma 
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peça, a violência doméstica, negligência familiar, a falta de rendimento escolar e a 

gravidez na adolescência (Rebeca engravida). Como também, se convocava as 

instituições responsáveis (família, escola, conselho tutelar, unidades de saúde) a 

cumprirem seus papéis na defesa da criança e do adolescente, enquanto sujeitos de 

direitos. 

A noção de vulnerabilidade nas políticas de saúde tem suas raízes com o 

surgimento da epidemia da AIDS. Por ocasião desta, os estudos epidemiológicos, 

pautados nas técnicas probabilísticas tradicionais da epidemiologia, identificaram os 

então chamados grupos de risco, a saber: homossexuais, hemofílicos, haitianos e 

usuários de heroína, os quais passaram a ser objeto tanto de “toscas estratégias de 

prevenção” quanto de discriminação social (AYRES et al, 2012). 

Em consonância com Ayres et al (2012, p.393), a tarefa de identificação de 

grupos afetados foi rápida, mas “com pouca informação acerca dos significados 

mais concretos dessa distribuição e, portanto, com limites para instruir ações 

preventivas mais finas e adequadas”. E consequentemente: 

 
Os resultados práticos dessas primeiras ações diante da epidemia da AIDS, 
voltadas para o “isolamento” dos grupos de risco, mostraram importantes 
limites no seu controle, acabaram por acirrar preconceito e discriminação 
com relação aos grupos populacionais identificados como de risco, produziu 
pouca sensibilidade para transformar a situação dos afetados e retardou a 
identificação da suscetibilidade das pessoas que não se incluíam nestes 
grupos (AYRES et al, 2012, p.393-394). 

 
Nos estudos de adolescência e juventude, o enfoque de risco circunscreve, 

negativamente, esse período da vida, tendo uma conotação associada à crise, 

desordem, irresponsabilidade, expressa em termos como “gravidez de risco, risco de 

contrair o HIV, risco de uso de drogas ilícitas, risco de morte frente à violência” 

(BRASIL, 2005, p.8). 

Num segundo momento de resposta à epidemia de AIDS, já depois da intensa 

reação social dos grupos rotulados, os quais propuseram a substituição das 

estratégias de abstinência e isolamento por estratégias de redução de risco, o 

conceito de comportamento de risco passa a instrumentalizar as práticas preventivas 

(AYRES et al, 2012). 

 
Esta construção desloca o risco da ideia de pertencimento identitário a um 
grupo populacional em direção à identificação dos comportamentos que 
efetivamente expõem as pessoas ao HIV. Tal instrumental apresentou como 
principal potencialidade a possibilidade de universalização da preocupação 
com a AIDS (qualquer pessoa pode adotar um comportamento de risco e se 
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expor ao vírus) e o arrefecimento do estigma colocado sobre os grupos de 
maior incidência (AYRES et al, 2012, p.395). 

 
Porém, a noção de comportamento de risco fortalece o que se chama de 

culpabilização do indivíduo. E mais ainda, os modelos comportamentalistas recebem 

fortes críticas à medida que desconsideram que a mudança de comportamento não 

depende apenas do indivíduo em si, mas de contextos diversos e de um conjunto de 

recursos de sua ambiência sociocultural (AYRES et al, 2012). 

Neste linear, no início da década de noventa, foi proposto pelos 

pesquisadores do assunto a noção de vulnerabilidade que, não deixando de atentar 

para os aspectos individuais na exposição ao HIV e AIDS, considera também os 

aspectos contextuais, inseparavelmente (AYRES et al, 2012).  

Para Brasil (2005, p. 9), vulnerabilidade significa “a capacidade do indivíduo 

ou do grupo social de decidir sobre sua situação de risco, estando diretamente 

associada a fatores individuais, familiares, culturais, sociais, políticos, econômicos e 

biológicos”.  

Acrescenta ainda que “a noção de vulnerabilidade vem confirmar a visão de 

um homem plural, construído na sua diversidade, a partir das suas diferenças 

culturais e das singularidades dos grupos e sujeitos, não cabendo mais a ideia de 

pensar as nossas ações e práticas educativas baseadas numa perspectiva de 

universalidade do sujeito” (BRASIL, 2005, p.9).  

Portanto, continua Brasil (2005, p.9, grifo nosso), “temos de falar não da 

adolescência, mas das adolescências, que são definidas por aquilo que está ao 

redor, pelos contextos socioculturais, pela sua realidade, situando-as em seu tempo, 

em sua cultura, sua singularidade”. 

Ayres et al (2012) propõem as análises de vulnerabilidade incluindo as 

dimensões individual, social e programática (AYRES et al, 2012). As análises da 

dimensão individual, segundo os mesmos autores, “partem do princípio de que todos 

os indivíduos são susceptíveis” e “tomam como ponto de partida aspectos próprios 

ao modo de vida das pessoas que podem contribuir para que se exponham ao vírus 

ou, ao contrário, proteger-se”. Diz respeito, por exemplo, “ao grau e à qualidade da 

informação de que as pessoas dispõem (...), uso de drogas e serviços” (AYRES et 

al, 2012, p.396). Temos escutado outras dimensões dos sujeitos ou estamos a fazer 

um discurso dentro do paradigma redutor da ideia de corpo, que exclui o 

pensamento de que o corpo é um corpo simbolizado?   
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Na peça do Flor do Sol, para clarificar os exemplos, vimos que Rebeca e 

Sandrinha tinham uma baixa escolaridade, não tinham acesso a informações 

importantes e estavam num período da vida permeado por fortes transformações - a 

adolescência é “marcada por um complexo processo de crescimento e 

desenvolvimento biopsicossocial” (BRASIL, 2005, p.7). Essas condições, 

poderíamos dizer, caracterizam a dimensão individual e cultural da vulnerabilidade 

em que os grupos juvenis de Redonda se encontravam – mas reduziam, em muito, o 

olhar para a complexidade que estas culturas juvenis traziam, resvalando para uma 

leitura redutora que vê as juventudes, essencialmente, como problema social.  

Além desses aspectos, Rebeca e Sandrinha estavam inseridas num contexto 

que aprofundava suas vulnerabilidades: advinham de uma problemática de grande 

pobreza, sendo pertencentes a famílias espoliadas pela mudança das possibilidades 

de produção da vida no mar, que vimos de evidenciar. Havia, também, além da 

opressão da miséria, a opressão sobreposta do feminino, vivida pelas personagens 

mulheres que ali na peça é enfocada. O fato de conviverem em meio à violência que 

o patriarcalismo ainda fazia de modo permanente, agravava a situação de estarem 

rodeadas de “vilões” como a droga, as DSTs e a prostituição, como dizia a farsa 

teatral.  

É que as análises da dimensão social da vulnerabilidade, bastante 

relacionadas com a dimensão individual (tendo em vista que todo indivíduo tem um 

contexto), “busca focar diretamente nos fatores contextuais que definem e 

constrangem a vulnerabilidade individual”. São aspectos que se interrelacionam: “a 

estrutura jurídico-política e as diretrizes governamentais dos países, as relações de 

gênero, as relações raciais, as relações entre gerações, as atitudes diante da 

sexualidade, as crenças religiosas, a pobreza” (AYRES et al, 2012, p.396-397). Por 

fim, a dimensão programática, também chamada institucional, se pauta na premissa 

de que 

 
A vida das pessoas nas sociedades está sempre mediada pelas diversas 
instituições sociais: famílias, escolas, serviços de saúde, etc. Para que os 
recursos sociais de que as pessoas precisam para não se expor ao HIV e 
se proteger de seus danos estejam disponíveis de forma efetiva e 
democrática, é necessário que existam esforços programáticos 
(institucionais) nesta direção (AYRES et al, 2012, p.397). 

 
No caso de Rebeca e Sandrinha, elas não contavam com a presença do que 

venho de nomear de espaços protetores, que aqui menciono conferindo uma carga 
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sociológica mais marcada ás reflexões sobre o aspecto programático que envolve as 

dimensões da vulnerabilidade. Por exemplo, funcionariam como espaços protetores 

o espaço familiar quando oportuniza o diálogo como prática cotidiana, ou uma 

escola capaz de uma socialização que atenda a diversidade ambiental e cultural, ou 

até a participação em projetos de aprendizagem de trabalho ou inclusão social em 

alguma ONG, sem a marcada inclusão desqualificada que tem caracterizado muitas 

das ações com juventudes.  

No domínio dos serviços de saúde, no texto teatral em pauta, Rebeca 

recebeu a visita de uma agente de saúde tardiamente, somente quando já estava 

grávida, para cadastro no programa do pré-natal: 

 
Agente de Saúde: Pois você tem que colocar essa vergonha de lado, 
criatura. Rebeca, você é apenas uma adolescente e isso deixa a sua 
situação mais delicada. É fundamental o pré-natal para o seu bem e o bem 
do seu filho. O pré-natal vai prevenir você e o seu bebê de muitas doenças. 
Se você tiver uma DST, por exemplo, a equipe de Saúde da Família irá lhe 
orientar e acompanhar. E se a doença for detectada no inicio, será mais 
fácil o tratamento. Deixe de ser dura de cabeça, menina, e busque o que é 
melhor pra você. 

 
Nós cuidávamos de deixar na dramaturgia algo concreto e capaz de modificar 

quadros sociais difíceis, mas hoje me pergunto se não carregávamos nosso olhar de 

uma certa normatização que reduzia o olhar do que as populações poderiam fazer 

ante os problemas abordados na farsa teatral.  

As instituições, especialmente as de saúde, educação, bem-estar social e 

cultura são avaliadas no plano de análise desta dimensão programática, que volta 

seu olhar para elementos como: “o grau e a qualidade do compromisso desses 

serviços e programas, os recursos de que dispõem (...) estímulo à participação e 

autonomia dos diversos sujeitos sociais” (AYRES et al, 2012, p.397-398). Com 

enfoque semelhante, mas chamando de redes sociais e todo esse conjunto de 

instituições e relações que perfazem a vida dos indivíduos em coletividade, Justo 

(2010, p.118) vem nos dizer que reforçar o potencial das redes sociais é garantir à 

promoção da saúde: 

 
A infra-estrutura que melhor responde a essa necessidade seja 
representada pelas redes sociais, sejam elas familiares, profissionais ou de 
lazer, formais ou informais, interactivas ou relacionais. Promover, expandir e 
reforçar essas redes é, por essa razão, garantir à promoção da saúde a 
única infra-estrutura capaz de contribuir para uma esperança de vida mais 
saudável. 
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Hermeto (2008), em seus estudos junto ao Movimento de Saúde Mental 

Comunitária do Bom Jardim, com adolescentes e mães, buscando compreender a 

importância das atividades socioculturais no abandono do uso de drogas ilícitas por 

adolescentes, concluiu que tais atividades, enquanto produtoras de sentido 

possibilitaram aos adolescentes envolvidos o “resgate da identidade social e amparo 

da comunidade”, o “resgate de laços familiares e novos vínculos” e são “facilitadoras 

do amparo social”. Para as mães representou, sobretudo, “amparo na comunidade” 

evidenciado na “compreensão, apoio, gratificação, acolhimento e estrutura familiar 

modificada”. 

Em se tratando de adolescência e juventude, a droga - vilã dos dilemas de 

Rebeca e Sandrinha, tem estado fortemente relacionada a situações de 

vulnerabilidade, conforme argumenta Brasil (2005, p. 10):  

 
O uso e o abuso de álcool e outras drogas têm sido uma das principais 
causas desencadeadoras de situações de vulnerabilidade na adolescência 
e juventude a exemplo dos acidentes, suicídios, violência, gravidez não 
planejada e a transmissão de doenças por via sexual e endovenosa, nos 
casos das drogas injetáveis. Não fosse o consumo de drogas um problema 
suficientemente grave, temos ainda a problemática do tráfico, o qual 
representa, no Brasil e em outros países, uma séria ameaça à estabilidade 
social. 

 
No início da década de noventa, a droga era uma assunto sobre o qual já se 

falava em Redonda, mas de um modo como quem se referia a algo que era muito 

distante, ou, se não, de algo que parecia muito pequeno e que, apesar de 

espantoso, não causava tanta ameaça aos moradores do lugar. Representava, à 

época, um problema de alguns poucos “lombrados” que iam surgindo, com um 

caráter de exceção que parecia mais sombrear do que elucidar o que acontecia de 

fato com as culturas juvenis de Redonda. 

Desde então, coube aos pequenos movimentos sociais do lugar ir inserindo, 

pouco a pouco, essa discussão no interior dos coletivos. Grupos de jovens da Igreja 

católica, por exemplo, começaram a considerar o assunto das drogas como 

necessário de ser abordado em seus encontros e que se tratava de algo que 

chamava a atenção dos participantes, despertava sua curiosidade. Matérias de 

revistas ou letras de músicas que abordassem o tema passaram a ser explorados 

em várias dessas reuniões – criava-se um campo de reflexões a serem pensadas 

coletivamente. 
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Hermeto (2008) identificou, junto aos adolescentes envolvidos no Movimento 

de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim, que o “encontro com as drogas” 

relacionava-se, predominantemente, à “influência dos amigos”, “fuga da realidade e 

desamparo familiar”, “necessidade de estima, aceitação e respeito” e que as 

atividades ilícitas estavam ligadas a “necessidade para suprir a dependência”. No 

que tange, especificadamente, ao “desamparo familiar como propiciador do uso de 

drogas ilícitas pelos filhos”, Hermeto (2008) percebeu também que ele é agravado 

por dificuldades de relacionamento no seio de uma situação social e familiar precária 

que se aprofunda com a ausência de diálogo. 

O Grupo Flor do Sol abordou pela primeira vez o assunto por ocasião da 

Campanha da Fraternidade de 1992, cujo tema “Fraternidade e Juventude” e lema 

“Juventude - caminho aberto” inspiraram a montagem de uma peça em que se 

destacavam os comportamentos juvenis da época, onde já apareciam cenas típicas 

como “fugir escondido dos pais para se encontrar com os amigos nas baladas”, e aí, 

usufruindo a desejada “liberdade”, poder experimentar maconha e outras vivências 

referidas como trasngressão ao que se vinha de propor ás juventudes do lugar como 

experiência juvenil esperada.  

Nesse passo, a escola também começou a inserir a discussão nas turmas de 

alunos jovens, onde já se percebiam os primeiros sinais concretos do impacto da 

droga na vida de alguns estudantes, manifestados, primordialmente, no desinteresse 

notório pelas atividades estudantis, nas mudanças de comportamentos e das 

relações e consequente evasão escolar.  

Para Velho (1996), uma rejeição ao modo de vida convencional e aos valores 

tradicionalmente aceitos pela sociedade insurge-se, a partir da década de sessenta, 

caracterizando um “movimento de contracultura”. Acrescenta Hermeto (2008) que o 

fenômeno desse tempo, nomeado hippie, no Brasil, foi marcado “por uma 

manifestação de contestação cultural” e teve caráter fortemente político. Nas suas 

palavras: 

 
Foi uma das poucas opções abertas para os insatisfeitos com o sistema 
ditatorial. Muitos impossibilitados de expressar seus anseios por meio dos 
canais políticos então reprimidos optaram por um questionamento radical 
dos valores da sociedade constituída (HERMETO, 2008, p.23). 

 
Nos tempos atuais, o uso da droga, adverte Velho (1996), perdeu essa marca 

identificatória de uma luta que vinha junto a todo um ethos pacificista e 



228 
 

transformador, passando a significar autorização para o exercício da violência e das 

formas diversas de opressões e desistência de si. Formas que se desdobram em 

códigos de criminalidade que assumem contornos novos, dentro do narcotráfico, e 

arregimentam um número cada vez maior de jovens e extratos sociais das 

populações. 

Com o passar do tempo, o assunto droga foi ficando cada vez mais alvo de 

uma naturalização, nos diversos espaços públicos e privados de Redonda, como 

também foi ficando cada vez mais comum o uso abusivo dela, que já não se 

restringia mais somente à maconha, mas a uma variedade de tipos, diversificando 

os grupos de usuários. Uma integrante do Flor do Sol expõe suas observações 

quanto ao paradoxo de ver a sede do grupo, local de criação e produção de vida, 

rodeada de adolescentes e jovens à procura de um local que sirva de esconderijo 

para consumirem droga. Reparemos sua percepção: 

 
Pra gente ver como esse problema da droga tá tão perto de nós, é só 
olharmos pra sede do Flor do Sol. Assim que a gente termina a reunião ou o 
ensaio e vai embora, começa a aparecer um bando deles, se encontram 
aqui pra fumar, acho que alguns até vendem e compram por aqui mesmo. 
Se forma aquele grupinho de usuários de droga e ficam curtindo aquela 
lombra deles, olhando pro mar, vendo o tempo passar, quando poderiam tá 
participando, nera? Mal sabem eles que a juventude passa e o bom da vida 
a gente tem que fazer agora, usar nossa mente pra coisas boas, pra nós e 
pros outros também (Navegantes). 

 
A sede do Flor do Sol fica localizada onde se chama de “pé da serra”, e 

outros chamam de “grotas”, pois nem fica na parte lá de cima do morro (a chamada 

serra de Redonda), nem embaixo (na rua da praia), mas num intermediário, um lugar 

num entre-lugar, ficando meio que de recanto, escondida por árvores nativas. 
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FOTO 17 - Sede do Flor do Sol 

 

FONTE: Acervo próprio 

 

Percebemos que a preocupação da integrante do Flor do Sol é que espaços 

como esse sirvam para a produção da vida no lugar, para que meninos e meninas 

do mar continuem brincando o teatro, criando e recriando com arte. E não para o 

submundo do narcotráfico, que insiste em querer transformar atores em meros 

expectadores. 

Recentemente, com a chegada do craque, a droga ganhou grande 

visibilidade, repercussão e impacto nas famílias da comunidade, configurando-se, 

assim, como se apresenta no Brasil, “como um grande problema de saúde pública, 

pela extensão de seu uso, pela natureza das novas drogas, bem como pelos 

impactos sociais e sanitários” (HERMETO, 2008 p.13). 

Esse cenário que vimos ser enfocado pelo Flor do Sol, em Redonda, do 

submundo do crime advindo com o craque, alcança maiores proporções no lugar, 

com o avanço do turismo e dos projeto empresariais, o que nos leva ao Grupo 

Resolver Ética e Cidadania, criado em 2009, formado por moradores da comunidade 

que se dispõem a discutir os problemas locais e encaminhar as soluções, 

procurando os órgãos e autoridades públicas, mobilizando pessoas e recursos para 
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ações coletivas de caráter comunitário. O problema, contudo, foi tomando grandes 

proporções e entre as ações mais relevantes que o Grupo Resolver Ética e 

Cidadania empreendeu, destacam-se as campanhas contra as drogas em Redonda. 

Detenhamo-nos nesse aspecto. 

Em 2012, o Grupo Resolver realizou uma pesquisa em domicílios em que 

65% das famílias de Redonda declararam enfrentar problemas com drogas dentro 

de casa, manifestados em desaparecimento de objetos e bens (82%), agressão 

física ou verbal (63%), isolamento do usuário do convívio social (6%) e evasão 

escolar (5%). 

Com relação aos usuários, 92% das famílias informaram que são do sexo 

masculino, enquanto 8% são do sexo feminino. No que se refere à faixa etária dos 

mesmos, 45% das famílias tem usuários entre 26 e 35 anos; 29% têm entre 19 a 25 

anos; em 17% dos domicílios, os usuários têm mais de 35 anos; e 9% declararam 

conviver com usuários entre 13 e 18 anos. No que tange aos tipos de drogas 

utilizadas, destacam-se a maconha (95%), o craque, conhecido como pedra (92%), 

a cocaína, chamada de pó (59%), o loló (47%) e o óxi (2%). 

É proposta na literatura uma classificação para usuários de drogas que 

distingue:  

 
Experimentador – limita-se a experimentar uma ou várias drogas, em geral 
por curiosidade, sem dar continuidade ao uso; ocasional – utiliza uma ou 
várias substancias, quando disponível ou em ambiente favorável, sem 
rupturas nas relações afetivas, sociais ou profissionais; e habitual ou 
funcional – faz uso freqüente, ainda controlado, mas já se observa sinal de 
ruptura; e dependente –vive pela droga e para a droga, 
descontroladamente, com rupturas em seus vínculos sociais, com 

marginalização e isolamento (HERMETO, 2008, p.18). 
 
Os quatro tipos coexistem dentro da comunidade de usuários, sendo que o 

dependente se evidenciou de modo mais destrutivo com a chegada do craque na 

comunidade, ao mesmo tempo em que se constatava um aumento dos atos de 

criminalidade (furtos) e violência doméstica e social. 

Interrogadas sobre as soluções para o problema, no contexto desse trabalho 

de intervenção do grupo Resolver, mais da metade das famílias (51%) acredita que 

a saída do problema deveria estar no investimento em segurança pública e, grande 

parte (34%), aposta no combate aos traficantes como a ação mais resolutiva. Como 

elaborar uma visão mais complexa e que busque construir condições de 

enfrentamento? – pergunta-se, hoje.  
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Informa-nos uma integrante do Grupo Resolver que a última ação realizada foi 

procurar o delegado para ver as providências que estão sendo encaminhadas no 

combate ao tráfico de drogas em Redonda. Segundo ela, o delegado alegou que 

não tem estrutura para vir a Redonda apurar as denúncias de pontos de tráfico, 

devido ao uso de arma pesada dentro da comunidade. Para ela, há um certo medo 

da polícia de enfrentar o problema, mais ainda em se tratando de Redonda, em 

virtude da “má fama” que a comunidade tem de ser perigosa e muito violenta. Muito 

apreensiva, a partícipe do grupo Resolver declara: 

 
O problema mais sério hoje é que os nossos jovens e adolescentes 
estão se tornando traficantes, e não mais somente consumidores. 
Antes, os traficantes eram pessoas de fora que se instalavam na 
comunidade. Agora são os próprios redondeiros, filhos de redondeiros, que 
estão adentrando nesse mundo de crime. Muitos deles fazem por dinheiro, 
mas nem passam por tanta necessidade assim. E daí, que está ficando 
cada vez mais difícil de solucionar esse problema. Hoje se encontra droga 
pesada em Redonda em qualquer esquina, vendidas por pessoas daqui 
mesmo. A maioria é adolescente, um jovenzinho que se envolve por 
influência de algum traficante já experiente. A comunidade precisa agir 
como nunca. 

 
Ao perceber que “muitos deles fazem (o tráfico) por dinheiro, porque nem 

passam por tanta necessidade assim”, a moradora de Redonda é coerente com o 

pensamento de Velho (1996, p.20) apud Hermeto (2008, p.32): 

 
Os riscos envolvidos são compensados por gratificações sociais que nem 
se colocavam para a geração de seus pais, pois estes ocupavam posição 
subalterna no mundo hierarquizado. O acesso à droga e à arma é a base 
desse estilo de vida, que torna possível usufruir uma pauta de bens de 
consumo e um prestígio que facilita, entre outras coisas, o sucesso junto às 
mulheres e o temor entre os homens [...] 

 
Sobre tal modo de pensar, algo muito precioso nos expõe Hermeto (2008, 

p.32): 

 
De um modo bastante vigoroso, esses jovens explicitam sua rejeição ao tipo 
de vida dos pais e dos avós. A trajetória de trabalhadores modestos, repleta 
de dificuldades e frustrações, marcada pela pobreza, é encarada como algo 
a ser negado e evitado, e muitas vezes, como forma de evitar essas 
dificuldades impostas pela sociedade em que vivemos, vários grupos 
sociais adolescentes enveredam pelo submundo das drogas como forma de 
conseguir emergir nessa sociedade repleta de dificuldade. Então, os jovens 
são particularmente vulneráveis, pois a alternância entre emprego e 
subemprego não lhes permite definir uma trajetória profissional estável. 
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Vasconcelos (2009) enxerga o narcotráfico como uma forma de organização e 

manifestação de interesses de grupos juvenis que interfere em outras formas de 

organização social, desagregando a solidariedade local. Vejamos como ele discorre: 

 
Nas novas e contraditórias formas de organização e manifestação cultural 
das classes populares, integram-se dinâmicas internacionais e locais, como 
é o caso do narcotráfico. Essa não é apenas uma atividade ilícita que vem 
penetrando nas periferias urbanas de forma crescente; é uma forma de 
organização e manifestação de interesses de grupos juvenis. Ele interfere e 
reorienta as várias outras formas de organização social local, pois ao 
mesmo tempo em que cria redes de apoio social próprias, desorganiza e 
desagrega muitas outras redes de solidariedade local. Reforça-se uma 
cultura individualista, competitiva e de violência na juventude e, por apa-
relhar com armas sofisticadas muitos grupos de periferia, gera formas 
audaciosas e agressivas de afirmação de identidade e enfrentamento de 
humilhações e opressões. Além disso, por gerar medo e desencadear 
situações de extremo sofrimento, diminui a auto-estima dos moradores, 
desconstrói outras iniciativas de afirmação social e reforça o preconceito 
contra os pobres (VASCONCELOS, 2009, p.283-284). 

 
Tal como narrou a moradora acima, sobre as idas até à delegacia, outro 

integrante do Grupo Resolver, ao tratar das incansáveis idas os órgãos 

competentes, relata que a autoridades não conseguem direcionar respostas 

concretas que deem continuidade ao trabalho do grupo. Vejamos como este 

integrante do grupo Resolver se manifesta: 

 
Quando fazemos visita às autoridades, não temos a resposta que a gente 
espera; quanto maior o cargo da pessoa a quem a gente recorre, menos 
esperança essa pessoa nos dá. A delegada desanima a gente, o secretário 
de segurança é promessa em cima de promessa e não dá uma resposta 
concreta. De modo que hoje, nós estamos vendo que não podemos contar 
muito com essas autoridades, nós estamos vendo que só nos resta a 
organização da comunidade para enfrentar o problema de frente. O objetivo 
dessa reunião é a gente pensar que caminhos nós vamos tomar, enquanto 
comunidade (Ulisses). 

 
Diante da situação de falta de apoio da ordenação político e jurídica do lugar, 

foi realizada uma reunião com a comunidade, dia 05/01/13, na Escola Horizonte da 

Cidadania, com o objetivo de se extrair alguma proposta concreta para 

enfrentamento do narcotráfico. Eu tinha a ideia de capturar as transformações 

vividas em Redonda a partir das narrativas das pessoas, situando-as numa história e 

em um contexto cultural. Uma história e um contexto que chegavam até o agora, na 

complexidade da vida hoje e das adulterações do capitalismo mundializado.  

Chama muito a atenção o que coloca uma integrante do grupo, ao propor que 

seja feita uma ação voltada para os moradores que alugam suas casas a agentes do 
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tráfico, caso contrário, se nada for feito, “nós vamos ter que obedecer às leis do 

traficante”. Vejamos seu depoimento: 

 
A gente percebe que a comunidade ainda não acordou para a gravidade do 
problema, principalmente essas pessoas que têm alugado suas casas a 
traficantes. Ela não tem consciência do mal que tá fazendo pra ela e para os 
outros. Acho que a proposta para uma ação concreta seria a gente 
conversar com essas pessoas que tem casas alugadas para traficantes. É 
uma ação que a gente precisa contar com o apoio de toda comunidade. Vai 
ser uma luta de mobilização mesmo. 
 Enquanto cidadãos, nós podemos começar a ir alertando todo mundo da 
gravidade do tráfico em Redonda, não está pra brincadeira, esse pessoal 
entrando pra fazer o mal e são muito bem acolhido pela comunidade.  
O trafico em Redonda é a luz do dia, em qualquer beira de esquina se 
encontra droga pra comprar, no meio da rua. É tão pouco a vigilância da 
comunidade que eles estão fazendo é no meio da rua. Nós, moradores, não 
podemos ficar de braços cruzados, pois é uma coisa que nos afeta 
diretamente. Temos que correr atrás, conquistar mais pessoas para a luta e 
provar para as autoridades que nós podemos, juntos fazer alguma coisa 
sim. Porque se a gente não fizer nada agora, nós vamos ter que obedecer 
as leis do traficante, pois eles que vão mandar na Redonda                 
(Sileuda). 

 
Foi feito, recentemente, pelo grupo Resolver, um levantamento na 

comunidade dessas casas alugadas que estão servindo como “boca de fumo”, 

sendo elencados os seus donos. Também, já foi entregue na delegacia um dossiê 

com esses locais, georeferenciados, com imagens satélites, pontos de referência 

etc.  

 
Com relação ao mapeamento das bocas de fumo e quem vende droga nós 
já fizemos, fomos a delegacia, entregamos ao escrivão, conversamos com 
ele e ele nos deu esperança. Estamos aguardando alguma ação quanto a 
isso. Segundo eles, é porque estão com poucas pessoas para agir, poucos 
policiais, e eles estão querendo agir aqui na Redonda só com muita gente. 
Dois policiais não entram na Redonda, tem que ter um reforço de 
policiamento, para uma ação mais invasiva, nas bocas de fumo  (Salvinho). 

 
Como a finalidade da reunião era encontrar alguma estratégia para que não 

ficássemos só esperando a ação da polícia, eu propus, a partir desse mapeamento 

já feito, a gente analisar quem é cada locador, caso a caso, para se pensar uma 

estratégia de diálogo com eles, como seria nossa abordagem numa tentativa de 

sensibilização. Mesmo sabendo que se trataria de uma interlocução complexa, o 

coletivo presente foi apresentando suas impressões: 

 
Eu acho que a gente deveria ir até a casa desse alugador, levar o maior 
número de pessoas possível da comunidade, até porque é perigoso, pois 
essas pessoas que alugam suas casas já são ligadas ao pessoal do tráfico, 
são aliadas a eles. A gente tem que ir com o máximo possível de gente, 
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para ficar difícil pra eles saber nome por nome quem tava lá, a cara de cada 
um de nós, e quanto mais gente melhor (Elias). 

 
Outro participante argumenta que existem dois tipos de locatário: os que 

estão nessa condição por simples interesse financeiro, a renda do aluguel, e há 

aqueles que são cúmplices e até participam das estratégias do narcotráfico. Assim, 

as estratégias seriam diferentes para cada tipo. Vejamos como ele se posicionou: 

  
Nós temos que dividir essas casas em duas categorias, os nativos que 
alugam só por interesse financeiro e não tem nada ver com o tráfico e 
aquelas que o próprio morador é quem vende também. Para esses que 
estão envolvidos, no meu entender, nós não temos essa atribuição não, de 
conversar. Acho que a gente tem de dar um jeito de fazer as autoridades 
cumprir o papel delas. De ir lá e invadir. Com relação aos que estão nessa 
só por uma questão financeira, a gente pode ir lá, tentar sensibilizar 
(Salvinho). 

 
Percebemos que a leitura do morador reflete o quão complexa se apresenta, 

hoje, a face (avessa) dos personagens que denominamos estarem relacionados ao 

mundo do narcotráfico e que muitas vezes abreviamos com o termo traficante. 

Primeiramente, como vimos na fala acima, há os nativos e os não nativos.  

 
Nativo, eu penso, era um nome usado pelos “de fora” ao referirem-se ao 
local idealizado e paradisíaco que é Redonda. Utilizando o “nome do outro” 
não estaria a população de Redonda a ver-se como “de fora”? Poderia 
dizer, mesmo, que os filhos de Redonda, descendentes de Crispins, 
Currupios e Pindus eram nativos? Parece-me que ao dizer assim, sobre si, 
nativos, os habitantes de Redonda preservam na memória e na fala a ideia 
de que são os residentes ou moradores nativos ou antigos, que já estavam 
no lugar, primeiro moradores de Redonda (Diário de Campo). 

 
Hoje, em Redonda, há nativos que vendem e usam drogas, como há os que 

só vendem ou só usam. Há nativos que alugam casas para o tráfico, uns já sabendo 

do propósito e outros sem saberem tanto assim. Há os que frequentam essas casas 

(alugadas para traficantes e que são “boca de fumo”) cotidianamente e não 

participavam das negociações de drogas. Como há, também, os que ajudam em 

funções secundárias, apoiando a estadia dos traficantes.  

Quanto aos não nativos, também poderíamos esmiuçá-lo em várias tipologias, 

mostrando o complexo desses itinerários e sujeitos. O importante, porém, é 

percebermos que o traficante é um personagem multifacetado (não carrega mais o 

estereótipo de “desconhecido, tatuado e mal encarado” que a comunidade até há 

pouco tempo alimentava). E que esta multiplicidade de faces da questão torna mais 
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difícil o entendimento das estratégias do narcotráfico, vital para o enfrentamento das 

drogas em Redonda.  

Continuando com as propostas na reunião, outra pessoa acrescentou que 

poderíamos levar ao dono do imóvel uma alternativa que compensasse a perda do 

aluguel, para que “facilite a adesão à nossa luta”, já que “o traficante paga seu 

aluguel em dia e a pessoa tem necessidade dessa rendinha no final do mês”. 

 E foram surgindo ideias: de formar um grupo de locatários de casas (para 

não alugar aos traficantes); de divulgar na internet para as pessoas de fora as 

estratégias do eco-turismo, no sentido de vincular o enfrentamento às drogas junto a 

uma prática social e ambiental mais enfática na defesa das populações nativas do 

litoral. 

 
Refleti comigo mesmo o porquê de a Redonda não fazer parte da Rede 
Tucum – rede cearense de turismo comunitário

46
. Uma pessoa da 

mobilização da Rede havia me informado, anteriormente, que um dos 
principais fatores que pesaram, negativamente, para que a Redonda fosse 
excluída do projeto foi exatamente essa questão da droga. Penso que a 
droga está em todos os cantos e que Redonda tem atrativos humanos e 
naturais que, em muito, superam sua problemática com a droga (Diário de 
campo). 

 
 Na continuidade, foram surgindo ideias também de fazer com que o controle 

desses processos fosse feito por lideranças comunitárias que se preocupassem com 

essas questões e abarcasse a questão do tráfico de drogas dentro de uma prática 

social maior e mais propositiva como o eco-turismo. Isso ficou de ser amadurecido 

depois. De imediato, o que teríamos que fazer? Vejamos o delinear do debate: 

 
- Eu defendo uma reunião imediatamente com esses alugadores, que todos 
eles sejam convidados aqui pra essa roda, pra eles sentirem a pressão e 
verem que a coisa não é brincadeira. 
- Eu acho que isso não funciona, porque eles vão ficar constrangidos ao 
receberem o convite e vão simplesmente faltar a reunião, pra evitar o 
confronto público. Quem viria pra uma reunião dessa, gente? Ninguém vem. 
Acho melhor que seja só a visita domiciliar, com um grupo capacitado para 
dialogar e perguntar a eles: você está do lado da sua comunidade ou do 
traficante que veio semear o mal aqui? 
- Essa história da droga tá uma verdadeira guerra, tá igual ou pior que a 
guerra com o compressor. Só que é uma guerra calada, tudo por baixo dos 
panos. E a gente fica parecendo que tá querendo secar o mar com uma 
peneira. Vamos botar as cartas na mesa e enfrentar essa realidade de 
frente. 

                                                             
46

 A Rede Tucum é um projeto de organizações não governamentais e contempla comunidades da 
zona costeira cearense na perspectiva do turismo comunitário e da sustentabilidade socioambiental. 
Em Icapuí foram inseridas as praias de Ponta Grossa e Tremembé. 
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- Eu sugiro juntar as duas propostas. Primeiro a gente faz a reunião para os 
que vierem, possa ser que alguém venha. Assim que terminar, a gente já 
sai para as visitas com os que faltarem. 

 
E assim ficou acertado. Foi sugerido também que convidássemos algum 

representante do Poder Judiciário, formássemos uma parceria com ele nessa ação 

de conversar com os locatários, não para segurança do grupo visitante, mas “para, 

com a presença de uma autoridade, o dono do imóvel sentir um pouco de pressão e 

ver que é uma coisa séria e não brincadeira de três gatos pingados”.  

Outro componente lembrou as autoridades políticas e assim se pronunciou: 

 
O que me deixa indignado é a omissão dos nossos representantes políticos, 
que a gente elege e não estão nesses momentos. Alguns até fazem pose 
de amigos dos traficantes, dando ordens pra liberar esses criminosos 
quando eles são pegos, como fazem alguns deputados. É muito imoral isso. 
(Paulinho). 

 
No final, foi reforçado o reenvio do dossiê, que deveria ser reentregue e que 

se cobrasse novamente alguma resposta dos órgãos: 

 
- Seria bom que a gente refizesse o documento, com foto das casas que 
são boca de fumo, com endereço e ponto de referência, bem detalhado num 
mapa, pra entregar de novo à polícia, ou melhor, ao capitão, em Aracati, 
seria bom a federal, para que eles possam fazer uma invasão já certa, sem 
o risco de entrarem na casa errada. Não custa nada tentar de novo. 
- Lembro que no início a gente dizia: nossa luta não é contra o drogado, é 
contra as drogas. Hoje, a gente diz: nossa luta não é contra as drogas, é 
contra o traficante.  
- Isso é uma coisa que amedronta, mas se agente for deixar o medo nos 
dominar, nunca vamos fazer alguma ação. E a próxima ideia que nós temos 
que amadurecer é com relação a esses jovens da comunidade que vendem 
droga na rua, envolvendo menores, crianças. É um absurdo maior ainda. 

 
O morador acima, ao inferir que “hoje, a nossa luta não é só contra as drogas, 

é contra o traficante”, sintetiza, a meu ver, um processo de reflexão que vem sendo 

amadurecido no correr da luta: de que são inférteis esses discursos generalistas e 

moralistas contra as drogas, à medida que elas, as drogas, fazem parte de diversas 

sociedades, desde a antiguidade; e que, como abaliza Freire (1999, p.55), existem 

muitas contradições na relação da sociedade com a droga: por um lado, uso 

amplamente difundido, por outro, proibição. Por um lado “crenças na possibilidade 

de uma sociedade ‘livre de drogas’ e, por outro, um incentivo para consumir drogas 

psicoativas (incluindo álcool e medicamentos psicoativos)”. E acrescenta:  

 
Paradoxalmente, vivemos o culto do prazer, da ausência de dor e a 
demonização das drogas ilícitas veiculada pelo discurso que evoca um 
pânico moral imobilizante. Todas essas formas maniqueístas de lidar com o 
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problema têm contribuído para perpetuar as dificuldades e um sentimento 
de fracasso diante da luta empreendida pelos que encaram a droga como 
um problema social e de saúde visto de forma crítica, responsável e tão 
menos preconceituosa quanto possível [...] (FREIRE, 1999 apud 
HERMETO, 2008, p.26). 

 
Diante da complexificação desse problema dentro de Redonda, impossível 

não fazermos uma referência (talvez saudosa) aos primeiros espaços e tempos, 

aqueles dos Crispins, Pindus e Currupios, sobre o que discorremos. Há pouco 

tempo atrás, em Redonda, todos se conheciam uns aos outros; se não pelo nome, 

mas com certeza pela genealogia. Eram comuns conversas do tipo: 

 
- Quem é aquele lá na beira da praia? 
- É João. 
- Que João? 
- João de Compadre Vicente. 
- Vicente de Bia ou Vicente de Celina? 
- Vicente de Bia. 
(Diário de Campo) 

 
Nos últimos anos, esse diálogo vem paulatinamente sendo substituído por 

outros parecidos com um que presenciei a transitar por entre-lugares de Redonda, 

que abaixo transcrevo: 

 
- Quem é aquele lá na beira da praia? 
- Esse menino passa todo dia por aqui, num sei de quem ele é fi. 
- Mas ele é da Redonda? 
- Eu acho que é, minha mana, ele dá umas aparências da família daquele 
pessoal de Chico de Luzia. 
- E é, muié? Pois na Redonda já tem muita gente que eu nem conheço. 
Depois dessa ruma de gente de fora que tá morando aqui, desse povo que 
se juntou com gente daqui, é capaz deu me encontrar com uma pessoa da 
Redonda noutro lugar e não conhecer. De primeiro, isso num acontecia. 
- É sim, a Redonda tá grande demais, tá uma coisa absoluta, perdeu o 
controle (Diário de Campo). 

 
O diálogo acima me fez lembrar Canclini (2009) quando o mesmo salienta 

que nesses tempos de interculturalidade, as barreiras estão porosas – podemos 

fazer uma analogia com as fronteiras do que é lícito e ilícito em uma aldeia de 

pescadores açodada pela pressão da especulação imobiliária sobre a vida das 

famílias de antigos pescadores artesanais.  

De fato, houve um tempo que para um não-redondeiro obter um terreno em 

Redonda e construir uma casa precisaria passar pelo crivo da associação de 

moradores. Hoje, entrar, estar e sair de Redonda são atos cada vez mais 

particulares que, se por um lado, atendem à liberdade individual e ao direito de ir e 

vir, por outro, dificultam ações importantes no atual contexto, tal como o combate ao 
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tráfico de drogas, que estamos a esmiuçar. Talvez o nosso personagem do diálogo 

acima, quando expressa que Redonda “perdeu o controle”, esteja se reportando a 

justamente isso - ao controle sobre os possíveis males que ameaçam a vida da 

comunidade, visto como um coletivo autônomo.   

E por falar neles – nos males, ficaram reverberando, amplificadas, as palavras 

do participante da reunião quando assim pronunciou:  

 
Essa história da droga; tá uma verdadeira guerra; tá igual ou pior que a 
guerra com o compressor. Só que é uma guerra calada, tudo por baixo 
dos panos. E a gente fica parecendo que tá querendo secar o mar com uma 
peneira. Vamos botar as cartas na mesa e enfrentar essa realidade de 
frente? 

 
De fato, coexistem uma guerra de velas e uma guerra velada. Daí surgiu-me 

uma inquietação sobre algo que me pus a reflexionar: por que será que os 

redondeiros, povo guerreiro por suas lutas heroicas, como a guerra no mar contra a 

pesca predatória, não enfrentam o problema do tráfico de drogas na comunidade 

com a mesma veemência? Por que será que o traficante não é tão “odiado” quanto o 

compressor? E fiquei a matutar algumas hipóteses ou respostas possíveis, que eu 

construía ao longo da pesquisa. Ei-las. 

A primeira tem a ver com a noção de pertencimento, que remete à de 

construção de identidades. O compressor é identificado como pertencente a um 

outro lugar, externo a Redonda (usualmente até se elenca esses lugares: Barrinha, 

Tremembé, Icapuí etc) e deste lugar externo – adversário, opositor, já que assim os 

“de fora” chegavam, quando em grupos, a Redonda – ele, o compressor, estampa e 

carrega uma identidade perante os redondeiros. Uma identidade “não-redondeira”, 

estranha, inimiga, que se forjou na arena dos conflitos nas últimas décadas: pesca 

artesanal versus pesca predatória, fruto de lutas de resistência.  

O traficante, por sua vez, (pelo menos quando só existiam traficantes “de 

fora”, pois sabemos que hoje isso vem mudando) é identificado como indivíduo de 

um não-lugar, nos termos de Marc Augé. Para este antropólogo, espaços como 

auto-estradas, aeroportos, rodovias, rodoviárias, shoppings são os não-lugares da 

globalização, e “nestes circuitos – mais do que lugares -, aprendemos a conhecer os 

bens, as mensagens e as pessoas que transitam sem pátrias a contê-los” 

(CANCLINI, 2009, p.115 grifo nosso). Na qualidade de pertencimento a um não-

lugar, o traficante não estampa tão ostensivamente uma identidade que o apresente 

como personagem adversário de uma luta coletiva, de toda comunidade.  
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Com base nesses pressupostos, atingir um compressor passa a ser um ato 

socialmente suportável por simbolizar uma luta de sujeitos coletivos (a comunidade 

de Redonda) contra também outros sujeitos coletivos bem definidos (a comunidade 

dos compressores), ou seja, os atos individuais fundem-se; não é uma rivalidade de 

um indivíduo contra o outro, mas de um grupo contra o outro, de um ideário contra 

outro, de um modo de pescar contra outro. E isso a comunidade sempre respondeu 

com luta.  

Por outro lado, atingir um traficante será visto na comunidade como um ato 

individual, uma rivalidade entre sujeitos individuais, em um campo de lesão moral e 

ética que as pessoas comuns não se arvoram a assumir como tarefa sua.  

A segunda hipótese, a mais óbvia, decorre da estratégia que todo mundo já 

conhece: o traficante cria vínculos na comunidade. Nela ele se instala, mantém 

relações próximas com as pessoas que nela vivem, de amizade, de namoro, de 

casamento, enfim, cria laços afetivos mais íntimos e também comunitários.  “Vínculo 

é algo que ata ou liga pessoas, indica interdependência, relações com linhas de 

duplo sentido” (CAMPOS, 2003, p.68). E daí acontece um trânsito importante e 

perigoso na esfera do sentimento de pertença e da identidade: da qualidade de 

pertencimento a um não-lugar, o traficante transita para um lugar de pertença, a 

própria Redonda, onde ele tem filhos, mulheres, sogra, cunhados... Nesta condição, 

não é visualizado como um inimigo público. Portanto, estão desarmadas as 

possibilidades de se construir uma luta coletiva, tal como se construiu contra os 

compressores ou “cafanguistas”. 

É relevante sublinhar que, dentro deste contexto que se desvela aqui, a 

família, enquanto instituição base para os valores da vida humana torna-se, dessa 

forma, também refúgio que protege das instituições judiciárias. Em outras palavras, 

cria-se uma nuvem cinzenta e nebulosa que camufla o crime, tornando míopes os 

olhos da comunidade, da polícia e das autoridades de um modo geral. De algo feio e 

inadmissível, o crime do tráfico de drogas torna-se bonito e aceitável, porque se 

reveste dos valores mais bem aceitos pela comunidade, materializados numa família 

que se constitui, também mediante vidas que daí surgem e, diga-se de passagem, 

tendo um provedor que cumpre o mais estimado dos papéis masculinos: sustentar 

bem a mulher e os filhos e se apresentar como financeiramente bem sucedido nos 

espaços sociais e comunitários. Como diria Freire (1999), a família é uma entidade 

paradoxal e indefinível – eu diria, e que assume muitas camuflagens.  
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Já que falamos em papéis masculinos, apresento a terceira hipótese, que 

decorre das discussões de gênero que se trava internacionalmente, consequência 

das lutas e das bases epistemológicas do movimento feminista. Recompondo as 

cenas da guerra contra os compressores, aqueles acontecimentos cinematográficos 

de confronto em alto mar, de disparos de armas de fogo, armas brancas, de tomada 

de barcos, de aprisionamento de pescadores por outros, podemos argumentar que 

se trata, predominantemente, de uma luta masculina. Eram os homens de Redonda 

que lá estavam, guerreando, pelo bem de suas mulheres e seus filhos, lutando pelo 

pão de cada dia. À mulher (como já foi bem discutido e não quero ser repetitivo), 

coube, por muito tempo, dentro da sociedade, um papel reservado à vida privada, 

como cuidadora do lar, dos filhos. Aos homens, a vida pública, o trabalho fora, as 

funções estatais.  

Arriscando uma analogia, talvez grosseira (talvez não), sugiro que, enquanto 

a guerra contra o compressor é predominantemente masculina (não se quer aqui 

dissipar a participação das mulheres nesse processo, mas assinalar a dominância 

de um ethos no lugar); a luta contra a droga em Redonda tem se caracterizado como 

uma luta predominantemente feminina. São as mulheres que têm se mostrado mais 

atentas às consequências da droga dentro da família – o lugar a que secularmente 

foram relegadas e onde construíram saberes certamente de inegável valor – e, 

agora, com as transformações de gênero, sua ação alcança a comunidade. Talvez 

herança dos valores patriarcais, em que o cuidado é uma atribuição feminina, a luta 

contra a droga parece penetrar o coração da intimidade dos laços parentais.  Neste 

sentido, é também considerado feminino, aos olhos de uma comunidade machista, 

como é o caso de Redonda, o envolvimento em movimentos sociais que se voltem 

mais para a esfera do “cuidado com o outro” do que à esfera do trabalho, da 

provisão de recursos. Prova disso é a baixa adesão dos homens a tais iniciativas, 

ainda hoje, em que pese o enorme esforço do Flor do Sol, como temos vindo de ver 

na pesquisa, no sentido de transformar essas práticas que fazem trincheiras entre os 

mundos do público e do privado, já que o pessoal é também político.   

Os movimentos (Flor do Sol, Comunidades Eclesiais de Base, Resolver) 

tratam de temas (como a questão das drogas) em que na maioria das vezes se 

utilizam estratégias, supostamente mais sutis ou engenhosas, como trabalhos 

educativos com crianças e adolescentes, passeatas, apresentações artísticas, 

reuniões com a comunidade, além de rezas, gestos e depoimentos que expõem 
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fragilidades, medos, preocupações, incertezas, algo muito particular aos modos 

considerados femininos. Estas ações estão no campo das ações que caracterizam o 

que eu estou a batizar de luta feminina, em contraposição aos combates típicos da 

guerra do mar, que eu estou a nomear aqui de luta masculina, trazendo nesses 

dois termos todos os desvelamentos que as discussões de gênero têm possibilitado. 

Na verdade, este campo também é área de “lutas em fluxo”, com mudanças de 

posições ou de derrapagens e transformações, ainda que embrionárias.   

Enfatize-se que ambos – o campo da luta feminina e o que estou a chamar 

também de campo da luta masculina - são movimentos de resistências, legítimos, 

com as fragilidades e potencialidades que cada um abarca. No entanto, são 

moldados por valores que perpassam a dimensão de gênero, que tão fortemente 

marcam as desigualdades do viver e atuar em Redonda. 

Por último, trago uma hipótese que tem suas raízes nas abordagens 

culturalistas, por considerar, primordialmente, a concretude da vida no campo das 

culturas humanas, no âmbito do cotidiano da vida, trazendo a relação das 

subjetividades com o mundo objetivo. Vejamos.  

Vivemos num sistema capitalista que se apresenta no estágio mais avançado 

que se conhece, transnacional, globalizado; Milton Santos chama, mesmo, de 

globaritarismo a esse modo de funcionar do coletivo capitalístico.  Por vivermos nele, 

a base material da vida (o dinheiro, os bens, o ter) movimenta as nossas decisões e 

se conflitua com a produção simbólica na esfera da cultura.  O compressor captura 

da comunidade um ganho que lhe seria imediato, ou seja, os ganhos com a 

produção da lagosta. A míngua desse lucro se sente brusca e imediatamente. 

Revela-se, literalmente, na balança, no peso do pescado que aponta a produção 

precária no final do dia, no rendimento insuficiente para cobrir os custos com a 

pesca e com o sustento da família.  

Já o traficante, por sua vez, captura um dinheiro que escapole 

sorrateiramente, é escorregadio e caminha pelos becos escuros, nos objetos que 

são roubados, no trocado que o pedinte viciado tira com suas insistências 

aparentemente inofensivas.  

O compressor retira esse “ganho imediato” de vários pescadores ao mesmo 

tempo, ou seja, os prejudicados com a pesca por mergulho, logo de início, já são 

afetados em massa, tendo em vista o alto número de famílias que têm como 

principal atividade econômica a pesca da lagosta. Isso é embrionário para uma 
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revolta coletiva, podemos dizer assim. O traficante, diferentemente, retira seu ganho 

sorrateiro abordando vítimas individuais, que se vão aumentando paulatinamente: 

primeiros roubos mais discretos e menos impactantes, depois assaltos esporádicos 

em alguns estabelecimentos maiores, até se chegar aos estágios mais caóticos. Por 

fim, os assaltos mais frequentes parecem ser vistos como um campo difuso da forma 

de ser da vida hoje. Paradoxalmente, o compressor que seria escorregadio, por suas 

roupas deslizantes nas águas do mar, é brusco; o traficante, que tenderia a ser 

brusco pela brutalidade de seu gesto, é escorregadio. Ao brusco, respostas 

enérgicas, quentes. Ao escorregadio, respostas frias, esgueirando-se na passividade 

do cotidiano.  

Resta dizer que estas possibilidades e esferas da vida não são estanques, 

mas deslizam e se transformam, admitindo já fluxos que as desordenam e trazem 

embriões de novas transformações. 

 

3.7 “Os meninos vêm bater em minha porta”: em busca de um futuro? 

 

Misturada a essa realidade dura e pobre em perspectivas para os meninos e 

meninas do mar, uma outra face se revela teimosa, insistindo em se recriar e levar 

adiante seu projeto de vida e arte. Para encontrarmos essa outra face das 

juventudes do mar, vamos ao encontro de Carla e Navegantes, duas coordenadoras 

do Flor do Sol que estão desde o início do grupo e que planejam e promovem, em 

meio a muitas dificuldades, oficinas para as crianças e adolescentes do lugar: 

 
Aqui em Redonda é um lugar que as crianças adoram arte, adoram teatro, 
adoram música. A gente vê a alegria nos olhos das crianças quando elas 
estão participando. Se nós tivesse condições de fazer oficinas todo ano, 
aqui em Redonda não faltava quem participasse, que as crianças daqui 
sentem falta disso. Os meninos vêm bater na minha porta, me pedindo 
pra mim brincar de teatro com eles. Chega eu tenho uma dor de a gente 
não ter condição de bancar essas oficinas de forma permanente. A gente 
faz uma aqui, outra acolá, pela nossa força de vontade, tudo às nossas 
custas (Navegantes). 

 
Navegantes percebe o interesse da meninada do mar em descobrir a vida 

pelas cores da arte. A busca – “os meninos vêm bater na minha porta” -, a meu ver, 

sinaliza um olhar para o futuro que se descortina apontando novos desafios, novas 

lutas no seio da comunidade. Um futuro que pode ser de vida e esperanças, se 

depender dos planos dessas integrantes do Flor do Sol, como apresenta Carla: 
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O Flor do Sol agora quer investir mais em oficinas para crianças e 
adolescentes da comunidade, porque a história do grupo sempre foi assim: 
aquela base que se forma cresce, encontram novos trabalhos e seguem 
outros caminhos. Mas sempre teve essas pessoas que ficam, que nunca 
largam o grupo e sustentam sua permanência ao longo desses anos todos, 
que agora, em 2013, nós vamos fazer 22 anos de grupo. É como a gente 
sempre diz: o caminho se faz ao caminhar, quer dizer, a luta não para 
(Carla). 

 
Em todos esses anos, que agora, em 2013, serão 22 anos de caminhada com 

o teatro popular, com a cenopoesia, com uma arte que se enraizou na comunidade, 

como bem notou a integrante acima, uma das marcas do Flor do Sol tem sido a 

incorporação de novas gerações de Redonda no processo. Alguns assimilam de um 

modo tão espontâneo que surpreendem: começam assistindo aos ensaios, depois 

vão se envolvendo; outros se inserem nas oficinas que o grupo desenvolve uma vez 

ou outra, sem muita regularidade, como percebemos pela fala da integrante: 

 
Tem criança que aprende as técnicas só assistindo os ensaios, ficam 
prestando atenção o que a agente faz. Esse menino, Aquiles, aprendeu a 
tocar o zabumbo só vindo ver o ensaio. Luma e Dante sabem cantar todas 
as músicas da apresentação, chega eu fico admirada. Num é não uma coisa 
que a gente se admira? A gente pensa que eles tão bagunçando, quando 
de fé, já sabe mais do que nós. Luma minha, um dia desse, corrigiu uma 
poesia que eu disse errada, tu acredita? (...) Nós temos que engajar mais e 
mais essas crianças, como nós fizemos com aquela geração dos meninos, 
Clarice, Talupa, Aline, Jonas, Beto, Eliane, né, que foi aquela explosão de 
artistas no Flor do Sol (Navegantes). 

 
Apreendemos da fala que o fazer teatral do Flor do Sol se incorporou de tal 

forma à cultura de Redonda que as novas gerações vão assimilando no cotidiano da 

vida do grupo; o que, de fato, tem sustentado a permanência do grupo ao longo dos 

anos – tendo em vista que não recebem nenhum incentivo por parte das políticas 

públicas do lugar, pois como informou Navegantes acima, “é tudo às nossas custas”. 

Na imagem a seguir, temos as crianças de Redonda observando a atriz do Flor do 

Sol em sua performance:  
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 FOTO 18 - Crianças de Redonda observando a atriz do Flor do Sol ensaiando 

 

FONTE: Acervo próprio 

 
Segundo Boal (2011, p.ix), todos os seres humanos são atores, porque agem, 

e espectadores, porque observam. Como ele diz: “somos espect-atores”. Para este 

autor, a linguagem teatral é a linguagem humana por excelência. 

 
Todo mundo atua, age, interpreta. Somos todos atores. Até mesmo os 
atores! Teatro é algo que existe dentro de cada ser humano, e pode ser 
praticado na solidão de um elevador, em frente a um espelho, no Maracanã 
ou em praça pública para milhares de expectadores. Em qualquer lugar... 
até mesmo dentro dos teatros. A linguagem teatral é a linguagem humana 
por excelência, e a mais essencial (BOAL, 2011, p.ix). 

 
Os processos de inserção no Flor do Sol, muitas vezes se dão assim: as 

crianças presentes nos ensaios para assistirem, em alguns momentos, são 

convidadas a fazerem parte da roda. Umas, mais soltas, já começam a dançar e 

cantar as músicas da peça, circulam pela roda, fazem peripécias. Outras, mais 

tímidas, ficam por ali, riem, fogem, depois retornam com um amiguinho e vão 

encontrando um melhor jeito de também se inserirem; talvez de atualizarem a fábula 

de Xuá-Xuá - a fêmea pré-humana que descobriu o teatro e, assim, se descobriu 
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humana, ensinando que “o teatro é a arte de nos vermos a nós mesmos, a arte de 

nos vermos vendo” (BOAL, 2011, p.xx). 

 
FOTO 19 - Atriz do Flor do Sol com as crianças da comunidade 

 

FONTE: Acervo próprio 

 
Quando a formação de novos artistas se dá por meio de oficinas previamente 

planejadas e elaboradas, os coordenadores procuram sistematizar os exercícios 

teatrais que aprenderam ao longo da vida, principalmente com outros artistas e 

grupos de teatro popular. De modo especial, o movimento Escambo de teatro 

popular de rua47 contribuiu muito com a formação artística do Flor do Sol, por seus 

encontros se pautarem na troca de experiências entre diversos grupos do Ceará e 

do Rio Grande do Norte, primeiramente, e depois de outros estados. 

 
Nas primeiras oficinas com Ray, nós fazíamos um monte de exercícios na 
praia. Aí nós fomos aprendendo outras coisas nos movimentos que a gente 
era engajado, como o Escambo, que tinha oficinas de ator, de dramaturgia, 
de voz, nera? E também nós improvisamos outros exercícios da nossa 
cabeça, com as coisas que tinham aqui. Pra fazer exercício de voz, nós 

                                                             
47

 O movimento Escambo começou no início da década de noventa do século passado, em Janduís – 
RN, e desde então tem percorrido por várias cidades, mobilizado por artistas populares. 
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subíamos nas pedras da ponte, ficávamos bem longe um do outro fazendo 
aqueles sons. Nós usava o arizim

48
 pra fazer massagem no outro, fazia 

alongamento dentro do mar, tudo isso nós inventava do nosso jeito. 

 
Como conta a atuante do Flor do sol, as técnicas foram sendo apreendidas, 

praticadas, reformuladas e o grupo se permitiu brincar com os exercícios: exercícios 

corporais (aquecimento, relaxamento, alongamento, respiratórios), exercícios 

sensoriais, de memória, de imaginação, de equilíbrio, de confiança grupal, 

integração, uso do espaço, do ritmo, da voz etc. Utilizava-se, por exemplo, 

exercícios propostos pelo teatro do oprimido e pelo teatro imagem (BOAL, 2011), 

como o descrito abaixo: 

 
Quando eu preparo oficinas eu sempre gosto de colocar aquele exercício 
das estátuas em grupo. Os grupos formam imagens com os corpos dos 
componentes e todos vão modelando conforme o tema, um vai e bota a 
estátua de um jeito, o outro vai e muda pra outro jeito, até ficar uma imagem 
que seja consenso. A gente aplica muito esse (...) 

 
Uma característica basilar dessas oficinas é que elas propunham a 

problematização. Os temas abordados nos exercícios teatrais advinham da 

realidade de Redonda, eram sempre sugeridos pelos participantes e eram ricos em 

sua diversidade: drogas, prostituição, gravidez na adolescência, preconceito, 

racismo, machismo, tudo era alvo de problematização. Assim, a partir das dinâmicas 

e dos jogos corporais e cênicos, dava-se uma leitura de mundo de forma crítica e 

reflexiva. 

 
Trago presente aqui uma doce recordação de alguns desses momentos, em 
que, numa dessas oficinas, o coletivo dos adolescentes com quem eu 
estava a trabalhar criava textos que nasciam desses exercícios teatrais. A 
partir das problematizações, eu pedia para eles pensassem personagens e 
uma historinha que eles pudessem dramatizar. E começava-se uma 
sequência de improvisos: uma entrava na roda fazendo o papel de uma 
mãe preocupada, a outra chegava e interpretava uma filha rebelde, 
derrepente um dos meninos encarnavam um pai bem rigoroso e se 
encaixava na cena, e daí seguia até onde a imaginação deles os levasse. 
Eu ficava mediando, perguntando como deveria ser o final e assim eles se 
entregavam aquela reflexão com arte. Essas oficinas começaram em 2005 
e o grupo desses meninos se chamou Sol Nascente e aqueles que 
perduraram foram incorporados ao Flor do Sol (Diário de Campo). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
48

 Arizim ou arezinho é a areia molhada da praia. 
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FOTO 20 - Leitura de textos nas oficinas com adolescentes de Redonda 

 

FONTE: Acervo próprio 

 
Mas, sem dúvida alguma, o que tem predominado nessas oficinas do Flor do 

Sol tem sido sua linguagem cenopoética. O Flor do Sol incorporou a cenopoesia em 

seu fazer artístico de modo bastante fecundo, em todas as suas modalidades, quais 

sejam: ato cenopoético com base em roteiro, ato cenopoético desafio derrepente, 

intervenção cenopoética, vivência cenopoética e cortejo cenopoético (LIMA, 2012). 

O ato cenopoético com base em roteiro, como o nome já diz, se parte de um 

roteiro pré-éstruturado, mas que não é rígido, servindo como um norte para os 

cenopoetas. No ato cenopoético desafio derrepente não existe nada preconcebido, 

ela se concebe no momento em que se realiza, criatividade que se assemelha aos 

repentistas. A intervenção cenopoética tem como característica principal o fato de 

ser inesperada, interferindo no programado. Acontece, por exemplo, em algum 

evento formal, num auditório, onde os ouvintes estão com as atenções voltadas para 

a mesa principal ou não (estão cochilando, cochichando) e, como que subitamente, 

o cenopoeta faz sua intervenção: um poema, uma música, um grito, um instrumento 

que ressoa, uma imagem que comunica.  

A vivência cenopoética tem o aspecto de ritual. O coletivo de cenopoetas 

criam movimentos, gestos, sons, cenas sem sequência estabelecida, apenas a 

explosão de sentimentos e expressões corporais. O cortejo cenopoético é um pouco 
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da mistura de todas essas modalidades, com o diferencial que ele se alarga para um 

percurso espacial maior, pois como o nome diz, forma-se um cortejo, que passa por 

ruas, praças, estabelecimentos, domicílios, centros e periferias. 

 
FOTO 21: Atriz do Flor do Sol em ato cenopoético com 
base em roteiro 

 

FONTE: Acervo do grupo  
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FOTO 22 - Crianças das oficinas saem em cortejo cenopoético nas ruas de Redonda 

 

FONTE: Acervo do grupo 
 
FOTO 23 - Atores do Flor do Sol em vivência cenopoética 

 

FONTE: Acervo do grupo 
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Vou terminar esse capítulo falando, mais uma vez, de esperança, porque é 

ela que nos move, que nos impulsiona a seguir adiante. Mas, como ensinou Freire 

(1992), em sua Pedagogia da Esperança, ela necessita de prática para se fazer 

concretude histórica. E o Flor do Sol foi essa prática da esperança. Nas lutas do 

lugar, ele foi, ao mesmo tempo, a face da resistência e da reinvenção que compõe 

este Memorial de Redonda. Assim, faço minhas as palavras deste educador 

brasileiro e nordestino: 

 
Não quero dizer, porém, que, porque esperançoso, atribuo à minha 
esperança o poder de transformar a realidade e, assim convencido, parto 
para o embate sem levar em consideração os dados concretos, materiais, 
afirmando que minha esperança basta. Minha esperança é necessária 
mas não é suficiente. Ela, só, não ganha a luta, mas sem ela a luta 
fraqueja e titubeia. Precisamos da herança crítica, como o peixe necessita 
da água despoluída (FREIRE, 1992, p.5 grifo nosso). 

 
FOTO 24 - Rostos da esperança 

 

FONTE: Acervo do grupo 

 
Rostos da esperança: são esses os rostos do futuro do Flor do Sol, artesãos 

de novos capítulos de um Memorial de Redonda que conta o amanhã, o ontem e o 

hoje. São essas as renovadas caras de Crispins, Pindus e Currupios que vêm se 

reinventando nas lutas desde os primeiros espaços-tempos de uma aldeia de 

pescadores que, um dia, se instalaram em cima dos morros desertos se fizeram 

povos do mar. São esses os olhos do mar, síntese criadora da mãe natureza em 

comunhão com os ancestrais: vibrantes, de luz e cores, de sons e de paixões, de 

ritmos e emoções, de amores. 
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FOTO 25 - Crianças da Redonda no Flor do Sol 

 

FONTE: Acervo do grupo 

 

E o futuro ali está 

Dá pra ver 

Tem mar, botes e tem estrelas 

Tem sonhos, cores e alegrias 

Tem música, luta e ousadia 

E tem esperanças 

Esse caminho em que já estamos 

E que reinventamos a cada manhã 

(Cleilton Paz) 
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4 DE QUANTAS PONTAS SE FAZ ESSA ESTRELA? – UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA (OU UMA HISTÓRIA DE PESCARIA) 

 

Entendendo, como Freire (2005, p.77), que práxis “implica a ação e a reflexão 

dos homens sobre o mundo para transformá-lo” é que, neste capítulo, buscarei 

construir uma reflexão sobre as ações onde atuamos como sujeito transformador de 

realidades.   

No percurso desta dissertação, eu fazia uma abordagem etnográfica, e, em 

dado tempo, senti necessidade de uma intervenção refletida nos contextos onde eu 

atuava, junto às equipes de saúde de Icapuí. Assim é que nos últimos quinze meses 

eu me detinha a tentar uma reflexão-ação-nova reflexão continuada, no meu 

trabalho como coordenador da atenção básica à saúde deste município.  

Observava Freire (2005, p.59) que “se o momento já é o da ação, esta se fará 

autêntica práxis se o saber dela resultante se faz objeto da reflexão crítica”. Na 

minha atuação eu diagnosticava uma necessidade de ultrapassagem do ativismo e, 

ao mesmo tempo, uma necessidade de problematização da realidade, buscando 

a perspectiva dos (as) trabalhadores (as), mas também fazendo uma escuta à 

população.   

Eu vinha de fazer a descrição densa das transformações por que passam os 

sujeitos que partilham a experiência da vida dos povos do mar, focalizando 

Redonda. A abordagem etnográfica trouxe a perspectiva dos sujeitos da pesquisa, o 

que, no meu caso, foi fundamental, já que eu busco reconstruir o que eu nomeei de 

Memorial de Redonda.  Se cultura é processo e experiência, o esforço de buscar o 

sentido das experiências e dar-lhe certa ordem na pesquisa me move. A 

multirreferencialidade exigida também me levou a procurar ver a totalidade da vida 

social, a partir das narrativas os sujeitos e de suas descrições densas.  

Rey (2005, p. 91) afirmou que o problema da pesquisa não pode ser uma 

camisa de força e sim uma representação que pode converter-se num primeiro 

momento do modelo teórico que se desenvolverá no curso da pesquisa.  

Eu percebia isso: o problema evoluía na medida em que o processo de 

pesquisa avançava. Isso foi exigindo de mim que, em meio à tessitura do trabalho 

etnográfico que estava a fazer, eu me forçasse também, enquanto pesquisador 

imerso numa práxis, a buscar as relações do que os sujeitos contavam de um tempo 

antigo com o que eu estava a fazer, num tempo presente, como trabalhador da 
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saúde, ocupando, inclusive, um espaço privilegiado de intervenção, qual seja, a 

coordenação dos serviços de atenção primária à saúde do meu lugar. 

Também, por outro lado, o tempo de antigamente exigia sua continuidade e 

eu me situava, agora, em dado momento da pesquisa, como ator social, desejando 

desvelar minha intervenção, como sujeito histórico. Meu sentimento – desejo – de 

intervir, de me situar parte da pesquisa, desvelando também o lugar de onde eu 

olhava, levava-se a um novo tipo de inserção, onde eu me expunha mais fortemente, 

com um olhar participante.  

O meu sentimento extravasava: seria possível expor minha implicação, agora 

mais marcada, na pesquisa? Geertz assim se pronunciava ao falar da etnografia 

como método:      

 
Nesse contexto, nossa tarefa mental muda de uma coleta de informações 
sobre o padrão de acontecimentos no mundo exterior per se para uma 
determinação do significado afetivo, da importância emocional desse padrão 
de acontecimentos. Não estamos preocupados em resolver problemas, mas 
em esclarecer sentimentos. Entretanto, a existência de recursos culturais, 
de um sistema adequado de símbolos públicos, é tão essencial para essa 
espécie de processo como o é para o raciocínio orientador (GEERTZ, 1989; 
p.95). 

 
Nesse momento da pesquisa, em que o tempo avança, vejo que a escuta aos 

moradores de Redonda já me captura. E os sentimentos meus, tomados como 

indícios de pensamento e costuras das análises, também poderiam ser pensados 

não de modo fragmentado, mas como diz Larger (1953) apud Geertz (1989, p.94-

95), como parte de uma vida de sentimentos: 

 
É a continuidade do pensamento que sistematiza nossas reações 
emocionais em atitudes de tons distintos de sentimentos e estabelece um 
certo escopo para as paixões individuais. Em outras palavras: em virtude de 
nosso pensamento e de nossa imaginação, dispomos não apenas de 
sentimentos, mas de uma vida de sentimentos. 

 
É dentro desse marco da pesquisa, onde o pesquisador comparece como 

parte do estudo – e do problema – pesquisado, em um olhar de não neutralidade, 

que passo a focalizar a Unidade de Saúde Estrela-do-Mar, como lugar de memória 

importante neste Memorial de Redonda. Deste lugar de olhar me situo como 

participante da unidade, sujeito histórico de suas lutas e recuos, junto à população. 

E é deste lugar que me reflexiono: de quantas pontas se faz essa estrela?  

Para uma compreensão ajustada dos processos experienciados junto à 

Unidade de Saúde Estrela-do-Mar, devemos vê-la como parte de um grande 



254 
 

percurso maior de lutas sociais por saúde em nosso país. A educação popular é 

também compreendida como uma busca da perspectiva da população em suas lutas 

pelo direito à saúde. Lutas por políticas públicas que possuem sua construção 

histórica. É nesse sentido que, ao adentrarmos a institucionalidade desse lugar de 

memória, devemos assumir a historicidade da atenção básica, como política pública 

em saúde. Por isso, voltaremos, sempre que preciso for, para um construto histórico 

destas políticas públicas, para que assim, tenhamos melhores condições de 

pensarmos de modo ampliado a nossa intervenção, hoje, na saúde em Redonda.  

Ao reflexionar sobre a experiência que trago para este capítulo, percebi o 

quanto ela se assemelha a uma dura pescaria, em meio a um mar turbulento. Os 

nossos instrumentos de trabalho e a força humana parecem insuficientes, os 

pescados escassos e o barco estreito para resistir à força impetuosa de um mar 

indomado.  

 
Me dê uma chance pelo amor de Deus 
Me dê um oportunidade 
Pra dizer que tenho um belo nome 
Que ainda tem gente passando fome 
E muitos não têm onde morar 
(...) 
Me dê uma chance pelo amor de Deus 
Me dê um oportunidade 
Pra dizer que ainda preciso da palavra 
Mais do que palavra preciso da expressão 
Mais do que isso preciso de um ouvido 
Mais do que ser ouvido necessito de você 
(Ray Lima) 

    

4.1 Um convite à pescaria: essa rede é boa de peixe? – Receios e esperanças 

Ao passar por entre tudo vi 
Que o tudo não existe 

Procurei dele fugir, não pude 
Fiquei alegre e triste 

(Ray Lima) 

 

Nossa pescaria começa com um convite que recebi para assumir a 

coordenação do departamento da atenção básica da Secretaria de Saúde e 

Saneamento de Icapuí. Isso veio a acontecer depois de um fato político importante 

para o município.  

Em setembro de 2011, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará cassou os 

mandatos do então prefeito e vice-prefeito de Icapuí, por abuso de poder político e 

econômico, nas eleições municipais de 2008. Tal decisão judicial provocou 
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mudanças radicais em toda gestão municipal e na administração pública. O então 

presidente da Câmara de Vereadores assumiu, por três meses, na qualidade de 

prefeito interino, até a realização das eleições complementares e posterior posse do 

novo prefeito, que se deu em novembro de 2011.  

Foi nesse clima de instabilidade que pairava sobre o município que recebi, em 

outubro desse mesmo ano, por parte do prefeito interino, o convite para coordenar 

os serviços de atenção primária à saúde, com a missão de contribuir para 

reestruturá-los. Esse desafio não estava em meus planos, tendo em vista que estava 

em pleno curso de mestrado em saúde pública, em Fortaleza. Assim, de início, 

pensei em não aceitar. No entanto, vários motivos me levaram a dizer sim a esse 

desafio, principalmente minha vontade de contribuir com um momento tão delicado 

para a saúde do lugar, aliada à minha identificação com o trabalho na atenção 

básica. Pensei, naquele momento, que a via institucional precisava demais ser 

ampliada, para contemplar os anseios dos movimentos populares de luta pela 

saúde.  

Lembrei as palavras de Vasconcelos (2009) quando admite que o controle 

social, da forma como vem se dando no país, com os conselhos e conferências de 

saúde, tem voltado mais a atenção para temas ligados à gestão e ao planejamento 

das políticas de saúde. Assim, não tem “contemplado a articulação e o apoio às 

práticas solidárias e participativas de enfrentamento dos problemas de saúde na 

sociedade” (VASCONCELOS, 2009, p.271). 

Achei que podia contribuir neste aspecto, tanto pela minha inserção no 

movimento popular, quanto pelo o que eu estava a aprender com essa pesquisa 

junto aos povos do mar, dando voz a esses sujeitos, desejando que os mesmos 

fossem coparticipes dos processos de produção de sua saúde. Então, aceitei o 

desafio da pescaria.  

De início, me interroguei: que redes poderiam ser jogadas em águas tão 

profundas? E fui vendo que as redes estavam cheias de nó. Em outros pontos, elas 

estavam bem rasgadas e precisavam, urgentemente, serem costuradas. Explicar-

me-ei melhor. 

A Atenção Primária vem sendo considerada, na nova conjuntura, em que as 

redes de atenção se levantam para o cenário nacional da saúde, o centro de 

comunicação entre essas redes. Como ser esse centro de comunicação 

coordenador de um cuidado longitudinal e que se opera em redes? – Era essa 
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minha principal angústia. Mas, passemos a discorrer mais sobre essa nova (?) 

proposta para a atenção primária. 

As redes de atenção à saúde – as chamadas RAS – são apontadas como 

uma nova forma de organizar o sistema de atenção à saúde, saindo dos modelos de 

sistemas fragmentados para sistemas integrados49, “que permitam responder, com 

efetividade, eficiência, segurança, qualidade e equidade, às condições de saúde da 

população brasileira” (MENDES, 2011, p.18). 

Para Mendes (2011, p.18), “os sistemas de atenção à saúde são respostas 

sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal, devem 

operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias”. No 

entanto, discorre esse mesmo autor que a situação de saúde brasileira vem 

mudando consideravelmente em virtude de uma transição demográfica acelerada 

por que passou o país. Hoje, explica o autor, convivemos, no Brasil, com uma 

situação de tripla carga de doenças: “uma agenda não superada de doenças 

infecciosas e carenciais, uma carga importante de causas externas e uma presença 

hegemônica forte de condições crônicas50” (MENDES, 2011, p.18).  

Argumenta ainda Mendes (2011, p.18) que essa situação de saúde não 

poderá ser respondida, adequadamente, por “um sistema de atenção à saúde 

totalmente fragmentado, reativo, episódico e voltado, prioritariamente, para o 

enfrentamento das condições agudas e das agudizações das condições crônicas”. 

Esclarece ele que o quadro epidemiológico do mundo inteiro, num apanhado mais 

geral, evidencia o aumento das condições crônicas nos diversos países, cujos 

principais fatores determinantes são as mudanças demográficas, as mudanças 

nos padrões de consumo e nos estilos de vida, a urbanização acelerada e as 

estratégias mercadológicas (MENDES, 2011, p.28 grifo nosso). 

 

                                                             
49 Os sistemas fragmentados tendem a se voltar para a atenção principal às condições e aos eventos 
agudos, enquanto os sistemas integrados tendem a atuar, equilibradamente, sobre as condições 
agudas e crônicas (MENDES, 2011, p.50). 
50

 As condições crônicas vão, de acordo com Mendes (2011, p.27), “muito além das doenças crônicas 
(diabetes, doença cardiovascular, câncer, doença respiratória crônica etc.), ao envolverem as 
doenças infecciosas persistentes (hanseníase, tuberculose, HIV/aids, hepatites virais etc.), as 
condições ligadas à maternidade e ao período perinatal (acompanhamento das gestantes e atenção 
ao parto, às puérperas e aos recém-natos); as condições ligadas à manutenção da saúde por ciclos 
de vida (puericultura, hebicultura e monitoramento da capacidade funcional dos idosos); os distúrbios 
mentais de longo prazo; as deficiências físicas e estruturais contínuas (amputações, cegueiras, 
deficiências motoras persistentes etc.); as doenças metabólicas; e a grande maioria das doenças 
bucais”. 
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Eu via que a força da população centrava-se no desejo de viver a esfera 
pública e de ter as instituições que os outros lugares e municípios vizinhos 
como Aracati, Beberibe, Cascavel, entre outros, tinham. No entanto, 
contraditoriamente, as “doenças” priorizadas pelos programas do Ministério, 
só em parte correspondiam às necessidades específicas dos povos do mar, 
em sua singularidade. Por exemplo, problemas osteomusculares, com maior 
incidência na coluna (em que se avulta o sintoma de dor nas costas), 
câimbras, problemas oftalmológicos (pelo contato permanente com água 
salgada nos olhos), depressão, muitas vezes relacionada às condições em 
que a pesca da lagosta se encontra, etc. Todos esses problemas não 
possuíam espaço devido na atenção primária local, dependendo, assim, do 
fortalecimento da rede. Acho que não eram percebidos nem como 
problemas relevantes da saúde pública em Redonda ou em Icapuí como um 
todo, a não ser por alguns profissionais mais sensíveis. 
Evidente que isso, pensava eu, poderia ser corrigido depois, com o 
amadurecer da reflexão dentro dos serviços. No entanto, com o passar do 
tempo, vi que não era tão simples essa escuta ao mundo popular e suas 
necessidades. A gestão da saúde criava uma esfera burocrática que parecia 
ocultar essa escuta (Diário de Campo). 

 
Mas, continuemos a contextualizar os desafios que vieram a minha cabeça 

quando aceitei o convite para pescar nesse mar burocrático. 

A organização Mundial de Saúde sublinha que as condições crônicas, hoje, 

são responsáveis por 60% de todo o ônus decorrente de doenças no mundo. No ano 

2020, serão responsáveis por 80% da carga de doença dos países em 

desenvolvimento e, nesses países, a aderência aos tratamentos chega a ser apenas 

de 20% (OMS, 2003 apud BRASIL, 2010).  

Após analisar informações demográficas e de morbidade no Brasil e no 

mundo no correr das últimas décadas, Mendes (2011, p.43) constatou que: 

  
O mundo e o Brasil apresentam um processo de envelhecimento de sua 
população e uma situação de transição das condições de saúde, 
caracterizada pela queda relativa das condições agudas e pelo aumento 
das condições crônicas. Ou seja, manifesta-se, universalmente, o fenômeno 
da transição epidemiológica. 

 
Informações que buscamos no sistema de mortalidade do município de Icapuí 

no ano de 2012 revelam, que neste município também, as condições crônicas como 

causa de óbitos em muito prevalecem sobre as condições agudas. Vejamos a tabela 

a seguir, com dados retirados do sistema de informação sobre mortalidade: 

 

TABELA 4 - Número de óbitos por causa. Icapuí. 2012 

Causa do Óbito Nº de Óbitos 

Infectocontagiosas 08 

Doenças relacionadas ao 
aparelho gastrointestinal 

08 
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Doenças relacionadas ao 
aparelho respiratório 

12 

Cardiovasculares 22 

Endócrinos e metabólicos 07 

Neoplasias 11 

Causas externas 14 

Outras causas 16 

Total de Óbitos 98 

Fonte: SIM / SMS / PMI 

 
Importante acrescentar que, entre as 22 mortes por problemas 

cardiovasculares, predominaram as causas por infarto agudo do miocárdio (09 

óbitos), hipertensão arterial sistêmica (05 óbitos) e, em menor proporção, acidentes 

vasculares encefálicos (03 óbitos). Entre as 14 pessoas que morreram por causas 

externas, sobressaíram as vítimas de acidentes de trânsito (05 óbitos) e as vítimas 

de agressões e homicídios (05 óbitos também). Entre as 07 mortes por problemas 

endócrinos, 03 pessoas morreram por diabetes. Entre as 11 neoplasias, 

prevaleceram os óbitos por neoplasia da próstata (03). Já no que se refere às 

doenças infectocontagiosas, sobressaíram-se as pneumonias, com 06 óbitos. 

O quadro de números de óbitos por causa, em 2012, revela, claramente, que 

as condições crônicas e as causas externas têm prevalecido sobre as condições 

agudas, em termos de mortalidade no contexto dos povos do mar de Icapuí. 

Importante não esquecer que as causas externas acometem principalmente pessoas 

jovens. E é essa a preocupação que alguns moradores vêm apresentando: 

 
As pessoas falam que de primeiro era ruim pra saúde, porque morriam 
muitas crianças de diarreia e muitas mulheres de parto. Mas de primeiro 
também ninguém via um rapaz morrer de acidente de moto. A primeira vez 
que nós vimos um acidente de moto sério, aqui em Redonda, foi quando 
aquele rapaz de Limoeiro, num era nem daqui, era de Limoeiro, caiu ali na 
praia porque num viu a corda da lancha, ele num sabia que a lancha na 
praia fica amarrada por uma corda pro mar não levar, aí ele quebrou o 
pescoço. Mas, de uns tempos pra cá, é só o que a gente vê. Só se ver é as 
notícias aí, de gente nova morrendo nessas motos. Eles bebem, vão se 
amostrar, talvez, num sei. Só sei que é um perigo. O medo que eu tenho é 
de pegar uma pessoa inocente na rua, uma criança que for passando, 
porque eles só andam desimbestado (João de Deus).  

 
O depoimento acima exibe uma percepção de que não é tão simples 

comparar a saúde “de primeiro” com a dos tempos de hoje, pois parece que, na 

visão do morador, quando os contextos mudaram no lugar, eles trouxeram consigo 
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novas formas de adoecimento e morte. Com pensamento similar a esse de João de 

Deus, também se expressa Corrita, outra moradora de Redonda, agricultora 

aposentada, que hoje se dedica aos serviços de exéquias na comunidade: 

 
Hoje tem mais recurso, mas em compensação tem mais doença. 
Antigamente, tinha mais pouco. Hoje, quase todo mundo é doente. Os 
jovens parecem que são mais doentes que nós véi. Eu me lembro que 
finado ti Ontõi pegou uma doença, ramo de vento, ficou aquele tempão 
arriado, ficou em casa, um dava chá, outro trazia remédio, comida, água, 
ele passou um tempão pra morrer, viveu muitos anos. Só nós, ali, cuidando 
do jeito que nós sabia, e ele aturou mais do que se fosse hoje dia. Por que 
hoje em dia, faz medo um véi cair doente, morre ligeirim, e no hospital é que 
é... (Corrita) 

 
O depoimento acima, além de demonstrar como se davam práticas solidárias 

em saúde com base em saberes da comunidade – “só nós, ali, cuidando do jeito que 

nós sabia” -, também deixa transparecer a percepção de que os recursos existentes 

e disponíveis não estão sendo suficientes para que a dimensão da doença não se 

apresente realçada –“hoje tem mais recurso, mas em compensação tem mais 

doença” ou “no hospital é que é”. 

É importante esclarecer que não se está aqui buscando um comparativo entre 

os tempos, em termos de saúde-doença. O que se vem sublinhar é que, diante das 

transformações nos perfis de morbimortalidade dos povos do mar, as pessoas 

reconhecem que, apesar de todas as conquistas alcançadas (que não deixam de ter 

sua importância), se apresentam realçados outros determinantes dos processos de 

adoecimento e morte no lugar. 

Alargando agora o nosso cenário, para abrangermos toda a região de saúde51 

que envolve os municípios de Icapuí, Aracati, Fortim e Itaiçaba, no período de 2006 

a 2010, teremos que: as doenças do aparelho circulatório constituíram a primeira 

causa de morte com (131 óbitos), seguidas das neoplasias (71), causas externas 

(59), doenças do aparelho respiratório (47) e doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas (37 óbitos) (CEARÁ, 2012).  

As principais doenças do aparelho circulatório foram (taxa por 100.000 

habitantes): doenças cerebrovasculares (49,2), doenças isquêmicas do coração 

(32,8) e as doenças hipertensivas (17,3). Quanto às neoplasias, que são a segunda 

                                                             
51

 O Plano Diretor de Regionalização- PDR/2011 divide o Estado do Ceará em quatro Macrorregiões 
de Saúde: Fortaleza, Sobral, Cariri e Sertão Central. A Região de Fortaleza é constituída por nove 
Regiões de Saúde: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Baturité, Itapipoca, Aracati, Russas, Limoeiro do 
Norte e Cascavel. A 7ª Região de Saúde é composta pelos municípios de Aracati, Fortim, Itapuí e 
Itaiçaba, sendo Aracati classificado como município polo. 
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causa de morte na Região, destacam-se aquelas localizadas em (taxa por 100.000 

habitantes): pulmão (11,1), próstata (9,1), estômago (8,2) e mama feminina (5,5). 

Acrescenta-se que em 2009, no Estado do Ceará, 67,4% dos cânceres de próstata e 

46,1% dos cânceres de mama, foram detectados tardiamente, elevando a 

mortalidade por essas causas (CEARÁ, 2012). E sabemos que a detecção precoce 

relaciona-se diretamente ao trabalho da atenção básica. Dados esses que se 

mostram, no mínimo, preocupantes. 

Nas causas externas, terceiro lugar em mortalidade na região, destacam-se 

(taxa por 100.000 habitantes): acidentes de trânsito (20,1), homicídio (19,5) e 

suicídio (8,2). No grupo das doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, 

destaque para o diabetes mellitus (28,3) e no aparelho respiratório, a causa 

específica de maior mortalidade foi pneumonia (21,9). Encontram-se ainda entre as 

principais causas de morte na Região de Aracati as doenças do fígado (CEARÁ, 

2012). 

Diante do quadro, assim se posiciona a 7ª Região de Saúde: 

 
A situação da mortalidade na Região Aracati assemelha-se ao quadro do 
país e do Ceará, com predominância das doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT) e das causas externas (acidentes e violências).  As 
DCNT impactam negativamente na qualidade de vida das pessoas 
acometidas dessas doenças, bem como levam a perdas econômicas para 
suas famílias e para a sociedade em geral, por necessitarem de tratamento 
prolongado, desenvolvimento de incapacidades e mortes precoces (abaixo 
da expectativa média de vida de 70 anos para o Ceará). De um modo geral, 
as DCNT estão associadas a fatores de risco como: fumo, ingestão de 
álcool, inatividade física, alimentação inadequada, hipertensão arterial, 
hipercolesterolemia e obesidade, todos possíveis de serem modificados 
(CEARÁ, 2012, p.75).  

 
Acresce-se a isso que a região de Aracati obteve, em 2010, a segunda maior 

taxa de incidência de AIDS do Estado do Ceará e a sexta colocação na incidência 

de sífilis. Alerta o documento que a atenção deve ficar voltada para a prevenção e 

controle dessas doenças, que envolvem além de medidas preventivas específicas, 

as ações efetivas de vigilância epidemiológica e o tratamento adequado dos 

pacientes, visando à redução da transmissão (CEARÁ, 2012). 

 
Ao analisar dados de morbimortalidade, eu fiquei me lembrando de quando 
eu fui monitor de um projeto chamado “Pescadores, mulheres e filhos de 
pescadores conversando sobre DST/AIDS e cuidando do corpo”, em que eu 
dei oficinas para um grupo de pescadores de Redonda. Nesses encontros, 
os participantes socializavam muitas estórias interessantes, faziam 
perguntas as mais diversas, num clima bem despojado, todos riam dos 
casos partilhados sobre as doenças sexualmente transmissíveis que haviam 
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adquirido alguma vez (o que eles achavam bem comum). Diziam: - “acho 
que todo homem já teve isso aí”. E riam muito. Lembro que, no encontro 
sobre a camisinha, um deles se colocou assim: - “Nesses tempos de hoje, 
tudo é complicado pro analfabeto. Até namorar nós num vamos saber mais”. 
E foi aquela gargalhada geral. Desde então, já era perceptível o quanto 
trabalhar a prevenção pode ser complexo. As dinâmicas eram 
interessantes, jogos divertidos, brincadeiras de aprender. Mas, será que 
sensibilizavam mesmo quanto aos riscos para a saúde? Ou a experiência 
de quem adquirira a doença, fora curado e ali contava, falava mais alto para 
os ouvintes e acabava por banalizar as informações dos monitores? São 
ambiguidades como essas que exigem dos educadores em saúde, não só 
habilidade técnica e informativa, mas capacidade de dialogar com as 
classes populares a partir da lógica deles (Diário de Campo). 

 
Nesse momento de convite à pescaria, em que estou a partilhar as 

ansiedades que emergiram, esta era uma das maiores inquietações: como contribuir 

para que as nossas práticas educativas se efetivassem de um modo que as 

vivências dos sujeitos se fizessem experiência a partir da análise crítica e da 

reflexão consciente? Diante desse panorama atual, de tripla carga de doenças e 

com forte predomínio de condições crônicas, convocam-se mudanças profundas nas 

formas de educar em saúde e, é claro, nos próprios sistemas de atenção à saúde.  

Pensei também, em meio a tudo, na crise dos sistemas de atenção à saúde. 

Estes, enquanto respostas sociais, deliberadamente organizadas, para responder às 

demandas das sociedades, adverte Mendes (2011, p.45), “devem ser articulados 

pelas necessidades de saúde da população que se expressam, em boa parte, em 

situações demográficas e epidemiológicas singulares”. Como atuar para que a 

atenção à saúde dos povos do mar passasse a estar realmente voltada às suas 

reais necessidades? E quais são as suas necessidades singulares? 

Bem observava Merhy et al (1991, p.84) que “as opções por determinadas 

delimitações dos problemas de saúde e de determinadas estratégias de ação no 

âmbito institucional são politicamente determinadas”. Salientam ainda Carvalho & 

Cunha apud Campos et al, (2012, p.839) que “distintos modelos de atenção 

desenvolvem ações que expressam uma dada construção do que são os objetos 

‘saúde e doença’, e traduzem, ao mesmo tempo, determinados projetos de 

políticas”.     

Argumenta ainda Mendes (2011), respaldado por Schramm et al (2004) e 

Frenk et al (1991), que a transição das condições de saúde deveria vir sempre 

acompanhada da transição dos sistemas de atenção à saúde, uma vez que existe 

uma relação estreita entre ambas, em que aquela (juntamente com outros fatores 
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como o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico) determina esta. E 

assim se coloca: 

 
Por essa razão, em qualquer tempo e em qualquer sociedade, deve haver 
uma coerência entre a situação das condições de saúde e o sistema de 
atenção à saúde. Quando essa coerência se rompe, como ocorre, nesse 
momento, em escala global, instala-se uma crise nos sistemas de atenção à 
saúde (MENDES, 2011, p.45). 

 
Portanto, para Mendes (2011, p.45), a crise contemporânea dos sistemas de 

atenção à saúde reflete: 

 
O desencontro entre uma situação epidemiológica dominada pelas 
condições crônicas – nos países desenvolvidos de forma mais contundente 
e nos países em desenvolvimento pela situação de dupla ou tripla carga das 
doenças – e um sistema de atenção à saúde voltado predominantemente 
para responder às condições agudas e aos eventos agudos, decorrentes de 
agudizações de condições crônicas, de forma reativa, episódica e 
fragmentada.  

 
Enfatiza o autor que é imprescindível mudar, radicalmente, essa lógica, 

implantando-se um novo arranjo do sistema de atenção à saúde, ou seja, é preciso 

suplantar os sistemas fragmentados e substituí-los por sistemas integrados, as 

chamadas RASs. E explica por que: 

 
Os sistemas fragmentados de atenção à saúde, fortemente hegemônicos, 
são aqueles que se organizam através de um conjunto de pontos de 
atenção à saúde, isolados e incomunicados uns dos outros, e que, por 
consequência, são incapazes de prestar uma atenção contínua à 
população. Em geral, não há uma população adscrita de responsabilização. 
Neles, a atenção primária à saúde não se comunica fluidamente com a 
atenção secundária à saúde e, esses dois níveis, também não se articulam 
com a atenção terciária à saúde, nem com os sistemas de apoio, nem com 
os sistemas logísticos. Diferentemente, os sistemas integrados de atenção à 
saúde, as RASs, são aqueles organizados através de um conjunto 
coordenado de pontos de atenção à saúde para prestar uma assistência 
contínua e integral a uma população definida (MENDES, 2011, p.50). 

 
“Será que essa rede é boa de peixe mesmo”? Concordo, primeiramente, com 

o que Mendes assinala quando se refere a essa desarticulação entre os diversos 

pontos de atenção52, uma vez que temos percebido em nossas rotinas de trabalho, 

que a comunicação entre os mesmos (os pontos) não vem acontecendo de modo 

                                                             
52

 “Os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde se ofertam determinados 
serviços de saúde, por meio de uma produção singular. São exemplos de pontos de atenção à saúde: 
os domicílios, as unidades básicas de saúde, as unidades ambulatoriais especializadas, os serviços 
de hemoterapia e hematologia, os centros de apoio psicossocial, as residências terapêuticas, entre 
outros. Os hospitais podem abrigar distintos pontos de atenção à saúde: o ambulatório de pronto 
atendimento, a unidade de cirurgia ambulatorial, o centro cirúrgico, a maternidade, a unidade de 
terapia intensiva, a unidade de hospital/dia, entre outros” (BRASIL, 2010, não paginado). 
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satisfatório para os serviços. É aquela velha reclamação da inoperância dos 

sistemas de referência e contrarreferência entre os níveis de atenção53 

hierarquizados que vigoram no SUS, o que, na verdade, só geram equívocos sobre 

o conceito de complexidade, banalizando a atenção primária e sobrevalorizando (por 

parte de políticos, gestores, profissionais da saúde e usuários) os demais níveis de 

atenção, como bem registra o mesmo autor: 

 
Nos sistemas fragmentados de atenção à saúde, vige uma visão de uma 
estrutura hierárquica, definida por níveis de “complexidades” crescentes, e 
com relações de ordem e graus de importância entre os diferentes níveis, o 
que caracteriza uma hierarquia. Essa concepção de sistema hierarquizado 
vige no SUS. O sistema público brasileiro de atenção à saúde organiza-se, 
segundo suas normativas, em atenção básica, atenção de média e de alta 
complexidades. Tal visão apresenta sérios problemas teóricos e 
operacionais. Ela fundamenta-se num conceito de complexidade 
equivocado, ao estabelecer que a atenção primária à saúde é menos 
complexa do que a atenção nos níveis secundário e terciário. Esse conceito 
distorcido de complexidade leva, consciente ou inconscientemente, a uma 
banalização da atenção primária à saúde e a uma sobrevalorização, seja 
material, seja simbólica, das práticas que exigem maior densidade 
tecnológica e que são exercitadas nos níveis secundário e terciário de 
atenção à saúde (MENDES, 2011, p.50-51). 

 
Assim é que Mendes (2011) desmistifica a crença de que a APS seja menos 

complexa que os cuidados ditos de média e alta complexidades. Os níveis de 

atenção secundários e terciários constituem-se de tecnologias de maior densidade 

tecnológica, mas não de maiores complexidades. Justifica este autor que: 

 
É a APS que deve atender mais de 85% dos problemas de saúde; é aí que 
situa a clínica mais ampliada e onde se ofertam, preferencialmente, 
tecnologias de alta complexidade, como aquelas relativas a mudanças de 
comportamentos e estilos de vida em relação à saúde: cessação do hábito 
de fumar, adoção de comportamentos de alimentação saudável e de 
atividade física etc. (MENDES, 2011, p.83). 

 
Nos dizeres do senso comum, “é aí que o nó pega”. Ciente, de antemão, 

dessa complexidade da atenção primária, eu ficava a questionar como o modelo 

biomédico tem sua parcela de culpa nessa hierarquização aos avessos: 

 
Conversando com os amigos mais próximos para pedir suas opiniões sobre 
se deveria aceitar tal convite para coordenar a atenção básica em Icapuí, 
eles me diziam: - “Olha, pra quem assume um pronto-socorro daquele, 

                                                             
53

 Os níveis de atenção à saúde estruturam-se por arranjos produtivos conformados segundo as 
densidades tecnológicas singulares, variando do nível de menor densidade, a APS, ao de densidade 
tecnológica intermediária, a atenção secundária à saúde, até o de maior densidade tecnológica, a 
atenção terciária à saúde (MENDES, 2011, p.78). 
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como é o do Hospital Tarcísio Maia de Mossoró
54

, que é quase um inferno, 
a atenção básica de Icapuí é peixe pequeno”. Eu não sabia se dava vontade 
de rir ou de chorar diante de tais colocações (Diário de Campo).  

 
De algum modo, já é estimulante saber que ganham fôlego as propostas de 

RASs, que apesar de recentes (surgidas na primeira metade dos anos 90 nos 

Estados Unidos55), já se mostram como uma luz para suplantar essa crise de 

fragmentação dos sistemas de atenção à saúde, inclusive o brasileiro. Em nosso 

país, nos últimos anos, conforme noticia Mendes (2011, p.69) as experiências de 

RASs têm acontecido em diversos estados (em geral sob a coordenação das 

Secretarias Estaduais de Saúde e sob a forma de redes temáticas) e vários 

municípios (com a coordenação das Secretarias Municipais de Saúde) têm 

implantado RASs, tais como: Aracaju, Belo Horizonte, Curitiba, Diadema, 

Florianópolis, Guarulhos, Joinvile, Rio de Janeiro, São Paulo, municípios da Região 

de Campinas e muitos outros.  

Para Mendes (2011, p.82), pode-se definir as RASs como: 

 
Organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados 
entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação 
cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua 
e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à 
saúde – prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a 
qualidade certa, de forma humanizada e com equidade – e com 
responsabilidades sanitária e econômica e gerando valor para a população. 

 
O Ministério da Saúde, em 2010, publicou a portaria nº 4.279 que estabelece 

diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS, a 

qual é considerada, em tal documento, estratégia para superar a fragmentação da 

atenção e da gestão nas Regiões de Saúde e aperfeiçoar o funcionamento político-

institucional do SUS (BRASIL, 2010). 

Como justificativa para organizar a rede, o ministério reconhece a intensa 

fragmentação das ações e serviços de saúde e as dificuldades para qualificar a 

gestão do cuidado no contexto atual.  Tal fragmentação se manifesta por meio de: 

 

                                                             
54

 Tarcísio Maia é um hospital de urgência e emergência que é referência para toda região oeste do 
Estado do Rio Grande do Norte e fica localizado em Mossoró, distando, aproximadamente, setenta 
quilômetros de Icapuí. 
55

 Dos Estados Unidos, as experiências com sistemas integrados avançaram pelos sistemas públicos 
da Europa Ocidental e para o Canadá, até atingir, posteriormente, alguns países em desenvolvimento 
(MENDES, 2011, p.61). 
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(1) lacunas assistenciais importantes; (2) financiamento público insuficiente, 
fragmentado e baixa eficiência no emprego dos recursos, com redução da 
capacidade do sistema de prover integralidade da atenção à saúde; (3) 
configuração inadequada de modelos de atenção, marcada pela incoerência 
entre a oferta de serviços e a necessidade de atenção, não conseguindo 
acompanhar a tendência de declínio dos problemas agudos e de ascensão 
das condições crônicas; (4) fragilidade na gestão do trabalho com o grave 
problema de precarização e carência de profissionais em número e 
alinhamento com a política pública; (5) a pulverização dos serviços nos 
municípios; e (6) pouca inserção da Vigilância e Promoção em Saúde no 
cotidiano dos serviços de atenção, especialmente na Atenção Primária em 
Saúde (APS) (BRASIL, 2010, não paginado). 

 
 

A portaria vem caracterizar a RAS pela: formação de relações horizontais 

entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à 

Saúde (APS); centralidade nas necessidades em saúde de uma população; também, 

responsabilização na atenção contínua e integral. Chama a atenção para a urgente 

necessidade de se fortalecer a APS no país, para que a mesma possa desempenhar 

sua função primordial na rede: coordenar e integrar todos os serviços que, 

normalmente, são oferecidos de forma fragmentada (BRASIL, 2010). 

Conforme a mencionada portaria, uma atenção primária de qualidade, como 

parte integrante da Rede de Atenção à Saúde estrutura-se segundo sete atributos 

(primeiro contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação, centralidade na 

família, abordagem familiar e orientação comunitária) e três funções: resolubilidade 

(“visa resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população”), 

organização (“visa organizar os fluxos e contrafluxos dos usuários pelos diversos 

pontos de atenção à saúde”) e responsabilização (“visa responsabilizar-se pela 

saúde dos usuários em qualquer ponto de atenção à saúde em que estejam”) 

(BRASIL, 2010).  

O primeiro contato, quando feito pelos profissionais da APS, discorre o 

documento, “leva a uma atenção mais apropriada e a melhores resultados de saúde 

a custos totais mais baixos”. A longitudinalidade, que é “uma relação pessoal de 

longa duração entre profissionais de saúde e usuários em suas unidades de saúde, 

independente do problema de saúde ou até mesmo da existência de algum 

problema”, também garante enormes benefícios, que assim são descritos: 

 
Menor utilização dos serviços; melhor atenção preventiva; atenção mais 
oportuna e adequada; menos doenças evitáveis; melhor reconhecimento 
dos problemas dos usuários; menos hospitalizações; custos totais mais 
baixos. Os maiores benefícios estão relacionados ao vínculo com o 
profissional ou equipe de saúde e ao manejo clínico adequado dos 
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problemas de saúde, através da adoção dos instrumentos de gestão da 
clínica - diretriz clínica e gestão de patologias (BRASIL, 2010, não 
paginado). 

 
A integralidade da atenção exige, por parte da APS, o reconhecimento das 

necessidades de saúde da população, para que os serviços sejam ajustados para 

atendê-las. Tal atributo (integralidade) está bem relacionado com a centralidade na 

família, já que esta “remete ao conhecimento pela equipe de saúde dos membros da 

família e dos seus problemas de saúde”, com foco numa abordagem familiar, onde 

os vínculos sejam estabelecidos (BRASIL, 2010). 

A coordenação se apresenta como desafio tendo em vista que as informações 

ainda não são tão acessíveis no cotidiano dos serviços. O documento expõe que os 

sistemas informatizados e os prontuários eletrônicos podem contribuir nesse 

aspecto. No que se refere à orientação comunitária, a APS deve se utilizar de todos 

recursos e conhecimentos disponíveis para definir e caracterizar a comunidade, 

identificar os seus problemas de saúde, modificar programas para abordar estes 

problemas e monitorar a efetividade das modificações do programa. 

Enfim, a atenção primária precisa ser fortalecida para responder com 

satisfação à sua missão de coordenadora do cuidado. No entanto, a realidade em 

que se encontrava o município não contribuía para esse fortalecimento: 

 
Quando assumi a coordenação da atenção básica de Icapuí, fui me 
deparando, a cada dia com as seguintes condições de trabalho: falta de 
uma sala em que pudesse atender as pessoas em assuntos sigilosos, falta 
de transporte para supervisionar e apoiar as equipes em suas atividades, 
auditório sem condição para encontros, falta disso... falta daquilo... Essas 
“pequenas” coisas que levam a gente a ficar improvisando, todo dia, um 
modo de driblar as carências e que consomem o tempo de se estar 
arquitetando o inédito-viável (Diário de Campo). 

 
Daí que, em vez de ficar alimentando uma visão fatalista, de pensar o futuro 

como inexorável, escolhi beber das lutas e resistências dos povos do mar (sobre o 

que tanto discorremos nos capítulos anteriores). Pensei em Freire (2000, p.29), 

quando pronunciou que “aceitar a inexorabilidade do que ocorre é excelente 

contribuição às forças dominantes na sua luta contra os ‘condenados da Terra’”. 

Aprender com a resistência dos povos do mar, de onde venho, significa, alimentar-

se de esperança, visto que “a luta pela esperança é permanente e se intensifica na 

medida em que se percebe que não é uma luta solitária” (FREIRE, 2000, p.87 grifo 

nosso). 
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4.2 Em que barco estou andando? 

Em que barco estou andando? 
Qual o porto que procuro?(...) 

Que cais? Que cais em que caí? 
Tempestades majestosas de espumas, 
tubarões, barcos, piratas, mil perdões. 

(Ray Lima) 

 

Perguntar-me, como o fez o poeta Ray Lima, em que barco estou andando é 

querer alcançar um percurso que me antecedeu, mas que se faz preciso fisgá-lo 

para o agora, para que se faça presente. Não para ser repetido. Primeiro porque não 

se pode. Segundo, porque não se quer (queremos a reinvenção, e não a repetição). 

Mas para ser refletido. Para que não desperdicemos a experiência, como bem atinou 

Santos (2011). 

Com o intuito de me situar em que barco estou andando, necessitei fisgar a 

construção (e a desconstrução) do sistema municipal de saúde de Icapuí, para, 

assim, pensar também na sua reconstrução. Um bom pescador entende também da 

feitura do bote, para que, quando os reparos forem precisos, ele capte-os antes que 

o barco afunde. Certos disso, antes da pescaria propriamente dita, vamos voltar no 

tempo mais uma vez, como fizemos nos capítulos anteriores, para irmos ao encontro 

de outras lutas, dessa vez pela via institucional, que não deixou de ter seu caráter 

popular. Encontraremos também, como teremos de ver, tempestades, tubarões, 

piratas, como anuncia nossa epígrafe. 

Os serviços de saúde no Brasil, desde a república velha, insistiam (muitos 

ainda insistem) em dicotomizar saúde pública (responsável por prevenir e controlar 

as doenças na população, mesmo que para atender a interesses econômicos) de 

saúde individual (esta, nos seus primórdios foi previdenciária, filantrópica e liberal). A 

partir da década de setenta é que, aos poucos, vão se conformando no Brasil 

diversas iniciativas que vão marcar o movimento sanitário nacional (PAIM, 2003). 

Segundo Mendes (1999), em contraposição ao modelo hegemônico que 

excluía parcelas expressivas da população, surgem projetos pilotos como a criação 

do PIASS (Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento no 

Nordeste); surgem os movimentos de trabalhadores da saúde; é criado o CEBES em 

1976 e a ABRASCO em 1979. Esses novos atores políticos, de base popular, foram 

fundamentais para o movimento sanitário brasileiro. Neste ínterim,  

 
A organização da classe operária do ABC, o movimento sanitário que 
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articulou trabalhadores, acadêmicos, profissionais de saúde e setores 
populares, a mobilização nacional em torno das eleições “Diretas Já” e a 
derrota do regime autoritário no Colégio Eleitoral que elegeu o Presidente 
Tancredo Neves, constituíram um processo político que ampliou o espaço 
das forças democráticas, possibilitando a construção da proposta da 
Reforma Sanitária Brasileira (PAIM, 2003, p.592). 

 
A Reforma Sanitária propunha transformações em três âmbitos: político-

jurídico, político-institucional e político-operativo; e apoiava-se em três aspectos 

fundamentais: primeiro, um conceito abrangente de saúde; segundo, a saúde como 

direito de cidadania e dever do estado e, terceiro, a reformulação do Sistema 

Nacional de Saúde (MENDES, 1999). Para Paim (2003, p.593), “A Reforma 

Sanitária Brasileira (RSB) foi assumida como uma proposta abrangente de mudança 

social e, ao mesmo tempo, um processo de transformação da situação sanitária”. E 

esclarece: 

 
Com a interrupção da recessão econômica do início da década de 80 e a 
conquista da democracia, a demanda pelo resgate da “dívida social” 
acumulada no período autoritário colocou a saúde na agenda política da 
chamada Nova República. Os movimentos sociais de então que defendiam 
a democratização da saúde difundiram a proposta da Reforma Sanitária, 
debatida durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Nessa oportunidade, 
foram identificados problemas do sistema de saúde, medidas para a sua 
solução e os princípios e diretrizes da Reforma Sanitária (...) (PAIM, 2003, 
p. 593). 

 
Impulsionado pelos ideais da Reforma Sanitária, o Sistema Municipal de 

Saúde de Icapuí foi implantado a partir da criação do Setor de Saúde do município 

pela Lei nº 01, de 02 de janeiro de 198656. Em setembro deste mesmo ano foi 

aprovado o 1º Plano Municipal de Saúde de Icapuí: saúde direito de todos, dever do 

Estado. Em consonância com Silva (2008, p.94), “foi o primeiro plano a ser 

elaborado no Estado do Ceará, dentro da filosofia das AIS – Ações Integradas de 

Saúde, proposta viabilizada na 8ª Conferência Nacional de Saúde”. 

É válido elucidar que as ações Integradas de Saúde (AIS) possibilitaram 

acesso aos serviços previdenciários para a população brasileira não segurada, além 

dos serviços de saúde pública. Foi uma medida do Plano do CONASP (Conselho 

Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária), em 1982, que, além das AIS, 

implantou as autorizações para internação hospitalar (AIH) e extinguiu o pagamento 

por unidades de serviços ao setor privado contratado pelo INAMPS. Posteriormente, 

as AIS foram transformadas nos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde 
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 A reforma administrativa de 1989, por meio da lei 08/89, o setor de saúde foi transformado em 
Secretaria Municipal de Saúde Pública e Saneamento. 
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(SUDS), “estratégia ponte” para instalação do SUS (PAIM, 2003). 

No que tange à 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, ao 

tratar, entre outros aspectos, da atenção à saúde no país, identificou os seguintes 

problemas principais: “desigualdades no acesso aos serviços de saúde, 

inadequação dos serviços às necessidades, qualidade insatisfatória dos serviços e 

ausência de integralidade nas ações” (CNS, 1987 apud PAIM, 2003, p.567). 

Correspondendo à perspectiva apontada pela Reforma Sanitária e pela 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, o 1º Plano Municipal de Saúde de Icapuí, depois de 

um fervoroso processo de debate com as comunidades, discutindo as concepções 

de saúde, estabeleceu os princípios norteadores do Sistema Local de Saúde de 

Icapuí, quais foram: 

 
- Saúde como um direito que se conquista e é dever do Estado; 
- Saúde como expressão da qualidade de vida e a assistência não se 
restringindo ao atendimento médico, mas a todas as ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde; 
- Garantia de acesso universal e igualitário, dentro do princípio de equidade 
e isonomia, de forma integral, a todas as ações e serviços necessários e 
tecnologia disponível, em todas as comunidades do município; 
- Participação popular na definição das prioridades e diretrizes do Sistema 
Local de Saúde e seu controle; 
- Integração interinstitucional; 
- Descentralização das atividades de saúde; 
- Resolutividade das ações de saúde (SILVA, 1998, p.95). 

 
Para Andrade e Goya (1992, p.51), “a adoção desses princípios foi 

fundamental para definir claramente uma opção política, ou seja, a organização do 

SILOS (Sistemas Locais de Saúde) de Icapuí deveria ter como referência as 

necessidades de sua população”. Observemos em que contexto político e social se 

inseria a construção da Unidade Básica de Saúde Estrela-do-Mar.  

Respaldados por Negri Filho (1992, p.27), definimos SILOS como “um espaço 

geográfico (no caso o município), com uma população-base que são os seus 

habitantes, os quais compõem uma realidade social e política determinada. É, 

portanto, o espaço-população aquele onde se contextualiza e atua o SILOS”. 

A proposta de Sistemas Locais de Saúde (SILOS) foi incentivada pela 

representação da Opas/OMS no Brasil, no início da operacionalização do SUS e 

advertem Andrade, Barreto e Bezerra (2012) que foi o modelo tecnoassistencial 

mais discutido entre todos os que buscaram superar o modelo assistencial privatista. 

A operacionalização do SILOS propõe que o planejamento local das ações 

fundamente-se na análise da situação de saúde e na definição da situação desejada 
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em que “desenham-se estratégias e um modelo de operação para estruturar a oferta 

de serviços e atender à demanda epidemiologicamente identificada e, ao mesmo 

tempo, captar os usuários provenientes da demanda espontânea” (ANDRADE; 

BARRETO; BEZERRA, 2012, p.801). 

A implantação do SILOS pressupõe um novo modelo assistencial que, para 

Negri Filho (1992, p.28) deve ter como características: 

 
- a definição de estratégias que consideram a determinação social do 
processo saúde-doença; 
- a ênfase nas ações coletivas, com ações contínuas sobre as causas dos 
problemas de saúde (promoção e prevenção), assim como sobre as 
coletividades e indivíduos já atingidos por doenças (cura e reabilitação); 
- o definir de objetivos em saúde e não apenas de serviços de saúde, 
considerando a intersetorialidade das ações (saneamento, educação, 
produção, etc.) e utilizando a epidemiologia como recurso para um 
detalhado e permanente conhecimento da realidade, o que embasa e avalia 
as ações de saúde, as quais deverão ser estruturadas e executadas dentro 
dos marcos de um planejamento estratégico. 

 
Acrescenta ainda o autor que um SILOS é, acima de tudo, “um processo 

político que não pode abrir mão de uma real participação e controle popular” (NEGRI 

FILHO, 1992, p.28). Neste mesmo sentido, narram Andrade e Goya (1992, p.52): 

 
Para implantar o SILOS – Icapuí nessa ótica foi necessário desencadear no 
município um amplo processo de discussão acerca da saúde. Através deste 
processo pôde-se dar concretude à participação popular, articulada nas 
Comissões Locais de Saúde e na Comissão Interinstitucional Municipal, 
atual Conselho Municipal de Saúde. 

 
Explicam esses mesmos autores que o decorrer do processo de estruturação 

do SILOS – Icapuí, com a melhoria dos indicadores e do Sistema Local de Saúde, 

impôs novas tarefas e desafios, pois não bastava a implantação de uma rede física, 

“era preciso municipalizar as ações de saúde como forma de garantir sua 

descentralização” (ANDRADE; GOYA, 1992, p.53). 

A municipalização da saúde em Icapuí se concretizou efetivamente na 

segunda gestão pública, que correspondeu aos anos de 1989 a 1992, com a criação 

do Fundo Municipal de Saúde, garantindo que 13% das receitas próprias fossem 

destinadas a este setor, fora o financiamento do governo federal. Silva (1998) afirma 

que até então não havia a participação ou a contribuição do governo estadual e que 

entre 1986 a 1988, todo sistema de saúde de Icapuí foi mantido com recursos da 

Prefeitura Municipal.   

Esta afirmação de Silva (1998) merece maior apreciação à medida que revela 
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uma contradição com o cenário nacional. Nesse período, especialmente, Icapuí 

deveria ter recebido maior apoio do estado. Vemos que é um período 

correspondente aos anos de implantação do SUDS e, respaldados por Paim (2003, 

p.593), sabemos que tal política “desconcentrou recursos e descentralizou parte do 

processo decisório para o âmbito dos estados (política denominada 

‘estadualização’)”. O SUDS 

 
Apoiava-se em convênios entre os governos federal, estadual e municipal, e 
apresentava certos avanços organizativos pois superava a compra de 
serviços no interior do setor público (os repasses e recursos eram feitos 
com base na programação-orçamentária integrada [POI] e criava os 
conselhos estaduais e municipais de saúde, paritários e deliberativos 
(PAIM, 2003, p.593). 

 
Mesmo com um estado ausente de suas obrigações (apesar da 

estadualização), mas por outro lado, contando com um forte movimento popular, em 

que os conselhos, agora também previstos pela política SUDS, eram, desde antes, 

já ativos no contexto municipal, Icapuí pôde avançar na implantação do seu sistema 

de saúde, garantindo vários direitos à saúde aos icapuienses.   

Na promulgação da Constituição de 1988, que instituiu o Sistema único de 

Saúde (SUS), Icapuí estava no fim de sua primeira administração. No ano seguinte, 

com novos gestores que deram continuidade às lutas assumidas pelos 

antecessores, Icapuí elaborou seu 2º Plano Municipal de Saúde, tendo como base: 

 
O cadastro de todas as famílias e a distribuição da clientela pelas áreas de 
saúde, cada uma delas contando com uma unidade básica, compondo um 
Sistema Local de Saúde coordenado técnico-administrativamente por uma 
secretaria municipal e dirigido por um Conselho de Saúde, segundo os 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) (SILVA, 1998, 
p.124). 

 
O referido Plano, elaborado em 1989, apresentava os seguintes objetivos: 

consolidar a implantação do sistema municipal de saúde; elevar o nível de atenção 

primária no âmbito das unidades; implantar no município o nível de atenção 

secundária; implantar ações de saneamento e vigilância sanitária; ampliar as ações 

de informação e epidemiologia; consolidar o serviço de atendimento odontológico e 

saúde escolar. Tal plano foi fundamental para estruturação do SILOS (ANDRADE; 

GOYA, 1992) e para se consolidar a implantação de um modelo de saúde 

universalizado e descentralizado (SILVA, 1998).  

Os profissionais sanitaristas que participaram dos primeiros passos da 
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construção do sistema de saúde pública de Icapuí foram decisivos para que 

questões que, timidamente despontavam a nível nacional, repercutissem com tanta 

ênfase no recém-criado município57, como por exemplo, os princípios norteadores 

acima descritos e também o modelo assistencial que se pensou, sobre o qual assim 

se refere Silva (1998, p.95-96): 

 
O modelo assistencial de Icapuí foi estruturado da seguinte forma: 
a) Distrito Sanitário como unidade operacional básica, contendo cada 
unidade o Cadastro da Ficha Familiar; 
b) O Distrito Sanitário proposto para a região compreende os Municípios de 
Aracati e Icapuí. 

 
A proposta de distritos sanitários, de acordo com Paim (2003, p.570), 

“procurava organizar serviços e estabelecimentos numa rede estruturada com 

mecanismos de comunicação e integração, destacando-se os procedimentos de 

referência e contra-referência (...)”. No âmbito internacional, vê-se que há uma 

preocupação com a gestão do sistema, mas não ainda uma preocupação com as 

demandas locais e a participação da população. A perspectiva programática, que 

vinca o aspecto institucional, traz três esferas de regulação para o plano dos 

sistemas de saúde, senão vejamos: 

 
Um sistema de saúde é uma combinação de quatro componentes 
fundamentais: recursos, organização, financiamento e gestão, os quais 
culminam com a prestação de serviços em resposta às necessidades da 
população. (...) Os sistemas municipais foram classificados em nove tipos, 
segundo o grau de riqueza dos países e o grau de organização dos 
serviços, sugerindo-se medidas específicas para cada um desses 
componentes. Atualmente tem sido posto em relevância a existência de três 
grandes funções que seriam essenciais: a regulação, o financiamento 
(sistemas segmentados ou universais) e a prestação de serviços (serviços 
integrados ou fragmentados com monopólio estatal, contratos públicos, 
competição gerenciada ou de livre mercado) (MENDES, 2002 apud 
CONILL, 2012, p.566).      

 
Aqui se vê como a seleção por riqueza entre os países, deslocava a ética 

humana; e, também se vê como o SILOS vai escutar as comunidades, em algum 

nível importante e dar conta de uma leitura crítica da saúde em nosso país. Vejamos 

alguns passos críticos que estamos a contextualizar: 

 
Havia duas grandes clivagens no sistema de saúde brasileiro e esta 
constituiu outra herança. A primeira delas, oriunda diretamente do sistema 
previdenciário, que diferenciava a categoria dos trabalhadores por sua 
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 Informa Silva (1998, p.107) que “no amplo processo de implantação da participação popular foram 
realizadas, em 1987, 57 reuniões comunitárias no município para discutir com a população todos os 
problemas e soluções na saúde”. 
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inserção no mercado de trabalho. (...) Já a segunda clivagem diz respeito à 
mudanças acentuadas na estrutura da demanda da oferta de serviços de 
saúde que ocorre no país, a partir da década de setenta, criando-se com 
isso um sistema de saúde, em particular de assistência médica, composto 
de dois subsistemas de saúde: um subsistema público e outro privado, 
diferenciando com isso o acesso dos indivíduos aos serviços de saúde 
segundo sua posição no mercado de trabalho e de consumo (COHN, 2012, 
p.240).     

 
Observamos com isso, que temos condicionantes sociais que balizam 

transformações no sistema. Contudo, como observa Santos (2011), a esfera da 

regulação é sempre tensionada com a esfera da emancipação humana e que a 

regulação não pode se dar negando o novo da emancipação humana, que se 

configura, essencialmente, com a socialização de serviços de qualidade em saúde.  

Vimos anteriormente que os povos do mar de Redonda, por ocasião de suas 

enfermidades graves, realizavam o árduo percurso, a pé, até Aracati, a fim de 

encontrarem atendimento nos serviços de saúde, quando não escreviam as “cartas 

da doença”. Saiam em busca de assistência – dizia-se, muitas vezes, que estavam a 

mendigar assistência - ou pagando, quando podiam fazê-lo, à iniciativa privada.  

A proposta do distrito sanitário, a nosso ver, soou como uma estratégia que, 

entre outras potencialidades, relutava em extinguir essa necessidade de pedir 

esmola a Aracati, tentando estruturar um modelo organizativo em que tal município 

passasse a servir de referência em determinados serviços de saúde. Só que agora 

não mais como uma procura espontânea dos povos do mar vizinhos, mas como um 

direito de cidadania, pactuado entre os gestores públicos, numa prática de 

negociação e solidariedade. 

Claro que o processo de distritalização não se resume a isso. Entendemos, a 

partir de Mendes (1996; 1999) que o distrito sanitário é um processo social de 

mudança das práticas sanitárias e assenta-se no conceito de território-processo. Em 

outras palavras, os distritos sanitários, apropriando-se dos territórios, enquanto lugar 

privilegiado onde as necessidades em saúde são produzidas, prevê que a atenção à 

demanda espontânea esteja subordinada à Vigilância à Saúde, e não o contrário, e 

que esta é uma prática sanitária informada pelo modelo epidemiológico, intervindo 

no processo saúde/doença tanto em sua dimensão individual como coletiva 

(MENDES, 1996; 1999). 

Explica Paim (2003, p.570) que a proposta do distrito sanitário, apesar das 

semelhanças com a noção de sistemas locais de saúde, diferencia-se desta por 

“conceder ênfase especial à necessidade de mudança do modelo de atenção a partir 
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da reorganização das práticas de saúde na sua articulação com as demais práticas 

sociais nas suas dimensões econômica, política e ideológica”. 

Como forma de organização dos serviços, de modo que se pudesse 

operacionalizar esses modelos assistenciais em Icapuí, pensou-se, à época, na 

criação de sete Unidades Porta de Entrada: Belém, Redonda, Barreiras, Mutamba, 

Morro Pintado, Peixe Gordo e o Hospital Municipal na sede (ANDRADE; GOYA, 

1992). Nelas, as seguintes ações foram encampadas: 

 
1º) Atendimento médico em nível ambulatorial, de rotina, de urgência e 
pequenas cirurgias, realizado por médico contratado e residente em Icapuí; 
2º) Programa de suplementação alimentar com cobertura em todas as 
localidades do município; 
3º) Programa de vacinação desenvolvido nas zona urbana e rural, 
garantindo cobertura em 100% do município; 
4º) Terapia de reidratação oral; 
5º) Atenção materno-infantil; pré-natal e acompanhamento do crescimento; 
6º) Formação de recursos humanos, contando com o apoio do Hospital 
Regional de Aracati, da FSESP; 
7º) Sistema de referência, tendo como unidade de apoio, em nível 
secundário, o Hospital da Fundação SESP, no município de Aracati; 
8º) Sistema de estatística e informação para saúde, com especial atenção 
para a implantação do Prontuário Familiar; 
9º) Atividades básicas de enfermagem em nível ambulatorial; 
10º) Atividades de educação para a saúde, tais como: saúde escolar, 
reuniões comunitárias nos postos de saúde e nas associações 
comunitárias; 
11º) Convênio com Universidade Federal do Ceará – CRUTAC, ara 
aproveitamento de estagiários concludentes da área de saúde. Pelo 
convênio, acadêmicos de Medicina atendiam sob a supervisão do médico, 
evitando que as famílias se deslocassem para a sede para receber 
assistência médica; 
12º) Convênio com a FSESP, contratação de mais um médico e 
implantação do programa preventivo em saneamento; 
13º) Programa de controle da dengue (SILVA, 1998, p.98-99). 

 
A implementação desse conjunto de ações representa, a nosso ver, a 

concretização dos primeiros esforços de Icapuí na perseguição daquilo que Starfield 

(2002) qualifica como a meta a ser atingida pelos serviços de saúde. Para esta 

autora, todo serviço de saúde possui duas metas principais e descreve-as: 

 
A primeira é otimizar a saúde da população por meio do emprego do estado 
mais avançado do conhecimento sobre a causa das enfermidades, manejo 
das doenças e maximização da saúde. A segunda meta, e igualmente 
importante, é minimizar as disparidades entre subgrupos populacionais, de 
modo que determinados grupos não estejam em desvantagem sistemática 
em relação ao seu acesso aos serviços de saúde e ao alcance de um ótimo 
nível de saúde (STARFIELD, 2002, p.19). 

 
Na década de noventa vai se conformar a Estratégia Saúde da Família, em 

integração com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, visando à 
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reorientação do modelo de atenção à saúde e à consolidação dos princípios do 

SUS, como tivemos de ver no capítulo II, ao versarmos sobre a Unidade Básica 

Estrela-do-Mar. Mostramos que esse processo se deu: em aliança com os 

movimentos sociais e religiosos (principalmente as pastorais sociais da Igreja 

Católica), com valorização das redes locais de apoio social e das experiências 

alternativas de saúde comunitária das CEBs; com foco na prevenção e na promoção 

da saúde dos indivíduos e da coletividade, sem se descuidar dos aspectos 

assistenciais, responsabilizando-se pelos chamados cuidados primários em saúde 

que teve suas bases em Alma-Ata. 

Vimos também que até meados da década de oitenta, período da 

emancipação de Icapuí, a saúde dos povos do mar não mereceu nenhuma ação do 

estado, nem das elites econômicas da região. Discorremos acima que as primeiras 

administrações do recém-criado município de Icapuí conseguiram implantar um 

sistema local de saúde pública, popular e participativo, a partir dos ideais da 

Reforma Sanitária, pautado num modelo assistencial que tentava responder às 

necessidades de saúde de então. E que correspondia a toda uma pressão social 

que fez com que a Reforma Sanitária, a cada momento histórico, renovasse seu 

registro utópico por meio de outras lutas sociais e que pudéssemos avançar em 

termos de uma atenção básica, como pudemos apontar no apanhado feito 

anteriormente, ainda que com contradições. 

Porém, a outra parte, mais recente, dessa história, vai nos trazer 

acontecimentos que a contradiz, mostrando que ela se faz por avanços e 

retrocessos. 

 

Terra à vista! há um trânsito interrompido. 
Porcos como homens dão grunhidos 
O mar secou. O vento encolheu as velas – 
Velhas se apagaram nessas vagas desse porto vão, escuro. 
(Ray Lima) 

 

Infelizmente, no correr dos anos seguintes, não se conformou o mesmo 

quadro promissor para a saúde pública que se desenhou com as primeiras gestões, 

tempos em que se concretizou uma experiência inovadora na implantação do 

Sistema único de Saúde. Foi o que concluiu a revista Radis Comunicação em Saúde 
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(periódico da Fundação Oswaldo Cruz), quando retornou a Icapuí em 200758. A 

mesma havia retratado o modelo de saúde de Icapuí no início dos anos noventa 

quando este município surpreendeu o país por valorizar a atenção primária. Esta se 

apresentava apoiada numa entusiasmada rede de agentes de saúde, parteiras, 

enfermeiras e médicos dedicados à promoção da saúde, antes mesmo de se falar 

em estratégia de saúde da família, o que resultou em redução drástica da 

mortalidade infantil e prêmio UNICEF (LAVOR, 2007, p.3). 

No novo contexto encontrado, essa dedicação à promoção da saúde foi 

sombreada pela valorização das ações curativas, evidenciada, pela crescente 

procura pelo hospital municipal e pela atenção médica especializada, o que se 

considerou “prioridades invertidas”. O trabalho de outrora com parteiras tradicionais, 

farmácias populares e grupos comunitários, recordado pelos entrevistados, fora 

substituído pela consulta médica, individual e de cunho curativo (LAVOR, 2007).  

É pena que o sistema local de saúde em Icapuí – os primeiros passos do SUS 

- tenha enveredado por rumos tão contraditórios do seu contexto de lutas populares. 

Bem se sabe, que o modelo biomédico de prestação de cuidados vem mostrando, 

em todo o mundo, várias evidências de seu esgotamento, quando pretende ser o 

único válido, a única forma de produção da saúde, excluindo todos os saberes 

milenares das populações e culturas.   

Ao tratar justamente sobre a crise desse modelo, Justo (2010) pondera que 

uma de suas razões são os altos custos financeiros que ele demanda, fato que o 

torna vulnerável às restrições orçamentais. Eu diria que o modelo da biomedicina, 

hoje, não consegue deixar de ficar financiado pela lógica de mercado acumulador 

que o capitalismo agora encena em nível mundial. Num cenário de crise financeira 

na saúde pública em que vivemos, tal modelo chega a ser insustentável, por sempre 

demandar compra de mais serviços e equipamentos tecnológicos, de alto custo para 

os cofres públicos.  

Starfield (2002) complementa nosso raciocínio ao argumentar que a atenção 

às enfermidades específicas não vai garantir a eficácia da atenção, uma vez que a 

promoção e a prevenção extrapolam a dimensão da enfermidade. Nas palavras da 

autora: 

 

                                                             
58

 A publicação Radis em Outubro de 2007 trouxe como matéria de capa “Icapuí: a saúde pública em 
compasso de espera”. 
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A especialização direcionada ao tratamento da enfermidade não pode 
maximizar a saúde porque a prevenção da enfermidade e a promoção de 
um ótimo funcionamento transcendem as enfermidades específicas e 
requerem uma perspectiva mais ampla do que a que pode ser alcançada 
pelo especialista na enfermidade. A atenção médica eficaz não está limitada 
ao tratamento da enfermidade em si; deve considerar o contexto no qual a 
doença ocorre e no qual o paciente vive (STARFIELD, 2002, p.20). 

 
Porém, acrescenta Justos (2010), o que melhor explica as limitações do 

modelo biomédico são as alterações no padrão epidemiológico da doença a partir da 

segunda metade do século XX. Diante da presença arrebatadora das condições 

crônicas, que dialogamos acima com Mendes (2011), e vendo que a erradicação das 

mesmas não se vem alcançando, esse modelo, que tem sua intervenção voltada 

unicamente para a doença, expressa sua limitação e necessidade de superação.  

No plano das doenças agudas, por outro lado, é verdade que as respostas 

têm sido mais eficazes e com maiores ganhos para a esperança de vida, pois, como 

informa Justo (2010, p.117), “foi a descoberta da vacina por Jenner em 1789 e da 

penicilina por Fleming em 1928 que vieram alterar radicalmente o panorama 

epidemiológico da doença humana”. No entanto, enfatiza esse mesmo autor: 

 
Foi fora da esfera da intervenção médica que se verificaram as alterações 
que vieram a demonstrar-se decisivas para a melhoria do nível de saúde 
das comunidades: a diminuição da dimensão das famílias, o aumento da 
quantidade e da qualidade dos alimentos, a melhoria do ambiente físico, o 
acesso à instrução e a invenção do frigorífico. Em conjunto, estes são os 
determinantes sociais que explicam que actualmente a esperança de vida 
dos europeus seja de oitenta anos e que, em média, só um sexto seja 
passado com doença ou incapacidade (JUSTO, 2010, p.118). 

 
Como bem expressa o autor, os determinantes sociais que ele descreve 

foram decisivos para a melhoria do nível de saúde de algumas populações, como a 

europeia. Como vimos de dizer desde o início, as condições de vida e trabalho dos 

indivíduos e das coletividades estão relacionadas com sua situação de saúde.  

Lavor (2007) reconheceu que a realidade encontrada em Icapuí no retorno da 

sua equipe ao município estava bastante diferente do que antes se apresentava: 

crescimento populacional visível; mais acesso à informação, principalmente pelos 

meios de comunicação disseminados, como a televisão, e os que estavam em 

processo de expansão, como os celulares e a internet (“em 1991, havia apenas um 

computador e uma pequena mesa telefônica”); nas ruas, estradas asfaltadas, o 

aumento do trânsito de motos (com motociclistas sem capacetes, para frisar) e o 

consequente aumento do número de acidentes e traumas; nas residências, “muros 
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de pedra e cercas elétricas substituem as casas de alpendre de outras épocas”; 

relações conjugais com os ares do moderno, “mais aproximados do ritmo de vida 

que se leva nas grandes cidades”; crescimento de outras segmentações religiosas; 

entre outros.  

Tudo isso, podemos inferir, são determinantes sociais em saúde, seguindo os 

conceitos tanto da Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais em Saúde 

quanto da Organização Mundial da Saúde. Para aquela, os determinantes sociais 

em saúde “são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos 

e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus 

fatores de risco na população”. Para esta, “são as condições sociais em que as 

pessoas vivem e trabalham” (BUSS; PELLEGRINO FILHO, 2007, p.78). 

Ao visitarmos o Plano Municipal de Saúde de Icapuí referente ao período da 

matéria da RADIS, ou seja, o de 2005 a 2008, percebemos que esses determinantes 

sociais em saúde não conseguem ser incorporados em ações concretas, em escutas 

à população e ficam parcialmente apontados, perdidos entre os aspectos 

geográficos descritivos do município, não sendo percebidos como relevantes para se 

planejar a produção da saúde da população.  

O plano municipal de saúde elaborado em 2009 enfatizava que o sistema 

local contava com um nível primário bem estruturado, baseado nos princípios do 

SUS, destacando os Programas Saúde da Família e Agentes Comunitários de 

Saúde, com cem por cento de cobertura. Aponta como sendo responsabilidade 

prioritária o controle da tuberculose, a eliminação da hanseníase, o controle da 

hipertensão e do diabetes mellitus, ações de saúde bucal, saúde da criança e da 

mulher.  

No entanto, incoerentemente, ao visitarmos dois relatórios importantes desse 

período, em uma busca documental para esta dissertação, vimos que a realidade 

era bem diferente da que foi apresentado pelo plano municipal. Os dois relatórios 

analisados foram: Auditoria de Gestão59, realizado em agosto de 2011 pela 

Coordenadoria de Regulação, Auditoria, Avaliação e Controle, pertencente ao 

Núcleo de Auditoria e Gestão do SUS da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, 

bem como, o Relatório das visitas técnicas às Unidades Básicas de Saúde do 
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 Relatório construído a partir de verificação in loco e de análise documental com a finalidade de 
avaliar o sistema municipal de saúde dos municípios, por parte do Governo do Estado. 
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município de Icapuí, feito pela 7ª Coordenadoria Regional de Saúde, também em 

agosto e setembro de 2011. 

O relatório Auditoria de Gestão concluiu que a gestão de saúde do município 

de Icapuí, no ano de 2010, apresentou falhas e equívocos nos vários setores tais 

como: ausência de lei de estruturação da Secretaria Municipal de Saúde; portarias 

de nomeações de cargo/função incompatíveis com a estruturação definido nas leis 

municipais; gerenciamento de recursos em desconformidade com a lei do Fundo 

Municipal de Saúde; ausência de comprovação do envio de prestação de contas ao 

Conselho Municipal de Saúde, entre outras inconformidades.  

No que tange, especificadamente, à atenção à saúde foi verificado que as 

Unidades Básicas de Saúde apresentavam estado de conservação e higiene 

insatisfatório, pondo em risco a vida dos profissionais e usuários do SUS. O 

documento chamou a atenção para a unidade de Barreiras, bastante deteriorada, 

com rachaduras nas paredes, portas e janelas quebradas, instalações elétrica e 

hidráulica comprometidas, nuvem de morcegos, dentre outros riscos, sem a menor 

possibilidade de funcionamento. Além do mais, foi constatado que não existiam 

processos de capacitação para os profissionais da atenção básica. 

Na atenção secundária, a situação não era melhor. No hospital, o mesmo 

relatório averiguou condições físicas e funcionais inapropriadas, com presença de 

cupim, infiltrações nas paredes e tetos, estrutura física sem conservação e falta de 

higienização nos vários espaços como laboratório e farmácia, além da ausência de 

vários insumos e equipamentos de uso rotineiro numa unidade hospitalar. 

Partindo para o Relatório das visitas técnicas às Unidades Básicas de Saúde 

do município de Icapuí, feito pela 7ª Coordenadoria Regional de Saúde no mesmo 

período60, veremos que a situação encontrada é coerente com o relatório anterior: 

rachaduras na maioria das salas, “presença de grandes quantidades de morcegos 

no interior das mesmas, causando transtornos, devido aos dejetos eliminados por 

estes e o risco iminente à saúde dos profissionais e usuários da UBS”, presença 

também de cupins, existência de mobiliários oxidados, equipamentos e arquivos 

quebrados, prontuários dos pacientes dispostos no chão e ausência de 

medicamentos e equipamentos básicos como balanças e glicosímetros, além de 
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 Datas das visitas: 30/08/2011 e 05/09/2011, em conjunto com a Promotoria de Justiça do Município 
de Icapuí e em atendimento a mesma, objetivando verificar a situação de funcionamento das sete 
Unidades Básicas de Saúde da Família. 
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insumos insuficientes para a demanda. O mesmo relatório informa que existiam 

profissionais com salários atrasados de dois a quatro meses.  

Quanto ao controle da água, não foram encontrados registros de limpeza e 

desinfecção dos reservatórios, bem como laudos de controle da qualidade da água 

utilizada nas UBS, entre tantas outras não conformidades verificadas por ambos os 

relatórios. 

Esse período é também recordado por Sílvia, uma técnica de enfermagem de 

Redonda que trabalha desde as primeiras gestões, como um tempo em que a 

população ficou passiva diante de todas essas irregularidades: 

 
Nessa época aí, eu só ia pro posto por questão do dinheiro mesmo, pra 
receber meu salário, fazer meu horário de trabalho, porque as condições 
eram horríveis. E se eu não pudesse ir, melhor pra mim, porque não tinha 
nada, as pessoas estavam totalmente estranhas, as pessoas não tavam 
reclamando, não tava mais exigindo seus direitos, num tava nem aí. E aí, 
quando todo mundo fica achando que tá tudo bem, a gente também fica: - 
“e aí, ligar pra quê? Vou me aquetar e fazer minhas obrigações”. Que não 
eram tantas, porque a maioria do tempo a gente passava sentada, sem ter o 
que fazer, num tinha nada pra fazer, num tinha material de curativo, num 
tinha visita, num tinha quase nada. Era como se o posto tivesse adoecido 
também, como as pessoas. 

 
Enxergamos na fala que houve acomodações recíprocas, tanto os usuários 

quanto os trabalhadores se recolherem a um silenciamento paralisante– “ligar pra 

quê?”, “a maioria do tempo a gente passava sentada, sem ter o que fazer”, levando 

a Estratégia Saúde da Família a se “cristalizar numa massa amorfa e sem vida”, 

como diria Silva (2012).  

Em sua cartografia sobre a Estratégia Saúde da família, realizada em um 

Centro de Saúde da Família de Fortaleza, Silva (2012) captou, entre trabalhadores e 

usuários, que, em meio às linhas de cristalização que se apresentam na produção 

da política, destaca-se esse discurso da “falta”, que imobiliza os sujeitos e reforça 

uma postura passiva, de espera. Por outro lado, sentir-se parte do processo e 

corresponsável pela produção da saúde revela-se como linhas de fuga diante 

dessas condições paralisantes (SILVA, 2012).  

Observa a autora que as normas institucionais têm pesado sobre os 

trabalhadores e, de certa forma, adormecido a potencialidade criativa que existe em 

cada um deles, levando-os a se submeterem a todas as normatizações 

determinadas pelo Estado. Acompanhemos seu raciocínio: 
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É preciso pensar no grau de acomodação em que se encontram os 
profissionais da ESF, o quanto estes estão imobilizados, presos a normas e 
convenções, o quanto deixam de agir por terem em si o peso da instituição 
e a dificuldade que manifestam para instituir novas ações nos espaços onde 
estão inseridos. Talvez precisassem ativar, como propõe Fuganti (2008), a 
criança que há em todos, que é pura potência com capacidade para afetar e 
ser afetada, portanto, de agenciar encontros, já que são portadoras de vidas 
ativas que acreditam, sobretudo, na formulação de multiplicidades 
singulares movidas permanentemente, inventando o mundo real, com base 
em uma produção desejante (SILVA, 2012, p.92). 

 
Quando a informante reflete que “era como se o posto tivesse adoecido, como 

as pessoas”, ela vai ao encontro do que Silva (2012, p.92) entende como assumir 

atitude de servidão, em que os trabalhadores “não produzem o que poderiam, 

porque se limitam a responder a normatizações impostas”. No caso da equipe de 

Redonda, no período em evidência, mais do que a normatização, pesou a 

indiferença – “as pessoas estavam totalmente estranhas, as pessoas não tavam 

reclamando, não tava mais exigindo seus direitos, num tava nem aí”. Seria mais uma 

linha de cristalização a se acrescentar? Em qual produção ela permearia: da política, 

da afetivação ou do cuidado? As três em sua relacionalidade? 

Continuando a argumentar a respeito do que o sistema municipal de saúde 

pública de Icapuí vivenciou neste período de sua história (do qual ainda sofre suas 

consequências), fomos à busca também de dados quantitativos que viessem a 

somar em nosso estudo e encontramos aqueles revelados pelo índice de 

desenvolvimento do SUS (IDSUS)61, conforme as tabelas seguintes: 

 

TABELA 5 - Indicadores de Desempenho do SUS (IDSUS) 2011 em relação à atenção 
básica, por municípios da 7ª CRES. 

Município Nota IDSUS 
Grupo 

Homogêneo 

Atenção Básica 
Acesso potencial ou obtido 

Cobertura 
populacional 

estimada 
pelas 

Equipes 
Básicas de 

Saúde 

Cobertura 
populacional 

estimada 
pelas 

Equipes 
Básicas de 

Saúde Bucal 

Proporção 
nascidos 
vivos de 

mães com 7 
ou mais 

consultas de 
pré-natal 

Aracati 5,61 4 8,53 8,19 8,40 
Fortim 5,99 6 10,00 9,14 8,76 
Icapuí 4,88 6 6,38 7,86 7,19 
Itaiçaba 6,18 6 10,00 9,54 10,00 

FONTE: IDSUS (2011) apud CEARÁ (2012) 

                                                             
61

 O Índice de Desempenho do SUS (IDSUS) é um indicador síntese, que faz uma aferição 
contextualizada do desempenho do Sistema de Único de Saúde (SUS) quanto ao acesso (potencial 
ou obtido) e à efetividade da Atenção Básica, das Atenções Ambulatorial e Hospitalar e das 
Urgências e Emergências. A partir da análise e do cruzamento de uma série de indicadores simples e 
compostos, o IDSUS avalia o Sistema Único de Saúde (portal.saude.gov.br). 
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A tabela mostra um comparativo entre os municípios da sétima regional de 

saúde no ano de 2011 e revela Icapuí com o pior desempenho do SUS, alcançando 

a pior nota da região (4,88) e os piores resultados quanto ao acesso à atenção 

básica. A tabela a seguir confirma esse desempenho ruim também ao se avaliar a 

efetividade da atenção básica: 

 
TABELA 6 - Indicadores da atenção básica (IDSUS 2011) da efetividade nos municípios da 

Região de Saúde de Aracati 

Municípi
os 

Atenção Básica - Efetividade 
Proporçã

o de 
Internaçõ

es 
Sensíveis 
a Atenção 

Básica 
SIAB 

Taxa de 
Incidênc

ia de 
Sífilis 

Congêni
ta 

Proporção 
de cura de 

casos 
novos de 
tuberculo

se 
pulmonar 
bacilífera 

Proporçã
o de cura 
de casos 
novos de 
hansenía

se 

Cobertura 
com a 
vacina 

tetravalen
te em 

menores 
de 1 ano 

Média da 
ação coletiva 

de 
escovação 

dental 
supervisiona

da 

Proporção 
de exodontia 
em relação 

aos 
procediment

os 

Aracati 10,00 5,8 8,55 9,72 10,00 10,00 4,85 
Fortim 7,90 - 10,00 10,00 10,00 10,00 4,30 
Icapuí 10,00 4,73 7,84 6,66 6,98 1,53 4,20 
Itaiçaba 10,00 - 10,00 - 10,00 10,00 6,98 

FONTE: IDSUS 2011 apud CEARÁ (2012) 

 
Vemos que Icapuí apresenta uma taxa de incidência de sífilis congênita de 

4,73, enquanto que os municípios de seu mesmo grupo homogêneo (aqueles que, 

teoricamente, estão em suas mesmas condições), Fortim e Itaiçaba, não apresentam 

sífilis congênita. Bem sabemos que essa doença, causadora de tantas sequelas ao 

bebê, pode ser prevenida com um pré-natal resolutivo, que consiga fazer a detecção 

precoce, com um simples exame de VRDL ofertado às gestantes. 

Vemos mais ainda que Icapuí apresentou a pior proporção de cura dos casos 

de tuberculose e hanseníase, a pior cobertura vacinal e a pior média em ações de 

saúde bucal. Tais números nos mostram que a atenção básica do município vinha 

se mostrando pouco efetiva.  

Tudo isso nos leva a concluir que houve um descompasso entre as 

conquistas sociais em saúde e a efetividade dos direitos adquiridos, evidenciado 

pelas condições acima apresentadas, que fragilizaram imensamente a atenção 

básica à saúde, conformando o que Lavor (2007) nomeou de inversão de 

prioridades. Nesse momento específico da história do município, diante dos novos 

determinantes sociais e do novo perfil epidemiológico local, se confirmou um 

descompasso entre as reais necessidades de saúde da população e o modelo 
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assistencial adotado, reforçando as insuficiências do paradigma biomédico, de 

cunho curativista, individual, assistencialista e hospitalocêntrico, em detrimento de 

uma atenção básica pouco eficiente. Tal descompasso forçou Icapuí a tomar o rumo 

contrário ao que, perante os desafios sanitários contemporâneos, se vem tentando 

priorizar: o paradigma da promoção da saúde e o modelo de Vigilância à Saúde. 

 

4.3 Assumindo o leme da barca e navegando o território 

Corpo meu minha morada 
Desde que o sol explodiu 

Minha alma em estilhaços 
A natureza estende os braços 
Renasce o mundo em desafio 

(Ray Lima) 

 

Uma de nossas primeiras ações, para início de pescaria, foi realizar um 

seminário com todas as equipes de saúde da família, que compunham as sete 

unidades básicas de saúde do município. Assim o fizemos, a fim de discutirmos os 

principais nós críticos que se apresentavam para a atenção básica à saúde e, diante 

das fragilidades e potencialidades apontadas pelo coletivo dos sujeitos, pactuarmos 

as nossas ações prioritárias - “Quais os peixes que queremos em nossos 

samburás?”. 

 
Eu pensava que uma escuta mais atenta aos trabalhadores e à população 
seria o alicerce para a construção de uma forma de produzir saúde que 
pudesse romper com as determinantes políticas hegemônicas, mostrando 
resistência. Pensava que eu deveria ouvir as vozes dos povos do mar. E 
que isso não se reduzia a uma mudança de procedimentos técnicos, 
embora devesse suscitar concretas modificações no cotidiano. 
Lembro que eu disse no Seminário, que precisávamos “avançar no café 
com leite” – sair de um balcão de atendimento e de uma normatização feita 
de programas que não trabalham a partir das realidades singulares de 
Icapuí.    
Eu queria dizer, com minha imagem que fora um pouco impactante, que 
estávamos a tentar agora uma gestão que reaprenderia a incorporar a 
participação popular e buscaria uma coerência histórica, em referência ao 
modo de construção do sistema de saúde de Icapuí (Diário de Campo). 

 
Tal seminário foi realizado em duas etapas. Na primeira, a equipe discutiu 

entre si, cada uma em suas localidades, com a participação dos trabalhadores e 

usuários, avaliando as ações desenvolvidas até então, identificando os nós críticos, 

refletindo sobre suas causas, apontando fragilidades e potencialidades do serviço. 

Na segunda etapa, realizada dia 02/12/2011, no auditório da Secretaria de 

Educação, fizemos a socialização entre as equipes, onde todas apresentaram os 
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resultados de suas discussões locais, apontando as sugestões para melhoria da 

atenção à saúde em Icapuí.  

No final do dia, nesta segunda etapa, conseguimos produzir reflexões que 

resultaram por pactuar as prioridades para o ano de 2012, sintetizadas no quadro a 

seguir: 

 
QUADRO 1 - Resumo da avaliação e do planejamento das ESF de Icapuí, 2011. 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS AÇÕES PACTUADAS 

Territorialização defasada, evidenciada por uma 
distribuição desigual de famílias entre ACS, pelo número 
de famílias acima do que é preconizado pelo MS e pelas 
microáreas descobertas existentes 

Reterritorializar todas as áreas de PSF 

Inexistência de processos de qualificação para os 
profissionais da Atenção Básica 

Implementar Educação permanente 
em Saúde orientada pelas 
necessidades dos trabalhadores 

Estruturas físicas inadequadas para funcionamento da 
estratégia saúde da família 

Mudanças de prédios para 
funcionamento de UBS (unidades 
alugadas), reformas dos prédios 
próprios, adesão ao programa 
requalifica UBS para reformas, 
ampliação e construção de novas 
unidades de saúde em Icapuí 

Falta de planejamento das ações e de espaços para 
participação dos usuários 

Priorizar a reunião mensal de PSF, 
reativar os conselhos locais de saúde 
e envolver mais as comunidades 

Alguns programas básicos não operacionalizados 
satisfatoriamente como: prevenção de câncer de colo de 
útero, acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento das crianças e assistência de qualidade 
ao pré-natal de risco habitual 

Adquirir equipamentos básicos 
necessários como maca ginecológica, 
balança pediátrica e detectores fetais e 
garantir as consultas, exames e 
encaminhamentos necessários de 
acordo com as normas preconizadas 
pelos programas; fortalecer as 
equipes; Construir o plano municipal 
da Rede Cegonha e implementá-lo 

Ações voltadas prioritariamente aos programas do MS, 
como se esses dessem conta de todas as necessidades 
de saúde existentes no município 

Contemplar, no planejamento de ações 
de cada UBS, discussões mais 
aprofundadas sobre as necessidades 
de saúde locais, fazer estudo 
epidemiológico da área, fazer análise 
da demanda espontânea, socializar 
informações e melhorar a 
comunicação entre os pontos de 
atenção; aderir ao Programa Nacional 
para Melhoria do Acesso e da 
Qualidade na Atenção Básica - PMAQ 

Demanda reprimida e insatisfação dos usuários 

Melhorar acesso aos serviços e a 
humanização no atendimento; aderir 
ao PMAQ; aderir ao Programa de 
Valorização do profissional da Atenção 
Básica – PROVAB; solicitar um Núcleo 
de Apoio ao Saúde da Família - NASF 
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para o município 

Ações quase inexistentes de promoção e educação em 
saúde  

Fazer parceria com os movimentos 
sociais existentes no município, apoiar 
os grupos das comunidades, 
implementar o Programa Saúde na 
Escola – PSE e ativar o Saúde e 
Prevenção nas Escolas – SPE, aderir 
ao programa Academias de Saúde 

FONTE: Departamento da Atenção Básica/SMS – Icapuí. 

 
Pelo exposto no quadro, ficou em evidência a necessidade de uma 

reterritorialização das áreas de abrangência das unidades básicas de saúde, tendo 

em vista, além de outras coisas, uma série de não conformidades com a nova 

legislação em vigor do MS, qual seja, a Portaria GM 2.488, de 21 de outubro de 

2011, que aprova a nova Política Nacional da Atenção Básica. Entre as não 

conformidades com essa portaria, detectamos a existência de vários ACS com mais 

de 750 pessoas adscritas em sua microárea de atuação. Os agentes de saúde, 

principalmente, reivindicaram ações nesse sentido: 

 
Pra nós, agente de saúde, tá muito difícil de trabalhar. Na minha área, não 
tinha aquelas casas na parte de cima do morro, era só na praia mesmo. 
Mas agora, tá demais, gente morando ali. E eu também já tou velha, num 
tenho mais aquele pique de tá subindo morro todo dia, né, se pudesse ter 
um jeito pra isso, era muito bom. Num é só comigo, fosse só eu era fácil, é 
com todo mundo que tá assim (Zenaide). 

 
O imperativo de reterritorializar as áreas não resultava apenas das 

iniquidades na adscrição das famílias, mas, principalmente, da necessidade de 

reconhecer esse território frente às transformações por que passou, pois bem 

adverte Silva (2012, p.107): 

 
O território do Saúde da Família é um território em atividade que vive em 
meio a desterritorializações e precisa ser reterritorializado em permanência, 
pois não só elementos objetivos descritos pela epidemiologia (taxas de 
natalidade, de mortalidade, perfil dos usuários atendidos, atendimentos 
entre outros) precisam ser considerados, porque há também uma geografia 
nas pessoas, nos lugares, no ambiente (crenças, hábitos, gostos, afetos) e 
as ciências sociais e humanas e tantos outros saberes que não foram 
disciplinados também precisam ser apreciados e incorporados à vida de 
quem vai compartilhar de produções neste lugar. Definitivamente, a saúde 
não cabe nela; precisamos assumir essa premissa com tranquilidade. 

 
A territorialização é “uma estratégia ou instrumento para a construção de um 

modelo assistencial voltado para a realidade social” (SILVA et al, 2001, p.147). 

Frente à intensa dinâmica social, o território deve ser concebido como espaço em 
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permanente construção, um território-processo, onde a vida pulsa em suas alegrias 

e conflitos (MENDES, 1993). 

 
Predominantemente as pessoas tinham o desejo de sair com “propostas 
concretas”, com uma orientação que direcionasse a participação de todos 
os que estavam a assumir a reflexão em saúde.  
Pensava eu, contudo, que deveríamos pensar na saúde como processo, na 
territorialização como um procedimento não estanque á vida cotidiana que 
continuava.  
Eu desejava viver o inédito viável, trazendo a participação popular à 
construção do território em saúde. E sentia que a normatização não deveria 
engolir a problematização do que se fazia. Ela deveria ser estendida ao 
passo a passo das ações da Unidade (Diário de Campo). 

 

Com relação à territorialização, que foi o primeiro passo acordado por todos 

que participaram do Seminário, passou-se a um momento de problematização de 

sua execução. Para mim, o desafio era capturar o pluralismo das visões, dos vários 

segmentos da população, e isso seria imprescindível, nesse momento em que se 

tratava de desenhar uma perspectiva múltipla, onde as problemáticas de Redonda 

eram discutidas no fórum dos problemas de Icapuí como um todo.  

Freire (1992) me mostrava muitas vezes o caminho, com sua mão de mestre; 

era preciso compreender o processo, fazendo suspensões reflexivas, em um 

exercício de práxis continuado. Com o educador:  

 
Nunca um acontecimento, um fato, um feito, um gesto de raiva ou de amor, 
um poema, uma tela, uma canção, um livro têm por trás de si uma única 
razão. Um acontecimento, um fato, um feito, uma canção, um gesto, um 
poema, um livro se acham sempre envolvidos em densas tramas, tocados 
por múltiplas razões de ser de que algumas estão mais próximas do 
ocorrido ou do criado, de que outras são mais visíveis enquanto razão de 
ser. Por isso é que a mim me interessou sempre muito mais a compreensão 
do processo em que e como as coisas se dão do que o produto em si 
(FREIRE, 1992, p.9). 

 
Iniciamos, em janeiro de 2012, o processo de reterritorialização, efetivando 

oficinas62 em todas as unidades de saúde do município, com os profissionais de 

saúde das áreas, de modo especial, os agentes comunitários de saúde, nossos 

informantes - chave, de quem advinham as maiores reclamações das iniquidades na 

distribuição dessas áreas.  Como advertem Silva et al (2001, p.149), “no processo 

de territorialização, as informações da área a ser estudada representam a parte mais 

estratégica do processo”. 

                                                             
62

 Tais oficinas, num total de dez, foram coordenadas por mim e pelo enfermeiro Sílvio Estênio Rocha 
de Freitas, com levantamento populacional, identificação das condições de moradia, ambientais, 
trabalho, lazer, educação, transporte, perfis de morbi-mortalidade, formas de organização social etc. 



287 
 

Desse modo, tínhamos como princípio de toda nossa ação possibilitar 

espaços de problematização, onde os sujeitos que residem e trabalham no lugar – 

os sábios locais, nos dizeres de Santos (1999) - tivessem direito a expressar seus 

anseios. Milton Santos (1999) indica que o saber local é nutrido pelo cotidiano, é a 

ponte para a produção de uma política, resultado de sábios locais. “O sábio local 

não é aquele que somente sabe sobre o local propriamente dito; tem de saber, mais 

e mais, sobre o mundo, mas tem de respirar o lugar em si para poder produzir o 

discurso do cotidiano, que é o discurso da política” (SANTOS, 1999, p.21).  

É esse autor que vai ajudar na construção da noção de “território vivo”, um 

território que está em constante processo de mudanças, o que ele nomeou de 

“território usado” (SANTOS, 1999). Nessas oficinas, investimos esforços para que 

discutíssemos o território em saúde, a partir da realidade de cada área do município. 

Para isso, pensamos numa dinâmica que facilitasse posicionamento das pessoas, 

como a que aplicamos aos agentes comunitários de saúde. 

 Utilizando o mapa em branco de Icapuí, os agentes comunitários iam 

pintando suas microáreas com a cor63 que eles achavam que a representava. Ao 

mesmo tempo em que pintavam, os agentes discutiam as transformações ocorridas 

em seus territórios, exemplo: o avanço do mar diminuiu as residências na faixa de 

praia em algumas comunidades e, consequentemente, aumentou o número de 

moradores nos altos dos morros. Foi enfatizado também que surgiram várias áreas 

de assentamentos rurais que há pouco tempo atrás eram inexistentes em Icapuí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
63

 Tais cores escolhidas foram valorizadas posteriormente em nosso projeto de organização dos 
prontuários das famílias, em que, buscando a melhoria da agilidade no acolhimento aos usuários dos 
serviços, nós classificamos as microáreas por cores, compramos as pastas dos prontuários dessas 
mesmas cores e etiquetamos em sequência lógica. 
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FOTO 26 - Oficina de reterritorialização com ACS de Redonda 

 

FONTE: Acervo próprio 

 
Haesbaert (2006) observou que o conceito de território, central para os 

estudos da geografia por ser dirigir primordialmente à espacialidade humana, tem se 

tornado tradicional no uso em outras áreas de estudo como a ciência política, a 

economia, a antropologia, a sociologia e a psicologia.  

Na saúde, também nos apropriamos da profundidade analítica dos conceitos 

de território, a tal ponto que a territorialização hoje é um dos pressupostos básicos 

do trabalho em atenção primária à saúde, quer seja nas ações de demarcação das 

áreas de atuação das equipes de saúde, quer seja nas discussões coletivas para 

apropriação do território de atuação. Discussões estas que podem transitar dos 

modos de vida aos impactos sobre o processo saúde doença. 

 
A apreensão e a compreensão do território, em que pese toda a sua riqueza 
e complexidade, sinalizam uma etapa primordial para a caracterização 
descritiva e analítica das populações humanas e de seus problemas de 
saúde. Além disso, também permitem a avaliação dos reais impactos dos 
serviços sobre os níveis de saúde dessa população, possibilitando, ou 
efetivamente abrindo, espaços para o desenvolvimento de práticas de 
saúde voltadas para o chão concreto, para o lugar da vida cotidiana das 
pessoas (SANTOS; RIGOTTO, 2011, p.389). 

 
A compreensão do território, portanto, está subjacente a uma visão ampla 

deste conceito, a uma dimensão abrangente que incorpore as pessoas e os 

movimentos do lugar, com sua dinâmica que lhe é intrínseca e peculiar. Pensar o 
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território é pensar a vida e suas relações, é buscar compreender os percursos que 

movem os sujeitos, enquanto seres integrais, bio – psico – sócio – espirituais, 

inseridos num meio ambiente que é vivo, que molda e é moldado. 

Neste sentido, acrescem Silva et al (2001, p.154): 

 
Essa percepção de trabalhar de acordo com os problemas no território traz 
a intencionalidade e capacidade de determinar ou influenciar as práticas 
sanitárias, com o objetivo de mudança para um novo modelo assistencial 
que responda às necessidades e aos problemas de saúde da população 
daquele território, e não apenas à demanda espontânea. 

 
Santos e Rigotto (2011), ao considerarem o desenho do sistema de saúde do 

Brasil, que preconiza a atenção básica enquanto porta de entrada, relevam a 

‘problematização’ do território articulada à noção de Vigilância em Saúde. Para 

esses autores, frente às inter-relações entre a degradação ambiental e a saúde 

humana, “a questão ambiental se impõe de forma eloquente, apresentando-se como 

mais uma ‘tarefa’ a ser agregada pelos profissionais de Saúde”, e enfatizam a 

importância “da integridade dos ecossistemas e da preservação da biodiversidade 

para a manutenção dos serviços ambientais e para o suporte ao modo de vida de 

comunidades tradicionais” (SANTOS; RIGOTTO, 2011, p.391-392). 

A dinâmica das oficinas descrita acima possibilitou, entre outras coisas, uma 

rica discussão sobre as barreiras geográficas e as descontinuidades de territórios 

que promovem um difícil acesso dos usuários aos serviços, como também dos 

profissionais aos usuários. Permitiu visualizar as áreas em expansão e, 

principalmente, gerou debates calorosos em torno das áreas de risco, como o 

surgimento de pontos de tráfico de drogas, entre os mais avaliados. Como se fluísse 

naturalmente, o debate começava a girar em torno das mudanças nas formas e no 

estilo de vida dos icapuienses, como das novas crenças e os valores culturais que 

identificam as novas gerações. É emblemática a colocação de uma moradora de 

Redonda, quando assim se posicionou: 

 
Hoje nesse tempo, qual é a moça ou um rapaz que vai se atrever a fumar 
um cachimbo, né? Num vai, porque fica fedorento e coisa e tal. Na nossa 
época não. Nós namorava assim, assentado no chão, que não tinha 
cadeira, o rapaz botava fumo no cachimbo, fumava, dava a gente pra fumar, 
tudo isso. Pra nós era a coisa mais normal do mundo (Isa). 

 
Transformações nos hábitos de vida se relacionam intimamente com 

mudanças das condições sócio-sanitárias, influenciando-se reciprocamente. A tabela 
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abaixo, relativa à década 2000, nos indica mudanças consideráveis nos perfis 

sanitários do município: 

 

TABELA 7 - Condições sócio – sanitárias em Icapuí. 2000 e 2010. 

População 
% de domicílios 

com abastecimento 
de água adequado 

% de domicílios 
com esgoto 

sanitário 

% de 
domicílios 

com energia 
elétrica 

% de 
domicílios com 

coleta 
adequada de 

lixo 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

16.052 18.392 16,9 82,1 0,05 0,6 92,7 98,4 63,3 82,4 

FONTE: IPECE 2000 e 2010. 

 
Visualizamos que na década 2000-2010 houve um aumento significativo no 

número de domicílios com acesso ao abastecimento de água e com coleta de lixo 

sendo realizada. Os domicílios ligados à rede de energia elétrica chegaram a quase 

100%. Já no que se refere aos domicílios com esgoto sanitário, o aumento foi 

discreto. Dados do IBGE de 2010 revelam que bem mais da metade da população 

reside em áreas rurais: 

 

TABELA 8 - População residente por área e sexo - Icapuí – 2010 

Área Sexo 

Urbana Rural Total Masculino Feminino Total 
5.787 12.605 18.392 9.414 8.978 18.392 

FONTE: IBGE (2010) 

 
A tabela acima, além de exibir a divisão por área, também mostra a divisão 

por sexo, revelando uma ligeira predominância do sexo masculino na população 

icapuiense. 

Como segunda etapa da oficina, com os mapas já pintados, perguntávamos: 

como dar conta dessa realidade que se apresenta aos nossos olhos e que nos 

desafia? E daí, as equipes foram propondo mudanças no desenho de seus 

territórios, nós íamos problematizando e registrando os consensos do grupo, para 

que fossem pactuados, posteriormente, na plenária final, com todas as áreas 

reunidas. 

Depois desse amplo processo, coletivo e democrático, chegamos a um 

consenso sobre o novo território sanitário para Icapuí, em termos de áreas 

geográficas de atuação. O mesmo foi aprovado no Conselho Municipal de Saúde, na 

Comissão Intergestores Regional - CIR e encaminhado ao Ministério da Saúde. O 

projeto final solicitou o credenciamento de quatro e a implantação de seis novos 
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ACS. Como também, alterou a composição das microáreas existentes, em 

quantidade de famílias e no arranjo das ruas, becos, morros ou sítios adscritos. No 

entanto, consensuamos que precisaríamos aprofundar ainda mais a discussão nos 

termos da análise das condições de saúde e doença da população em foco. 

No período do advento da ESF, na primeira metade dos anos noventa, 

seguindo os princípios organizativos de “definição, descrição do território de 

abrangência e adscrição de clientela”, as famílias de Icapuí foram distribuídas em 

três áreas, conforme quadro a seguir: 

 
QUADRO 2 - Divisão das áreas de Icapuí no início do PSF 

Áreas Sub-áreas Número de Famílias 

Área I Belém 
Redonda 
Barreiras 

237 
621 
341 

Área II Mutamba 
Icapuí Sede 

762 
971 

Área III Morro Pintado/Ibicuitaba 
Peixe Gordo/ Manibu 

463 
332 

Total  3.727 
FONTE: Secretaria de Saúde de Icapuí apud SILVA (1998, p.226). 

 
O quadro acima é o primeiro desenho das áreas ainda quando estas eram 

somente três e contavam com 3.727 famílias adscritas, sendo que 621 destas 

estavam situadas em Redonda (incluindo Retiro Grande, Ponta Grossa, Peroba e 

Picos). Hoje o território da atenção básica à saúde em Icapuí, diferentemente do 

exposto acima, está composto por sete áreas, quais sejam: PSF Estrela-do-Mar, 

com sede em Redonda, PSF de Barreiras, PSF Catarina Evangelista de Sousa, com 

sede em Mutamba, PSF Ila Rodolfo, com sede m Morro Alto, PSF Pedro Rebouças, 

com sede no Salgadinho, PSF Monsenhor Diomedes de Carvalho, com sede em 

Morro Pintado e PSF Antonieta Brasil de Oliveira, com sede em Peixe Gordo64. Em 

tais territórios estão adscritas 5.679 famílias e 19.450 pessoas, conforme quadro a 

seguir: 

 
QUADRO 3 - Áreas de PSF no atual território 

ÁREAS 
TERRITÓRIOS DE 
ABRANGÊNCIA 

QTDE DE FAMÍLIAS QTDE DE PESSOAS 

1 - PSF Estrela-do-Mar 
Redonda, Retiro 
Grande, Ponta Grossa, 
Peroba e Picos 

985 3.284 

2 - PSF Barreiras 
Barreiras, Barreira da 
Sereia, Vila Nova, 

958 2.941 

                                                             
64

 Atualmente, está em tramitação a criação da oitava equipe de saúde da família a se localizar na 
comunidade do Belém, que, por enquanto, faz parte da equipe de Barreiras. 
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Incra, Assentamento 
São Francisco, Belém, 
Nova Belém, Copan. 

3 - PSF Catarina 
Evangelista de Sousa 

Mutamba, Barrinha e 
Cajuais (parte) 

1.095 3.683 

4 - PSF Ila Rodolfo 

Morro Alto, Centro de 
Icapuí (parte), Cajuais 
(parte), Barra Grande e 
Requenguela 

827 2.520 

5 - PSF Mons. 
Diomedes de Carvalho 

Ibicuitaba, Morro 
Pintado, Quitérias, 
Tremembé e 
Melancias de Baixo 

402 2391 

6 - PSF Pedro 
Rebouças 

Salgadinho I e II, 
Berimbau, Placa, Ollho 
Dágua e Centro de 
Icapuí (parte) 

804 2.624 

7 - PSF Antonieta 
Brasil de Oliveira 

Melancias de Cima, 
Peixe Gordo, Manibu, 
Gravier, Córrego do 
Sal, Vila Nova, Vila 
União, Praia do Ceará. 

608 2007 

Total  5.679 19.450 

FONTE: Departamento da Atenção Básica/ SMS – Icapuí - CE 

 
Seguindo essa trilha de buscar responder às necessidades existentes no 

território, foi que iniciamos a implementação de um projeto de terceiro turno na 

unidade básica de saúde Estrela-do-Mar, voltado, primeiramente, para atender os 

pescadores da área e que depois foi se alargando também para outros 

trabalhadores que não tinham acesso ao horário convencional de funcionamento da 

unidade, como nos conta uma atuante desse projeto: 

 
No início, a gente pensou em ter um atendimento só pro pescador. Aí 
depois, se pensou também naquelas pessoas que trabalhavam durante o 
dia e não tinham oportunidade de chegar no atendimento no posto. A maior 
procura é de pescador pro dentista ou pra médica, com problema de coluna. 
Pro enfermeiro, a procura é de mulheres que não podem fazer a prevenção 
durante o dia. São as mulheres, por exemplo, que trabalham em barracas, 
porque se elas perderem o dia de trabalho elas não ganham, entre outras 
nessas condições (Eliená). 

 
Os debates que permeiam o campo da saúde do trabalhador e o da saúde 

ambiental, com forte aporte teórico na epidemiologia social, enfocam, com 

veemência, a saúde-doença enquanto processo determinado pelo modo como o 

homem se apropria da natureza, ou seja, pelo trabalho (LAURELL, 1982; 

TAMBELLINE; CÂMARA, 1998; RIGOTTO, 2003). 

Longe de querermos dar conta desse debate por inteiro, mas cientes das 

grandes contribuições que ele vem a acrescentar ao nosso presente estudo, 

pontuamos alguns aspectos, os quais alargam a reflexão que estamos a 
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desenvolver aqui, quanto à produção da saúde dos povos mar. Neste ensejo, 

compreendemos o trabalho como “um espaço de construção de sujeitos e de 

subjetividades, um ambiente que tem pessoas, sujeitos, coletivos de sujeitos, que 

inventam mundos e se inventam e, sobretudo, produzem saúde” (BRASIL, 2010). 

Os trabalhadores da pesca, desde os tempos mais remotos, transitam pelos 

ambientes aquáticos na luta pela sobrevivência. Eles sabem, como ninguém, na pele 

salgada pela maresia dos dias, a importância que o meio ambiente natural tem para 

a vida humana. Água, ar, umidade, calor, sol estão, a todo tempo, em contato com 

seus corpos.  

Nessa lida cotidiana, reincidem acidentes de trabalho, como também algumas 

doenças que a ele - ao trabalho - se relacionam. O próprio ambiente marítimo, em 

virtude do seu afastamento da terra, onde se poderiam encontrar pessoas e serviços 

de socorro, como também pelo perigo de naufrágios, afogamentos, tempestades, já 

impõem, de antemão, sérios riscos à vida e à saúde. Atualmente, esse panorama se 

torna ainda mais preocupante frente à diminuição dos estoques pesqueiros, fazendo 

com que os pescadores, numa tentativa de repararem o prejuízo, se arrisquem a ir 

mais distante, se expondo em mais tempo e a mais adversidades do ambiente 

(GARRONE NETO; CORDEIRO; HADDAD JR, 2005). Como ressalva Diegues 

(1996), o mar distingue-se também por uma instabilidade permanente, sentida tanto 

na fluidez das águas como na variação e migração das espécies. 

Acresce-se a isso a exposição prolongada ao sol, ao frio e, muito fortemente, 

os desgastes advindos com as peculiaridades da pesca artesanal, que se 

caracteriza, entre outras coisas, pela propulsão natural, exigindo dos pescadores 

grandes esforços físicos, rotineiramente, para atividades como: 

 
Quando a gente chega no bote, vamo levantar o pano, que tu sabe, né, tem 
o peso do mastro, que tu mesmo sabe a luta que é, três ou quatro homi pra 
botar pra riba, né. Também cambar os sacos acaba com a coluna de 
qualquer um, fora as coisas que são mais maneira pra quem é acostumado, 
mas se o cabra num for acostumado faz careta, viu, [como] puxar as 
cangalhas, iscar, fazer a balda, puxar a escota, espichar o estalho, aguar a 
vela é coisa mais maneirinha (Rodrigues).  

 
Tanto a propulsão natural quanto os processos de trabalho da pesca 

artesanal vão incidir, entre outros problemas, nas lombalgias posturais, como bem 

notam as profissionais de saúde da unidade Estrela-do-Mar: 
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E a doença maior é a do pescador , ele passa seis meses parado e já no 
primeiro dia de pesca ele tá lá, fodido com a coluna que não aguenta, 
porque ele foi despreparado, entendeu? Não houve um trabalho de 
prevenção (Sílvia). 
 
Uma questão muito grande aqui, é a questão de coluna, viu, por causa do 
pescador, demais, demais, demais, é procurado demais. E até mesmo das 
mulheres também que trabalham nos cajueiros essas coisas. É muita, 
muita, muita. A procura é muito muito grande (Eliená). 

 
Este último depoimento aponta também a agricultura como uma atividade 

relacionada a esses problemas. Em Icapuí, dados de um levantamento feito em 

1988 pelo setor de epidemiologia revelaram um significativo número de agravos 

relacionados com as atividades econômicas. Entre os pescadores, foi detectado 

maior predominância de problemas dermatológicos, oftalmológicos, distúrbios 

emocionais, lombalgias posturais, traumatismos e acidentes com instrumentos 

cortantes. Entre os salineiros, averiguaram-se problemas dermatológicos e 

oftalmológicos. Entre as labirinteiras, verificou-se a predominância de lombalgias 

posturais e problemas oftalmológicos. Nos agricultores, tiradores e descascadores 

de coco eram comuns os traumatismos, acidentes por quedas, com animais 

peçonhentos e instrumentos cortantes. Entre os trabalhadores de estaleiros 

(agricultores) também se distinguiam os traumatismos e acidentes com instrumentos 

cortantes (ANDRADE; GOYA, 1992).  

Um levantamento bibliográfico realizado por Rios, Rego e Pena (2011, p.185-

186) sobre doenças em trabalhadores da pesca apontou que: 

 
Os principais agravos à saúde foram atribuídos a problemas 
musculoesqueléticos devido aos grandes esforços e movimentos repetidos 
desempenhados pelos trabalhadores, além de uma má postura ocupacional; 
lesões de pele atribuídas principalmente à ação da radiação solar; alergias 
respiratórias e dermatites ao contato com produtos marinhos, como 
crustáceos e moluscos, que possuem um reconhecido potencial antigênico, 
e problemas oftalmológicos e respiratórios, doenças sexualmente 
transmissíveis, entre outros. 

 
Em outro estudo, que investigou a ocorrência de acidentes do trabalho entre 

pescadores profissionais artesanais da região do médio Rio Araguaia, no estado do 

Tocantins, foram entrevistados 92 pescadores do Município de Araguacema, onde 

se pratica pesca em água doce (daí serem chamados de pescadores de anzol ou 

pirangueiros). Destes, 56 relataram ter sofrido acidente de trabalho.  

A principal causa do acidente encontrada foi lesão provocada por animal do 

ambiente aquático (piranha, mandi, arraia de fogo etc), correspondendo a 86%. 
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Outras causas foram: corte com faca ou tesoura (5,0%), lesão por anzol (3,0%), 

acidente com rede ou tarrafa (2,0%), traumas por barco a remo (2,0%) e lesão por 

motor de barco (2,0%). A principal atividade relacionada ao momento do acidente foi 

retirar peixe do anzol, correspondendo a 46,4% dos pescadores. Outras atividades 

na hora do acidente foram: armar ou recolher material de pesca (25,0%), preparar 

ou conduzir embarcação (14,3%), manipular ou transportar pescado (12,5%) e 

preparar isca (1,8%) (GARRONE NETO; CORDEIRO; HADDAD JR, 2005).  

Os autores perceberam que os acidentes por animais do ambiente aquático 

são um importante agravo à saúde, provocando, em alguns casos, incapacidade 

temporária para o trabalho. Também notaram que a grande maioria (87,5%) não 

procura atendimento médico nessas ocasiões e grande parte deles (66,1%) 

emprega tratamento popular, utilizando aguardente, partes de peixe, urina, gelo, 

álcool de cozinha, plantas, pó de café, café quente, etc. (GARRONE NETO; 

CORDEIRO; HADDAD JR, 2005).  

Em Redonda, em se tratando desses acidentes com peixes, são comuns os 

que envolvem o bagre, a arraia, mariquita, e principalmente o anequim, cujo 

ferimento é altamente inflamatório, doloroso e afasta o pescador alguns dias de suas 

atividades laborais, conforme explica um pescador do lugar: 

 
O infeliz do anequim é uma peste desgraçada. Quem tiver a azar de ser 
furado por ele, sofre, viu? (...) Ele me furou aqui nesse dedo [aponta o 
indicador esquerdo], é uma dor horrível, logo inflama, fica dessa grossura 
[mostra o diâmetro na mão], latejando de dia e de noite. Precisou ir no 
hospital, furar e espremer (...) (Rodrigues) 

  
Ainda em se tratando dos acidentes, as consequências físicas são parte dos 

prejuízos. Estes são agravadas diante de um quadro social bem comum: essas 

pessoas trabalham por conta própria e sem carteira assinada, dificultando acesso a 

benefícios previdenciários (GARRONE NETO; CORDEIRO; HADDAD JR, 2005). 

Outro aspecto importante quanto ao processo saúde-doença dos 

trabalhadores da pesca foi mostrado por Bezerra (2002). O mesmo ressalvou que na 

região de Belém, no Pará, os pescadores desenvolvem mais problemas psiquiátricos 

e de consumo de álcool e tabaco que outros moradores do mesmo local. Problemas 

estes diretamente relacionados com a baixa remuneração e com as condições de 

trabalho a que são submetidos. 

No contexto da pesca artesanal em Redonda, pesam sobre as condições de 

trabalho os conflitos de que tratamos no capítulo anterior, em que o pescador 
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artesanal vê seu espaço de trabalho, seus meios e instrumentos ameaçados pela 

pesca de mergulho com compressor e pela pesca por marambaia. É o que 

apreendemos da fala da moradora:  

 
A mesma coisa da ganância do poder acontece na pesca. De primeiro 
inventaram essa pesca de cafanguista; agora, já inventaram essa de 
marambaia que tá acabando com tudo. A marambaia é uma arma que 
desce para o fundo do mar, mas não é como o manzuá. Não é esperar que 
uma coisa entre pra uma arapuca, como um manzuá.  
O manzuá fica esperando a lagosta entrar, o pescador puxa, se vier bem, se 
não vier, paciência. As armas do cafanguista são de destruição, eles vão 
destruindo tudo, até os manzuás dos pobres pescadores eles destroem.  
É porque os grandes querem sempre aumentar, os que têm mais é o que 
querem mais. Já tem o comer mais querem mais, querem carro bom, moto 
nova, coisa boa pra se amostrarem. 

 
O que antes representava uma saga pelo pão de cada dia, hoje as 

necessidades criadas pelos valores na sociedade capitalista fazem com que a 

atividade pesqueira, no contexto dos povos do mar de Redonda, desenhe esse 

cenário complexo que estamos, a cada tópico, puxando os fios. A sobrepesca, como 

pontuamos anteriormente, é umas das principais respostas dessa ética capitalista. O 

que, em outros mares, é uma arma da pesca industrial de grande escala, por aqui 

ela se reveste da ilegalidade do compressor e da marambaia.  

Nesse embate, as mudanças ambientais no mar de Redonda, evidenciadas 

mais fortemente pela escassez da lagosta, têm provocado consequências 

desastrosas para o trabalho com a pesca artesanal e para a vida de toda 

comunidade, materializadas na queda da qualidade de vida e na falta de perspectiva 

quanto ao futuro das novas gerações, como explana um pescador do lugar: 

 
Rapaz, eu não sei o que vai ser da vida aqui em Redonda não. A pesca 
num tá dando nada. Quer dizer, num dá nada para nós que pescamos 
direito, como a lei manda. Mas pro cafanguista e pra quem tem marambaia 
a coisa tá boa, boa demais, tudo mundo sabe disso. Mas nós somos, a vida 
inteira, como se diz? Pescador artesanal, né? E assim eu vou ser até 
morrer, porque é o certo, né? (silêncio)  
Eu também já tou velho, né, o que a vida tinha pra me dar, eu já tirei. Mas aí 
eu penso nos meus fí, eles têm uma vida inteira pela frente, o que eu 
ensinei a eles foi pescar, que era o que sabia fazer. E agora? (silêncio)  
O que nós tamo vendo em Redonda é que essas nova geração que tão 
tendo seus fi, que as condição não tá nada boa, quem tá criando são os 
avós, os pobi véi com aquele dinherim da aposentadoria tão sustentando 
duas famia, numa casa só, porque se não, passa fome. 

 
Diante de precárias condições de vida e trabalho explanadas acima, que 

expõem transformações dolorosas nos modos de viver e trabalhar dos povos do mar 
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de Redonda, a dimensão do cuidado materno também tem sofrido influências, como 

bem nota uma agente de saúde do lugar:  

 
Antes as mulheres trabalhavam mais na agricultura ou em casa. Aí, quando 
elas pariam, ou ficava só em casa e cuidando do menino, ou senão levava 
pros cajueiros mesmo, botava nos quarto e levava. Desse jeito, o menino 
tinha toda hora pra mamar. Hoje não. Hoje elas não trabalham mais em 
agricultura, só as mais velhas. As meninas de hoje parem e aí quando é 
com dois ou três meses já tão trabalhando, trabalham em barraca, questão 
do turismo, e ainda tem muito isso, que não é carteira assinada, esse 
trabalho solto ainda. Aí como é que dar de mamar? É muito difícil ter 
aleitamento exclusivo agora. 

 
Outra funcionária da unidade percebe a relação entre a pesca e o processo 

saúde-doença da comunidade por outro olhar: 

 
Esse negócio da pescaria mexe com tudo na Redonda. Tinha uma médica 
que trabalhou aqui quando a pesca era boa, que dizia assim: “eu adoro o 
tempo da pesca, porque num aparece ninguém doente, é todo mundo feliz, 
se esquece das doenças. Mas no paradeiro, haja doença pra consultar” 
(risos). 

 
Rosa e Mattos (2010), em suas discussões sobre a situação de saúde das 

comunidades de pescadores da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, alertam para 

a compreensão de que as consequências da degradação e poluição ambiental não 

são distribuídas uniformemente entre a população. E observaram: “uma parcela 

sente os efeitos mais intensos, ou seja, aquele que está mais próximo, ou mais 

dependente de um recurso natural”.  

Em nosso caso, os povos do mar de Redonda, por sua dependência imediata 

aos recursos pesqueiros, principalmente a lagosta, sentem na totalidade de suas 

vidas, incluindo aí seus processos de adoecimento e morte, a escassez e extinção 

desses recursos naturais. E, de acordo com o pensamento de Acselrad (2005), 

como vimos, há uma relação íntima e direta entre degradação ambiental 

e injustiça social, como também entre desigualdade ambiental e desigualdade 

social, sendo aquela uma das expressões desta. 

Como bem expressou Brasil (2010), “o trabalho é um lugar de criação, 

invenção e, ao mesmo tempo, um território vivo com múltiplas disputas no modo de 

produzir saúde”. Desta forma, refletir sobre as condições de vida e saúde dos 

trabalhadores do mar, não se limita, de forma alguma, às doenças ocupacionais e 

aos acidentes de trabalho, mas, sobretudo, desvencilhar, criticamente, as interfaces 
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do território marítimo como espaço de competição e de apropriação desigual dos 

frutos do trabalho. 

As reflexões sobre esse projeto de terceiro turno na UBS Estrela-do-Mar 

podem ser ampliadas ainda para as questões que envolvem a saúde do homem, 

conforme a percepção da técnica de enfermagem da equipe: 

 
Os maiores problemas de saúde a gente tá tendo com os homens. Os 
homens estão muito doentes. Eles estão muito doentes e estão meio que 
abandonados.  Os homens não tem paciência de ir pro posto, pegar uma 
ficha. Eles nunca vão quando tá no começo do problema. Eles só vão 
quando já tão desesperados. Esse atendimento da noite foi muito 
importante pra isso, porque a gente ver vinte a trinta homens à noite no 
posto de saúde, toda vida que tem atendimento. De dia, eles acham que é a 
hora das mulheres das crianças, então eles num vão. À noite, é só eles lá, 
eles se encontram, eles se veem, então eles se acham e durante o dia eles 
ficam se sentindo deslocados (Sílvia). 

 
Vemos aí alguns pontos importantes de serem frisados. Primeiro, “os homens 

estão muito doentes e estão meio que abandonados”, é uma colocação de quem 

percebe a escassez de políticas voltadas para a saúde do homem, num meio em 

que predominam ações voltadas para a saúde da mulher, da criança ou do binômio 

mãe-filho, relegando a segundo plano a atenção aos homens, mesmo sabendo que 

estes têm sido as principais vítimas no crescimento do número de mortes por causas 

externas como acidentes e violências e, por isso, têm morrido mais cedo. 

O sistema de informação sobre mortalidade mostra que, dos 98 óbitos em 

Icapuí, no ano de 2012, 62 foram do sexo masculino, o que corresponde a mais de 

63% dos óbitos. Dos 14 óbitos por causas externas, 12 foram do sexo masculino, 

significando mais de 85% das mortes. E, de um modo geral, estudos mostram que a 

mortalidade masculina é superior à feminina em quase todas as causas, 

independentemente da idade (GOMES, 2008). 

Uma segunda consideração que podemos fazer coma fala da técnica de 

enfermagem de Redonda é quando ela diz que “os homens não tem paciência de ir 

pro posto pegar uma ficha. Eles nunca vão quando tá no começo do problema. Eles 

só vão quando já tão desesperados”. Essas afirmações reconhecem que os 

homens, culturalmente, procuram menos os serviços de saúde. Para Gomes (2008), 

é o modelo hegemônico de masculinidade que mais contribui para essa realidade. 

Os homens são chamados, pelos valores sociais predominantes nas relações de 

gênero, a serem ‘durões’. Isso faz com que o fato de se preocuparem com a saúde 

seja percebido como algo incoerente com sua masculinidade. 
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Por fim, o depoimento da atuante na UBS Estrela-do-Mar considera que esse 

projeto abriu uma brecha para que os homens se sentissem num espaço mais 

voltado para eles - “de dia, eles acham que é a hora das mulheres das crianças, 

então eles num vão. À noite, é só eles lá, eles se encontram, eles se veem, então 

eles se acham e durante o dia eles ficam se sentindo deslocados”. Assim, é que, no 

atendimento noturno, a UBS Estrela-do-Mar tem atendido cerca de vinte a trinta 

homens por expediente, como informa a depoente. 

Discorremos até aqui de duas iniciativas nesse “assumir o leme da barca” de 

que estamos tratando. Falamos do processo de reterritorialização e, junto a ele, o 

projeto de terceiro turno voltado à saúde dos trabalhadores do mar. No que se 

referem às demais ações pactuadas, pelo coletivo dos sujeitos, para a atenção 

básica do município, em 2012, inseriram-se a adesão a novos programas ofertados 

pelo Ministério da Saúde (PMAQ/AB, PROVAB, PSE, Requalifica UBS) e as 

articulações necessárias para inserção nas redes prioritárias de atenção à saúde (a 

se começar pela Rede Cegonha, depois seguiram-se as redes de urgência e 

emergência, a de atenção psicossocial e, mais recentemente, a rede de cuidados à 

pessoa com deficiência). A seguir, traremos só uma breve descrição de cada um, 

pois não é nosso intuito aprofundarmos aqui essas ações no âmbito desse trabalho. 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica – PMAQ/AB é um programa que objetiva incitar processos de autoavaliação 

e planejamento sistemático, que ampliem a capacidade das gestões e das equipes 

de atenção básica em ofertarem serviços que assegurem o maior acesso e 

qualidade, de acordo com as necessidades da população. Em Icapuí, nós 

contratualizamos quatro equipes (Estrela-do-Mar, Antonieta Brasil, Barreiras, e 

Pedro Rebouças).  

Pensamos que melhorar o acesso das pessoas aos serviços públicos e de 

qualidade se faz fundamental em um município onde apenas 2% das pessoas tem 

acesso à assistência médica suplementar, conforme nos aponta a tabela: 

 

TABELA 9 - População com Plano de Saúde em Icapuí. 2011. 

População 
População com assistência 

médica suplementar 
Percentual 

18.572 387 2,08 

FONTE: ANS – Dezembro/2011 
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De fato, a população icapuiense depende muito do SUS. Daí se percebe mais 

ainda a importância desse sistema ser bem gerido e operacionalizado. 

Outro programa a que pudemos recorrer nesse processo foi o Programa de 

Valorização do Profissional da Atenção Básica- PROVAB, que criou incentivos aos 

médicos, enfermeiros e cirurgiões dentistas para que atuem na Atenção Básica de 

municípios com carência de profissionais. Em Icapuí, nós pudemos contar com a 

contribuição de três enfermeiras, bolsistas do PROVAB, que se engajaram em 

nossos trabalhos, contribuindo nesse processo de reestruturação da atenção básica. 

Também abraçamos o Programa de Requalificação de Unidades Básicas de 

Saúde, que cria incentivos financeiros para as Unidades Básicas de Saúde, como 

forma de prover infraestrutura adequada para funcionamento das ações das equipes 

de atenção básica. São financiadas, por meio deste programa, reformas e 

ampliações. Em Icapuí, nós aderimos, no componente ampliação, as UBS de 

Redonda e Peixe Gordo e, no componente reforma, a UBS de Morro Pintado. 

Fomos contemplados também com o Programa Academia da Saúde, que 

almeja contribuir para a promoção da saúde da população a partir da implantação de 

polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a 

orientação de práticas corporais, atividade física e de lazer e modos de vida 

saudáveis.  

O Programa Saúde na Escola, por sua vez, surge como proposição de uma 

política intersetorial entre os Ministérios da Saúde e Educação, na perspectiva da 

educação e atenção integral à saúde de adolescentes e jovens de ensino básico 

público, no âmbito das escolas e das unidades básicas, realizadas pelas equipes de 

Educação e de Saúde da Família. Esse programa nos permitiu desenvolver uma 

série de atividades com os escolares do município na perspectiva da promoção à 

saúde de adolescentes e jovens. Articulado a ele, desenvolvemos ações de outro 

programa, Saúde e Prevenção na Escola, contemplando as seguintes temáticas: 

prevenção das DST/AIDS, gravidez na adolescência, redução de preconceitos e 

estigmas relacionados à raça e etnia, orientação sexual, promoção da igualdade de 

gênero visando atender às demandas dos jovens e adolescentes nas escolas. 

Outra missão que abraçamos foi a elaboração do plano municipal da Rede 

Cegonha, com o propósito de prestar uma melhor assistência à mulher no seu ciclo 

gravídico-puerperal e à criança, de forma integral, até os dois anos de vida. Como 
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também, enviamos projeto de solicitação de uma equipe NASF para apoiar as 

equipes de saúde da família do município. 

É necessário cuidar para que a diversidade de programas operacionalizados 

no âmbito da atenção básica não deixe nas sombras as iniciativas oriundas das 

demandas locais, construídas pela ousadia e criatividade dos atores sociais 

envolvidos. É preciso saber utilizar os recursos ofertados por todas as instâncias 

governamentais, mas sem descuidar das necessidades locais, que devem ser as 

verdadeiras organizadoras das ações. 

Por fim, resta dizer que nesse desafio pesqueiro, apesar de termos nos 

encontrado com tantas tempestades, piratas e tubarões, alguns pescados têm sido 

saborosos; outros um tanto que dolorosos. Mas contribuir com a produção da saúde 

dos povos do mar, pela via institucional atravessada pelo olhar da atenção básica, 

tem conformado um novo tempo em minha vida, alimentado por uma esperança com 

sede de concretude histórica, como falou Freire (1992), e que vi ser gestada em um 

tempo anterior da minha vida; tempo este em que dediquei toda minha juventude a 

arte popular, criativa e educadora, que forma sujeitos com fome de ser-mais, 

capazes de, em meio a situações-limite, se reinventarem, em espaços-tempos 

outros.  

Aqui procurei mostrar que os diferentes espaços-tempos se imbricam nas 

nossas experiências de vida, nos convocando a renovar nosso compromisso ético 

com um sistema de saúde pública e de qualidade, capaz de buscar uma nova 

racionalidade em saúde, em que a multidimensionalidade do sujeito seja enxergada. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Redonda é um mundo onde se emergem e se camuflam vários mundos.  

Olhada lá do alto de suas falésias, avistam-se singularidades de vidas emaranhadas 

num tecido denso e cheio de pontas desconectadas. Mas assim, com esse formato 

de desarranjos, só a visualizam os olhares mais pormenorizados (como aquele de 

uma águia que, do topo da montanha, penetra as entranhas do seu alvo).  

Isso porque, à primeira vista, Redonda se revela homogênea, com jeito de 

sujeitos típicos, previsível, como o balanço dos seus barcos no ritmo da maré. Seu 

compasso, aos olhares estreitos, soa meloso, bem marcado no tempo, organizado 

nos seus devidos espaços – lugar de uma natureza exuberante, onde vivem, 

harmoniosamente, pessoas bucólicas. Somente para um olhar penetrante, Redonda 

desvela a natureza de suas desconexões, seus descompassos, suas desarmonias. 

O que temos assistido junto aos povos do mar é um estopim de 

transformações, fazendo tremer, como bem disse Canclini (2009), a arquitetura da 

multiculturalidade, provocando fortes tensionamentos, os choques dos diferentes, 

das fronteiras entre culturas que agora se tocam e realizam empréstimos. E nesse 

novo contexto, as resistências ganham novas roupagens, novos formatos, na luta 

por reafirmar a vida dos povos do mar, em sua cultura mais peculiar e intrínseca. 

Inseridas nestes fluxos e teias, as biografias, de cada um e cada uma, são 

como um mar onde ficam imersos diferentes tempos que, num navegar incerto, se 

confluem, se esbarram, se distanciam, voltam a se confluírem... Um mar de tempos 

interiores e tempos exteriores que gostariam de estar em permanente diálogo e 

equilíbrio, mas nem sempre isso é possível. E, nos desencontros dos tempos, esse 

mar evoca o tempo dos ancestrais, dos mais antigos do lugar, onde se pressupõe, 

jorrarem de lá as águas primeiras, que compõem as histórias biografadas no hoje. 

Lançamos-nos à construção de genealogias e assim fomos ao encontro da 

formação e ocupação do lugar, que se deram a partir dos Crispins, Pindus e 

Currupios. Outros autores acrescentaram que esses primeiros habitantes eram da 

etnia indígena Tremembé e o povoamento foi se alargando com as rotas de 

ocupação cearense, quando foram se consolidando os intercâmbios comerciais 

entre portos importantes, dentre eles, as oficinas de charque em Aracati, para onde 

fluíam rebanhos e vaqueiros, entre outros comerciantes, vindos de diversas partes, 

em meados do século XVIII. 
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As narrativas dos sujeitos da pesquisa nos levaram ao final do século XIX e 

início do século XX, quando a Redonda se chamava Volta Santa e, mais tarde, 

Santa Luzia do Mar, onde os primeiros habitantes construíram suas moradas nos 

morros próximos ao mar, vinculando-se aos tempos e espaços movimentados pela 

dinâmica das marés e pelos ciclos naturais. Passaram a viver da pesca e da 

agricultura, em territórios livres - em que não se via a especulação imobiliária pelos 

agentes do capital invasor - fazendo desses espaços lugar de trabalho e vida, 

construindo sua cultura na relação estreita entre terra e mar e suas subjetividades 

na interação entre natureza e cultura. 

Nesse tempo de antigamente, em Redonda, que envolvia uma economia 

praticamente de escambo, a agricultura de subsistência tornou-se uma prática 

importante. Os primeiros redondeiros viviam da agricultura do algodão, da mandioca, 

do caju, do feijão e do milho, em que toda a família participava do processo do 

plantio, da colheita e do processamento de alimentos, como as casas de farinha e os 

ranchos. Este meio, como analisamos, foi fecundo para que se transbordasse para a 

natureza sentimentos e qualidades humanas, apontando para as bases do 

pensamento religioso desses grupos familiares. 

O mar, por sua vez, também se reveste de uma simbologia especial. Havia, 

por entre os primeiros moradores, aqueles que eram autorizados e se autorizavam a 

curar de várias enfermidades. Nos processos rituais, fértil em expressões vivenciais, 

orações e bênçãos, o mar era tomado como representação do sagrado. Os saberes 

de cura foram sendo herdados dos mais velhos e atravessam gerações, 

perpetuando essas práticas populares e solidárias de cuidado (apesar de todas as 

investidas em taxá-las de supersticiosas e desprovidas de validade científica). Como 

também assim o foram os saberes dos pescadores artesanais mais antigos, que 

realizam demarcações de territórios no mar e codificam o caminho sinuoso das 

águas. 

Dentro de uma comunidade constituída por parentes, vimos também que o 

traço brincante das aprendizagens do mundo adulto, vividas pelas crianças, 

adquiriam o tom das aprendizagens das demandas sociais de Redonda - “começou 

a pescar tão menino que cabia dentro do samburá”, biografou Isa. Este trabalho de 

pertencimento, a que chamamos filiação, funciona como aprendizagem, enquanto 

aspecto fundamental em uma cultura que deve preparar seus membros para o 

depois. Nesse processo, vimos que natureza e cultura se imbricam a tal ponto que o 
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explorar lúdico do ambiente acaba por misturar brincadeira e trabalho; e que 

também a artesania, no mar e na terra, se apresenta como atividade, além de 

produtiva, lúdica e afetiva.  

Inferimos também com isso que a educação carrega os tons de nossa história 

natural. Discutimos que nem sempre a escola cumpre sua função social, aliando-se, 

muitas vezes, aos discursos ideológicos hegemônicos, desconsiderando o saber dos 

povos do mar e ignorando as suas lutas concretas, não havendo relação do 

cotidiano escolar com o cotidiano da vida. 

Seguindo ainda os tempos de antigamente, vimos que os primeiros 

redondeiros, quando não estavam trabalhando na agricultura familiar, pescavam 

peixes de várias espécies, crustáceos e moluscos. Só em meados do século XX, a 

pesca da lagosta se torna a principal atividade econômica da comunidade, com 

a aprendizagem de um instrumento chamado jereré, depois manzuá, demarcando o 

surgimento de novas condições de vida e trabalho e minimizando o uso da economia 

de escambo.  

Aí a lógica do capital se insurge, sem, contudo, conseguir anular a 

racionalidade da vida comunitária e solidária de Redonda, à medida que a pesca 

artesanal explicita um saber-fazer produzido dentro de uma coletividade que se 

caracteriza pela cooperação no trabalho. Foi a invasão da pesca por compressor 

que fez os valores capitalísticos se insurgirem com veemência no cenário da pesca 

da lagosta, fazendo do mar um espaço de competição. Em terra, conflitos com 

especuladores também se intensificaram e foram embriões do que mais tarde seriam 

lutas por políticas de conservação do meio ambiente. Em ambas as guerras (pelo 

mar e pela terra), mortos e feridos acenderam a chama da resistência. 

A guerra da lagosta é a materialização da guerra entre pesca artesanal e 

pesca industrial, entre pesca de pequena escala, para provimento das necessidades 

das famílias e pesca de larga escala, para provimento do mercado consumidor, 

entre um trabalho que se dá por um espírito de cooperação grupal e um trabalho que 

se dá pela competição do espaço marítimo. Por sonharem com uma “pesca livre” foi 

que os pescadores de Redonda, numa tentativa de suprir a ausência do estado, 

construíram os seus barcos para fiscalização comunitária, os quais se tornaram 

símbolos da resistência desses povos do mar.  

Neste contexto, situamos a fome do mar como sendo fome de justiça 

ambiental e a guerra da lagosta como expressão do mesmo processo de produção 
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da desigualdade ambiental enquanto reflexo da desigualdade social em nosso país e 

no mundo. Como bem musicalizou o Flor do Sol: “Ó pescador,ó pescador, levanta 

cedo vai para o mar, das águas marinhas tirar teu sustento, mas cuidado com o 

tubarão, que não habita o mar não, mas rouba teu alimento”, num convite à 

superação do ser menos, como distorção do ser mais, fazendo uso dos termos de 

Freire (2005). 

Os povos do mar de Redonda foram vivendo transformações no acesso a 

serviços básicos de educação e saúde. Em seus primeiros-espaços tempos, duros 

trajetos a pé, cartas da doença, cartas do ABC nas escolinhas em alpendres de 

palha, mutirões comunitários, foram atos-limites que ajudaram a ultrapassar 

situações-limites em direção a novos patamares de valor solidário e prática social, 

rumo ao inédito-viável.  

A educação e a saúde eram nômades, aconteciam nos deslocamentos 

dessas lutas. Não estavam restritas a um ato em si nem a um espaço em particular, 

mas derramadas nos enfrentamentos dos atos-limites e na gestação de inéditos - 

viáveis. Como disse também, histórias vividas com vontade de memória. 

O “grupo” Monsenhor Diomedes aparece como o lugar de memória na luta 

pela educação e como símbolo da atuação engajada das Comunidades Eclesiais de 

Base, que surge contribuindo para se construir uma “cultura de direitos”, a partir da 

ligação profunda entre fé e vida concreta, inaugurando novas formas de cidadania. 

Neste ínterim, a crença e a religiosidade funcionam em Redonda como reduto de 

utopia. 

Nessa mesma perspectiva é que se insere, como lugar de memória na luta 

pela saúde, a unidade básica Estrela-do-Mar. As experiências de saúde comunitária, 

como, em seus inícios em Redonda, cresceram muito em integração a essas 

práticas pastorais, tinham a educação popular como referência teórica e 

metodológica, fomentaram redes locais de apoio social e práticas solidárias de 

saúde. 

Neste contexto surge, por exemplo, a associação de moradores de Redonda 

que, em suas primeiras ações, focou o alvo na invasão turística em processo de 

expansão. Vimos que o turismo, enquanto política de desenvolvimento do Estado, 

tem respondido aos interesses do capital, subvertendo a relação sociedade-natureza 

e submetendo os povos do mar aos projetos empresariais e estrangeiros, 

promovendo a chamada desarticulação do binômio terra-mar (TUPINAMBÁ, 1999). 
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No seguir das transformações, os sujeitos protagonistas desses trabalhos 

comunitários foram absorvidos pelo poder municipal, após a emancipação de Icapuí. 

Por essa via institucional, vão se dar lutas muito significativas, especialmente na 

operacionalização de serviços de atenção primária a saúde (como o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde e a Estratégia Saúde da Família) e na construção 

de um sistema municipal de saúde pública, pautado no ideário da Reforma Sanitária 

e nos princípios, que mais tarde, seriam do SUS.  

Depois, a conjuntura política e ideológica vai confluir para a inversão desse 

modelo, desenhando outro cenário para a saúde pública do município. Diante do 

quadro, mais recentemente, num trânsito da vivência à experiência, na esperança do 

que se espera vir a ser concretude histórica, ousamos enfrentar as pescarias mais 

tempestuosas (como estão contadas no último capítulo), lançando mão de redes 

cada vez mais complexas, em mares que se fizeram bravios e que demandaram ser 

reterritorializados. A metáfora nos ajudou a tecer uma ponte entre os saberes 

construídos no engajamento com o movimento popular e aqueles adquiridos no 

estudo e no trabalho em saúde, pela via institucional.  

Buscamos, assim, mostrar que é possível construir diálogos entre os diversos 

espaços da vida social que se movem em nossa experiência de vida e apontar para 

a multidimensionalidade com que os povos expõem sua forma de produzir saúde, 

não de todo colonizado pela biomedicina. Requer-se, portanto, que os serviços de 

saúde, de forma complexa e interdisciplinar, possam dialogar com os saberes 

populares, afirmando uma racionalidade emancipadora em saúde. 

Reflexiono, hoje, que esta decisão ética e política de investir nas práticas 

dialógicas em saúde, valorizando os saberes populares, provocam fortes 

tensionamentos com os saberes tradicionalmente instituídos pela biomedicina. Atuar 

como coordenador da Atenção Básica tem exigido uma postura de mediação, em 

que o grande desafio tem sido o de saber utilizar meios-instrumentos que possam 

intermediar demandas dos usuários e das equipes com os interesses e capacidade 

dos gestores. Sabemos que nem sempre encontramos gestores sensíveis e 

conscientes quanto aos princípios da Estratégia Saúde da Família, e daí termos, 

muitas vezes, de assumir também uma postura de confrontação e de militância. 

No que tange às juventudes e a criançada do mar, percebemos que esses 

sujeitos estão vendo suas experiências acontecerem em um novo tempo, de 

interculturalidade, em que os deslocamentos estão mais constantes, as relações e 
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trocas com outras culturas. Tal trânsito tem exigido dos mais jovens uma 

reafirmação de sua diferença e do modo de viver em Redonda, em contraposição a 

um ajustamento imposto pelos estilos de vida considerados modernos, num esforço 

para que o intracultural não se aniquile pelo intercultural. 

O Flor do Sol em seus inícios, no comecinho da década de noventa, ainda 

conviveu em uma Redonda onde eram realidade os encontros intergeracionais, 

acontecidos nas rodas que se formavam na beira da praia, na ponte, ao som das 

cantigas populares, folclóricas e, depois, ao embalo da cenopoesia, imersos numa 

paisagem humana e natural diversa da que temos hoje, possibilitando biografias 

naturais (BRANDÃO, 2007) singulares aos povos do mar. A compreensão das 

crianças e dos jovens sobre a teatralidade com a qual se tomava contato pela 

primeira vez era tão espontânea que vemos ser associada ao brincar da infância. 

Inaugurou-se, nesse tempo, uma leitura crítica sobre a comunidade, “o gosto 

pela arte da reflexão”, a libertação das visões acabadas do mundo - o 

empoderamento e, consequentemente, uma busca por transformações individuais e 

coletivas, possibilitadas pelo exercício de uma educação como prática da liberdade 

(FREIRE, 1983). E, particularmente, como sinalizam os entendimentos sobre 

promoção à saúde, os jovens do Flor do Sol transcenderam a mudança de hábitos 

individuais e se voltaram para aspectos comunitários, com engajada participação 

nos espaços públicos e na esfera pública. No correr das transformações em 

Redonda, vimos que os conflitos socioambientais demandaram resistência a 

reinvenção, aos moldes de uma arte política e socialmente comprometida. 

As autobiografias dos atuantes permitem inferir que, com a chegada das 

televisões nas casas, as pessoas se recolheram ao espaço privado. Nas relações 

cotidianas, insurgem vários níveis de tensão. Um primeiro nível de tensão, como 

vimos, chamamos diferenças de densidade – “diferenças entre os diferentes”, 

diferença entre os que constituem os povos do mar em Redonda, entre os que estão 

a acordar e os que estão em um ‘estado de passividade’ ou de invisibilidade (como 

as provedoras invisíveis), segundo a compreensão do Flor do Sol. Neste mesmo 

sentido, as tensões que envolvem os modos de viver os gêneros e a sexualidade 

foram objeto de problematização num exercício de educação popular e emancipação 

dos sujeitos. 

Uma segunda tensão estruturante da própria função social da arte é a 

valoração e uma diferença específica aos povos do mar de Redonda, uma 



308 
 

expressão artística que tem nos modos de ser na comunidade sua singularidade 

frente a outros povos do mar, materializada nos corpos, nas criações pictóricas e 

nas performances dos atores. A linguagem do próprio grupo Flor do Sol, como 

analisamos, é uma busca da sua palavra e dos seus sentidos mutantes, busca de 

fala e sentido pessoal e coletivo.  

Daí entendemos, e aqui reinteramos, que o universo estético, no contexto do 

Flor do Sol, mais do que instrumentalizar a promoção da saúde com iniciativas de 

educação em saúde, se configurava, como a própria estratégia inventiva de 

promoção. Evidenciamos que a dimensão artística pôde condensar o discurso de 

resistência do lugar e impulsionar enfrentamentos, no esforço para alcançar 

melhores condições de saúde e vida. A arte, assim, mostra seu grande potencial 

utópico ao realizar sínteses híbridas e multiculturais por meio das quais a resistência 

local atua como um amálgama de solidariedade. 

Em contraposição, desvela-se, por outros entre-lugares de Redonda, um olhar 

para o submundo da droga, requerendo uma compreensão em torno das 

vulnerabilidades em todas as suas dimensões. Como também, em torno da 

complexificação do narcotráfico que, por enquanto, se apresenta como guerra 

velada, dificultando seu enfrentamento por vários aspectos: por desconcertar as 

noções locais de pertencimento, tendo em vista sua vinculação aos não-lugares; 

pelo apagamento do caráter de luta coletiva em detrimento do enlevo de luta 

individualizada; pelas camuflagens nos estratagemas do vínculo; por aparentar ser, 

predominanemente, uma luta feminina; e pelo fato de que, quando fratura a 

concretude material da vida, o faz escorregadia e sorrateiramente. 

Não se poderia deixar de reconhecer que, nitidamente, já se veem muitos 

carimbos da globalização no atual estágio de Redonda: antenas com sinais de 

internet estão soberanas por sobre os telhados das casas – os redondeiros 

conectam-se ao mundo e tecem uma teia de relações que se perdem aos olhares 

dos convives e embarcam nos moldes da virtualidade; outras antenas com sinais de 

televisão por assinatura disponibilizam canais os mais variados, que diversificam as 

opções de informação, publicidade e entretenimento; aparelhos de telefones 

celulares falecem a necessidade de ter que ir até a casa do outro para lhe comunicar 

o que quer que seja e substituem os encontros ligeiros, aqueles pra se dar um 

recado e, no proveito da ocasião, tomar um cafezinho, tirar uma prosa nos 

alpendres.  
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Sem contar que pessoas de várias culturas circulam por aqui - não com a 

mesma intensidade e impacto que se vê em outros litorais, mas com certo grau de 

frequência - alguns até residem permanentemente, passaram da condição de 

turistas a de moradores; o trânsito inverso também acontece: há redondeiros 

morando fora do Brasil e constituindo famílias, extrapolando as fusões precárias a 

que se refere Canclini (2009); produtos que por aqui se comercializam estampam 

origens outras, como acontece em tantos lugares na atualidade; o emaranhado de 

contatos e de acessos a informações vão produzindo linguagens múltiplas e novas 

percepções do mundo, novos gostos, novas formas de namorar, trabalhar, arquitetar 

a vida e os sonhos. Desenraizamentos? 

Esses novos espaços-tempos, feitos cardumes em fuga, brigando por 

distanciarem-se das águas da dispersão de sua história e do apagamento de sua 

presença no mundo, vão, nos territórios usados, recompondo o universo da cultura 

que, mesmo diante de toda violência da imposição cultural, ainda se mostra 

profundamente marcado pela relação com o mar, com a terra, com a natureza. 

Os povos do mar de Redonda manifestam vontade de memória. Seus 

primeiros espaços-tempos são evocados como um jeito de viver em que a dimensão 

coletiva se sobressaia, no uso do espaço comum, nas lutas partilhadas ante as 

situações-limite, nas práticas solidárias de cuidado, na vinculação do trabalho aos 

ciclos naturais e nos sentidos atribuídos a essas experiências. Aí a arte aparece 

como sistema cultural simbólico que lida com a crítica social e a utopia, não apenas 

refletindo a realidade, mas propondo o novo, a reinvenção. 

Na atual conjuntura das políticas de saúde, de modo mais enfático, com a 

regulamentação da lei 8.080 de 1990, por meio do decreto 7.508 de 2011, 

acreditamos que este estudo traz elementos que podem contribuir para o 

desvelamento, a problematização e o aprofundamento de termos e conceitos 

utilizados pelo citado decreto, o qual assume que as identidades culturais compõem 

as regiões de saúde e modelam as redes de atenção. 

Recomenda-se, portanto, que os sujeitos usuários dos serviços de saúde, 

cada vez mais colonizados pela biomedicina, possam ser reconceitualizados ao 

serem tomados em sua multidimensionalidade, para que se saia da lógica do 

consultório, do procedimento centrado e do foco na doença. Que a atenção à saúde 

dos povos do mar possa ser respaldada pelo respeito aos saberes populares e por 

uma racionalidade em saúde que seja emancipadora. 
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Resta dizer que transformações são inerentes à história e à cultura. Cultura, 

insistimos, é, ao mesmo e num só espaço-tempo, resistência e transformação. O 

exercício mais difícil e importante, neste processo, talvez seja a reflexão crítica de se 

pensar o que precisa ser transformado e o que precisa ser resistido, para que 

os povos do mar de Redonda tomem, por suas próprias mãos, inseparável e 

cotidianamente, o direito de romper e o de permanecer.  
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