
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 

NUBELIA MOREIRA DA SILVA 

 

PATRIMÔNIO AMBIENTAL URBANO E REPRESENTAÇÕES EDUCACIONAIS 

DO ESPAÇO LACUSTRE EM FORTALEZA (CE - BRASIL) 

 

 

 

 

 

FORTALEZA  

2014 



1 
 

NUBELIA MOREIRA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

PATRIMÔNIO AMBIENTAL URBANO E REPRESENTAÇÕES EDUCACIONAIS 

DO ESPAÇO LACUSTRE EM FORTALEZA (CE - BRASIL) 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Curso de Doutorado em 

Geografia do Departamento de Geografia da 

Universidade Federal do Ceará, como parte dos 

requisitos para obtenção do título de Doutor em 

Geografia. Área de concentração: Dinâmica 

Ambiental e Territorial do Nordeste Semi-

Árido 

 

Orientador: Prof. Dr. Christian Dennys 

Monteiro de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

 2014 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

NUBELIA MOREIRA DA SILVA 

 

PATRIMÔNIO AMBIENTAL URBANO E REPRESENTAÇÕES EDUCACIONAIS 

DO ESPAÇO LACUSTRE EM FORTALEZA (CE - BRASIL) 

 

 

Tese apresentada ao Curso de Doutorado em 

Geografia do Departamento de Geografia da 

Universidade Federal do Ceará, como parte dos 

requisitos para obtenção do título de Doutor em 

Geografia. Área de concentração: Dinâmica 

Ambiental e Territorial do Nordeste Semi-

Árido. 

 

Aprovada em:  01 de outubro de 2014. 

 

Banca Examinadora 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Christian Dennys Monteiro de Oliveira (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Antônio Carlos Queiroz do Ó Filho 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Valdenildo Pedro da Silva 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. Otávio José Lemos Costa 

Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

 

________________________________________________ 

Profa. Dr. Edson Vicente da Silva 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais Graça e Miguel, minha vida.  

A Valdécio, minha força e coragem. 

A José Rafael, minha inspiração.  

À vovó Ester e vovô Zequinha (in memoriam). 

À Núbia Moreira (in memoriam).  

 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

  

 Mais uma etapa de formação chega, temporariamente, ao fim. É o momento de 

agradecer a todos aqueles que estiveram ao meu lado nesta trajetória. Cada um, à sua maneira, 

contribuiu decisivamente para que eu chegasse até aqui.  

 Em primeiro lugar, agradeço a DEUS. Sem fé eu não teria superado as dificuldades 

desta caminhada. 

 Ao meu orientador, Prof. Dr. Christian Dennys, por sua disponibilidade, paciência, 

apoio nos momentos mais delicados deste processo e, principalmente, por compartilhar comigo 

seus conhecimentos e experiências.  

 Ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 

por proporcionar as condições necessárias à vivência desta qualificação.  

 A todos os participantes desta pesquisa, obrigada por dividir comigo seu tempo, 

suas histórias e suas lembranças. Em especial, aos educandos, educandas, educadores, 

educadoras e gestores das escolas colaboradoras sem os quais não teria sido possível a 

realização desta tese.  

 Aos amigos Antônio Igor, Rita Vidal, Camila Campos, Expedita Ricarte e 

Raimundo Aragão pelo incentivo permanente e por suas relevantes contribuições. Em especial, 

agradeço a Aragão por disponibilizar, generosamente, seu acervo bibliográfico.  

 Aos demais companheiros, especialmente, aos colegas de trabalho do IFRN por 

compreenderem minha ausência durante a produção desta tese.  

 De maneira especial, agradeço ao meu esposo Valdécio Guimarães pela companhia 

constante durante o trabalho de campo e por pacientemente compreender os muitos momentos 

em que o privei da minha presença, agradecimento extensivo a meu filho José Rafael que desde 

sua concepção participou ativamente desta construção.  

 Por fim, agradeço aos examinadores por dividirem comigo este momento tão 

importante. Seus conhecimentos e contribuições decisivamente engrandecem este trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

RESUMO 

 

Esta tese discute a problemática patrimonial/ambiental, a partir dos desafios socioeducacionais 

inerentes à conservação e sustentabilidade do patrimônio ambiental lacustre de Fortaleza. Toma 

como objeto empírico quatro lagoas urbanas: Precabura, Porangabussu, Messejana e Parangaba 

e as unidades escolares mais próximas a estes sítios lacustres. O objetivo é analisar as formas 

pelas quais a temática patrimonial ambiental urbana é promovida na educação escolar a fim de 

avaliar em que medida as ações e projetos educativos incorporam as representações, valores e 

práticas cotidianas que os grupos sociais escolares e circunvizinhos expressam em relação aos 

patrimônios ambientais representados pelos bens lacustres. A abordagem é conduzida por um 

referencial teórico amparado no diálogo entre os diversos conhecimentos disciplinares, 

notadamente, a Geografia, a História, a Sociologia, a Filosofia e a Psicologia Social. Trata-se 

de uma pesquisa qualitativa ancorada na Teoria das Representações Sociais e sua abordagem 

estrutural, a Teoria do Núcleo Central. Apoia-se na discussão sobre as questões ambiental e 

patrimonial, as representações sociais, a paisagem e a afetividade. Subsidiam a discussão aqui 

empreendida, os autores: Augustin Berque, Christian Oliveira, Claire Damery, Françoise 

Choay, Dominique Poulot, Henri-Pierre Jeudy, Jean-Marc Besse, Jüngen Habermas, Maria 

Gravari-Barbas, Michel Rautenberg, Serge Moscovici e Simone Scifone, dentre outros. Como 

resultado, o estudo evidencia a ausência de um projeto educacional que concilie as questões 

ambientais e patrimoniais numa abordagem pautada pelos valores socioculturais expressos nas 

representações dos grupos sociais escolares e residentes no entorno dos sítios lacustres. O 

modelo educacional escolar ignora o potencial comunicacional e de formação 

ambiental/patrimonial dessas paisagens-ambiências. Este fato coopera para a manutenção e o 

agravamento da condição de insustentabilidade que caracteriza o patrimônio ambiental lacustre 

de Fortaleza. Portanto, é necessário, que a comunidade escolar assuma efetivamente a função 

de mediadora no processo de reconhecimento, valorização, conservação e fruição do patrimônio 

ambiental. Para tanto, é necessário investir em estratégias educativas que superem a abordagem 

ambiental/patrimonial generalizante do discurso ecossistêmico-midiático e privilegiar as 

representações sociais que as comunidades têm em relação aos bens ambientais patrimoniais 

dispostos no seu lugar.  

 

Palavras-chave:  Patrimônio. Sítios lacustres. Representações sociais. Formação escolar. 

Geografia. 
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ABSTRACT 

 

This thesis discusses the environmental issues, from social and educational challenges of 

sustainability and conservation of urban lagoons as environmental heritage in the city of 

Fortaleza, city located in the state of Ceará - Brazil. It takes as empirical object four lagoons 

named Precabura, Porangabussu, Messejana, Parangaba and the school units that are closer to 

these lacustrine sites. The objective is to examine the ways in which urban environmental 

heritage issue in education is promoted in order to assess the extent the actions and educational 

projects incorporate representations, values and everyday practices that school groups and 

population that surround them express their relationship to the environmental heritages. The 

theoretical framework supports dialogue among distinct forms of disciplinary knowledge, 

notably, Geography, History, Sociology, Philosophy, and Social Psychology. This is a 

qualitative research anchored in the social representations theory and its structural approach, 

the Central Nucleus Theory (CNT). The thesis relies on the discussion of the environmental 

and heritage issues, social representations, landscape and affection. The authors that subsidize 

the analysis are: Augustin Berque, Christian Oliveira, Claire Damery, Françoise Choay, 

Dominique Poulot, Henri-Pierre Jeudy, Jean-Marc Besse, Jungen Habermas, Maria Gravari-

Barbas, Michel Rautenberg, Serge Moscovici and Simone Scifone, among others. The study 

highlights the absence of an educational project that reconciles environmental and heritage 

issues that consider a sociocultural approach guided by human values expressed in the 

representations of the school community and residents who live near the lacustrine sites. The 

model of current school education ignores the power of communication and the environmental 

heritage awareness of these paisagens-ambiências. This actually works for the maintenance and 

the worsening condition of unsustainability that characterizes the lagoons that are natural and 

environmental heritage of Fortaleza. Therefore, it is imperative that the school community 

effectively assume its role as a mediator in the recognition, appreciation, enjoyment and 

conservation of environmental heritage process. In order to achieve this, it is necessary to invest 

in educational strategies that overcome the far-reaching environmental / heritage approach 

publicized and widespread by the media-ecosystem speech and privilege the social 

representations that communities have in relation to their environmental goods. 

 

Keywords:  Heritage. Lacustrine sites. Social representations. School education. Geography. 
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RÉSUMÉ 

 

Cette thèse discute sur la question patrimonial/environnementale, a partir de défis sociaux et 

éducatifs attachés à la conservation et à la durabilité du patrimoine lacustre de Fortaleza, ville 

située dans l’État du Ceará - Brésil. Prend comme objet empirique quatre étangs urbains 

dénommés Precabura, Porangabussu, Messejana, Parangaba et également unités scolaires les 

plus près de ces sites lacustres. L'objectif est d'analyser la manière dont le question 

environnementale en milieu urbain est promu par l'éducation scolaire afin d'évaluer dans quelle 

mesure les actions et les projets éducatifs intègrent les représentations, les valeurs et les 

pratiques de tous les jours que les groupes sociaux s’exprimment par rapport aux patrimoines 

environnementaux représentés par les biens lacustres. L'approche est guidée par un dialogue 

soutenu dans un cadre théorique entre les différents savoirs disciplinaires, notamment, 

Géographie, Histoire, Sociologie, Philosophie, Psychologie Sociale. Il s'agit d'une recherche 

qualitative ancrée dans la Théorie Sociale de Représentations et de son approche structurelle, 

la Théorie du Noyau Central (TNC). Repose sur l'examen des questions environnementales et 

patrimoniales, les représentations sociales, le paysage et l'affection. L'analyse menée ici 

subventionnent les auteurs suivents: Augustin Berque, Christian Oliveira, Claire Damery, 

Françoise Choay, Dominique Poulot, Henri-Pierre Jeudy, Jean-Marc Besse, Jungen Habermas, 

Maria Gravari-Barbas, Michel Rautenberg, Serge Moscovici et Simone Scifone, entre autres. Il 

en resulte que l'étude met en évidence l'absence d'un projet éducatif qui concilie les questions 

environnementales et patrimoniales dans une approche socio-culturelle guidée par les valeurs 

exprimées dans les représentations des groupes sociaux scolaires et des résidents aux alentours 

de les sites lacustres. Le modèle éducatif ignore le paysage communicationnel et de formation 

patrimonial/environnementale de ces paisagens-ambiências. Cela fonctionne effectivement 

pour l'entretien et pour la détérioration de l'état de la non-durabilité qui caractérise le patrimoine 

environnementale lacustre de Fortaleza. Il est donc impératif que la communauté scolaire 

assume efficacement le rôle de médiateur du processus de reconnaissance, valorisation, 

conservation et jouissance du patrimoine environnemental. À cette fin, il est nécessaire 

d'investir dans des stratégies d'enseignement qui permettent de surmonter l'approche 

environnementale/patrimonial écosystème généralisée diffusé par le discours actifs des médias 

et privilégier les représentations sociales que les communautés ont par rapport aux biens 

environnementaux disposés. 

Mosts-clés: Patrimoine. Sites lacustres. Représentations sociales. Formation scolaire. 

Géographie. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 Notadamente, a partir da última metade do século XX, a temática socioambiental e 

seus desdobramentos, assumem posição privilegiada nas reflexões a respeito da complexa e 

dinâmica interrelação entre sociedade e natureza. De um lado os eventos bélicos que mostraram 

ao mundo o potencial devastador dos armamentos nucleares e a possibilidade de novos grandes 

enfrentamentos militares; do outro, o reconhecimento (ainda que discursivo) sobre o 

esgotamento dos recursos naturais não renováveis - principal foco do discurso global em defesa 

da necessidade de mudança de paradigma - dentre outras situações, anunciam os riscos que 

envolvem toda humanidade.   

 Nesse contexto, o medo de reviver grandes catástrofes provocadas por confrontos 

militares e a incerteza quanto à manutenção dos sistemas produtivos frente à probabilidade de 

esgotamento das reservas de recursos ganham expressão significativa no imaginário social e 

tornam-se o mote de sustentação de uma preleção em defesa do meio ambiente que rapidamente 

se tornou universal. Somam-se a isso a comprovação científica da elevação dos níveis de 

poluição e a degradação ambiental advindos do incremento de novas tecnologias e insumos em 

todos os segmentos produtivos, além do crescimento exacerbado das áreas urbanas. Tais fatos 

fortaleceram a convicção de que a sociedade estava (e está) diante de um desafio urgente: 

mudança de atitude frente ao seu meio.  

 Sob a égide dessa influente imagética1, cujos principais aliados são os meios 

comunicacionais, e principalmente a mídia televisual e impressa, intensifica-se um movimento 

de contestação que se transformou em um estímulo para repensar a conduta social em diversos 

campos do conhecimento e do comportamento social. Destarte, ganha força a defesa de uma 

mudança paradigmática comprovadamente necessária, mas que se mostra, por vezes, 

contraditória.  

 Contraditória porque ao projetar uma pretensa unidade universal em torno da 

proteção e conservação socioambiental, desconsidera e invisibiliza a heterogeneidade das 

relações socioespaciais estabelecidas nas escalas locais, aquelas da atuação dos grupos sociais 

em seus lugares. Neste contexto, se inserem as relações que a sociedade estabelece com seus 

patrimônios. 

                                                           
1 Segundo Wunenburger (2007), o termo-imagética designa um conjunto de imagens que ilustram uma realidade 

e, cujo conteúdo é pré-informado pela realidade concreta ou pela ideia. Por sua vez, o imaginário, diz respeito a 

uma forma de emancipação da imagética, implicando na invenção de um conteúdo novo o que revela a dimensão 

simbólica. 
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 É essencial ressaltar que emerge do cenário descrito anteriormente os princípios 

que, neste mesmo período (segunda metade do século XX), forjaram os ideais de 

sustentabilidade2 sob o escudo da Organização das Nações Unidas (ONU) e seu principal braço 

educativo: a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. (UNESCO). 

Os esforços empreendidos por tais instituições têm, desde o princípio, o objetivo de legitimar 

em escala global a promoção de uma cultura de colaboração, de paz, de estabilidade 

socioeconômica e equilíbrio ambiental com vistas à edificação de uma sociedade global 

sustentável.  

 No projeto de promoção da sociedade global sustentável, todos os setores sociais 

são convocados a integrar-se. À educação é atribuída a responsabilidade de edificar as bases 

para esta transformação. Seja no segmento formal ou informal, a conscientização - melhor seria 

dizer sensibilização - sobre os problemas, ameaças e devastações ambientais advindos das ações 

humanas pauta o projeto global para formação de cidadãos ambientalmente responsáveis e 

comprometidos com a alteridade.  

 Por isso, assiste-se nos últimos quarenta anos, o esforço de instituições (em todas 

as escalas) quanto à promoção de um projeto educacional comprometido com os ideais da 

sustentabilidade socioambiental. Entretanto, falar de sustentabilidade comporta um universo de 

possibilidades. Destaca-se neste contexto, um tipo de educação que se convencionou denominar 

educação ambiental (EA). Esta, apesar da enorme contribuição na divulgação da problemática 

socioambiental, concentra-se mais especificamente num processo de conscientização seguindo 

o direcionamento de como deve ser a conduta individual e coletiva em relação ao meio 

ambiente. A EA tem focado, principalmente, em temáticas relacionadas à degradação dos 

espaços e elementos naturais em virtude da ação antrópica negativa. É importante ressaltar que, 

no âmbito dos estudos geoeducacionais3, a educação ambiental enquadra-se em um processo 

mais amplo (e focalizado) de Educação Patrimonial (EP). 

 Compreende-se que esta é uma abordagem importante. Mas a realidade complexa 

das demandas locais parece estar em patamares mais desafiadores que as respostas fornecidas 

pela EA. É necessário um outro olhar sobre esta questão, ou seja, ampliar o foco da ação 

                                                           
2 De acordo com Becker (2012), o termo sustentabilidade, na atualidade, encontra-se esvaziado de seu sentido 

inicial estritamente relacionado ao caráter econômico. Segundo a autora, a superação dessa limitação conceitual 

abriu caminho para ampliação do significado do termo aprofundando-o no campo político, diplomático, social e 

cultural. É neste contexto que este trabalho ancora o debate sobre a sustentabilidade enquanto temática que neste 

início de século XXI, suscita questões relevantes para a reflexão e compreensão das relações configuradas na 

mediação entre a sociedade e o meio.  
3Os estudos geoeducacionais são desenvolvidos pelos pesquisadores do Laboratório de Estudos Geoeducacionais 

(LEGE), do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC).  
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educacional (formal e informal), para não restringir a educação ambiental a idealismos 

descontextualizados. Como sugere Guattari (1989), é necessário abordar esta questão numa 

visão capaz de integrar a subjetividade humana, as relações sociais e o meio ambiente. Neste 

contexto, é importante investir em um processo educativo atento ao caráter patrimonial do meio 

ambiente.    

 Na verdade, o projeto global de formação para uma cidadania comprometida com 

a conservação do planeta, reconhece e deixa claro que as escalas locais devem ser 

prioritariamente incorporadas neste esforço. Entretanto, observa-se ainda na prática 

educacional (formal e informal) cotidiana, um distanciamento entre estas realidades sendo o 

discurso “mediático-ecossistêmico4” (OLIVEIRA, 2011), aquele que comporta um debate mais 

universalizador, o privilegiado em detrimento dos desafios e potencialidades locais. Esta 

postura simplificadora implica no empobrecimento da reflexão a respeito da realidade 

socioambiental que caracteriza o lugar onde se inserem5.   

 Ainda que o discurso ecossistêmico-midiático apresente um compromisso com as 

especificidades locais, observa-se que o nível deste compromisso é sempre forjado por um 

alcance global apostando na ampla divulgação de ideais e imagens generalistas e globalizantes. 

É necessário evitar a reprodução acrítica deste arcabouço imagético e promover 

questionamentos que estimulem a reflexão ou mesmo a comparação com as realidades e 

necessidades do lugar. Assim, uma geografia aberta ao patrimonial, pode contribuir para 

instaurar um processo comunicacional entre as realidades local e global. 

 Mesmo depois de transcorrido mais de meio século desde a ascensão de novas 

possibilidades de análise e compreensão das relações socioambientais6, a sociedade ainda 

discute sustentabilidade/insustentabilidade, prioritariamente, a partir dos aspectos concretos 

(negativos e positivos) evidenciados nestas relações em detrimento de sua expressão simbólica. 

Fato é que, neste mesmo período registra-se o agravamento das condições ambientais e, nas 

cidades, a rapidez destes processos é, especialmente, preocupante. Está posta uma realidade 

que, na verdade, continua sendo um desafio para toda a sociedade.  

                                                           
4 A denominação “mediático-ecossistêmico” que Oliveira (2011) atribui ao discurso emerge de um processo 

vetorial. Ou seja, o discurso sedimenta uma força, uma intencionalidade de junção entre duas demandas 

contemporâneas: o pensamento mediático e o pensamento ecossistêmico. Lido como econômico e ecológico num 

só tempo.  
5 Por isso, o debate sobre esta questão pode ser enriquecido no campo de investigação das representações sociais. 

Conforme identificado por Moscovici (2012) e Rouquette (1984), os meios de comunicação de massa 

(responsáveis pela circulação do discurso ecossistêmico-midiático) exercem um papel destacado na compreensão 

dos processos de formação e circulação das representações sociais nas sociedades contemporâneas. 
6 Advindas em grande parte, primeiro das ciências exatas (a exemplo da química, física, biologia) e assumida 

definitivamente como conteúdo político-social pelas ciências humanas nos anos 1970. 
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 Sabe-se que toda transformação social é lenta, mas a urgência da problemática 

socioambiental continua a solicitar, especialmente, das instituições educacionais intervenções 

mais eficientes. Desta maneira, é necessário ampliar os limites da visão (extrapolar o visível) 

para buscar novas perspectivas de entendimento da “realidade” comunicada neste fenômeno.  

 Inúmeras são as possibilidades capazes de contribuir com a ampliação, reflexão e 

entendimento sobre esta questão. Portanto, há que se fazer uma opção. Assim, na presente 

pesquisa, elegeu-se a questão patrimonial como ponto de partida para o aprofundamento da 

reflexão a respeito das interações estabelecidas entre os grupos sociais e seu ambiente. No 

centro deste debate, colocam-se os sítios lacustres urbanos.  

 Verdadeiros bens culturais7, mesmo que poucos estejam institucionalizados, 

conforme se demonstrará a seguir, são acima de tudo, patrimônios sociais e, portanto, 

indispensáveis na abordagem educacional escolar como elemento fundamental no 

reconhecimento da “geograficidade” (DARDEL, 2011) urbana. Constituem assim, um 

importante elemento para discussão sobre sustentabilidade ambiental e patrimonial a partir das 

práticas sociais simbólicas e das representações sociais.  

 Mas, é importante ressaltar que Fortaleza, cidade com reiterada projeção turística, 

busca reconhecimento internacional pela exportação imagética do sol e mar, o que ao 

pensamento atento dos críticos, fixa um reducionismo empobrecedor. A cidade costeira revela 

demasiadamente um litoral de mar aberto e praias; enquanto esconde de residentes e visitantes, 

“os litorais lacustres”, formado por suas lagoas. Tais recursos hídricos, são fundamentais para 

a cidade: embelezam paisagisticamente, formam amenidades climáticas, revelam os conflitos 

que a cidade enfrenta nas tramas complexas das relações socioambientais e culturais urbanas. 

Também guardam e contam a história, as memórias da cidade e de sua gente, dentre outras 

características socioculturais, econômicas e ambientais expressas e refletidas no espelho e às 

margens destes sítios lacustres8.  

 O patrimônio não foge à regra dos projetos mundiais com vistas à sustentabilidade 

socioeconômica, cultural e ambiental. Neste sentido, o interesse em atrair receitas advindas com 

a exposição patrimonial, por meio da atividade turística, faz com que os governos (seja qual for 

sua escala) direcionem suas políticas patrimoniais a determinados conjuntos de patrimônio9 

para um público que está apenas de passagem. Isto constitui um problema, na medida em que 

                                                           
7 O patrimônio natural, conforme discute o capítulo II, integra o patrimônio cultural material. Outro aspecto que 

justifica o uso do termo em detrimento de “patrimônio natural” diz respeito à plena incorporação destes espaços 

pela dinâmica urbana.  
8 Ressalte-se, Fortaleza, historicamente, não tem se preocupado com seu conjunto patrimonial. 
9 No caso das cidades, quase exclusivamente voltados ao patrimônio cultural histórico-arquitetônico. 
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se percebe claramente a ausência ou, a fragilidade da promoção destes patrimônios (seja por 

meio do desenvolvimento de projetos de formação institucionais ou escolares) entre os grupos 

sociais locais, e isso é passível de reflexão e crítica.  

 A exposição do patrimônio a serviço do turismo faz com que a patrimonialização 

seja privilegiada em detrimento da patrimonialidade10. O peso dos vetores “mediático-

ecossitêmico” e “político-turístico” (OLIVEIRA, 2011) marca este tratamento desigual. É isso 

que faz com que determinados conjuntos patrimoniais ganhem evidência ao serem incorporados 

nos roteiros turísticos enquanto outros permanecem na invisibilidade das políticas públicas 

patrimoniais e econômicas, como é o exemplo do patrimônio ambiental lacustre, e todos ficam 

longe das políticas educacionais. 

  O patrimônio de um grupo social é parte importante de sua identidade cultural, por 

isso, a forma como uma comunidade percebe e interage com seus patrimônios evidencia a visão 

de preservação e conservação que esta tem em relação ao seu meio, ao seu lugar de vivência. 

Entender esta relação é uma das possibilidades capazes de revelar as fragilidades e 

potencialidades da sustentabilidade socioambiental especialmente em áreas urbanas, 

historicamente colapsadas. A conduta patrimonial de uma sociedade é, então, suporte 

importante para a reflexão sobre a problemática ambiental urbana. Esta mesma conduta torna-

se mais reveladora se indagada à luz das atitudes patrimoniais das instituições sociais (públicas, 

civis e educacionais). 

 Deste modo, o patrimônio ambiental lacustre é particularmente exemplar para se 

discutir conservação e sustentabilidade, não apenas pelo viés dos critérios quantitativos de 

padrões de qualidade ambiental, como tem sido recorrente sua abordagem, mas, 

principalmente, pelos valores qualitativos presentes nas dinâmicas relacionais entre os sujeitos 

sociais e tais ambientes. São estas relações que dão vitalidade a estes espaços e que integram, 

num só movimento, fenômeno, objeto e sujeito social (MOSCOVICI, 2011).  

  Com este entendimento parte-se do recorte espacial urbano da cidade de Fortaleza, 

capital do Ceará, problematizando especificamente, o patrimônio ambiental urbano constituído 

pelos sítios lacustres: Lagoa da Precabura, Lagoa de Porangabussu, Lagoa de Messejana e 

Lagoa da Parangaba. As referidas lagoas, apesar de localizadas em área urbana, apresentam 

características que as particularizam no cenário fortalezense.   

 A primeira, situada em área limítrofe (entre Fortaleza e o município de Eusébio), é 

a menos impactada se considerarmos a presença de construções em suas margens. Mas, na 

                                                           
10 Patrimônio reconhecido e apropriado pelos grupos sociais difere da patrimonialização que é o reconhecimento 

institucional do patrimônio. (JEUDY, 1990a – 2005).  
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atualidade ela sofre maior pressão ambiental em comparação às demais, cujas áreas 

circunvizinhas, encontram-se em consolidado estágio de ocupação. A segunda está localizada 

em uma área da cidade fortemente adensada no que se refere à presença de residências e 

prestadores de serviços em saúde e educação. Messejana por sua vez, intensamente pressionada 

em suas margens Leste, Norte e Sul, apresenta a margem Oeste ocupada por sítios residenciais, 

fato que mantém a vegetação marginal, ainda que secundária preservada. Os espelhos d’água 

das lagoas da Messejana e da Parangaba são únicos patrimônios lacustres oficialmente 

tombados pelo município. Esta última é a que detém a maior área lacustre totalmente inserida 

em território fortalezense. É também a que se encontra em piores condições socioambientais e, 

continuamente, perde espaço para ocupação imobiliária. Em comum, apresentam elevados 

níveis de degradação ambiental, resultado da ação de diferentes agentes.  A escolha deste 

objeto de estudo responde a uma inquietação pessoal. Enquanto moradora de Lagoa Redonda, 

um bairro fortalezense permeado pela presença destes corpos hídricos, notei ao longo das 

últimas duas décadas, o desaparecimento de alguns destes espaços, ao mesmo tempo em que, 

acentuaram-se os níveis de degradação ambiental. Tudo isto, sem que a população residente e 

o poder público interferissem diretamente nesta situação. Enquanto educadora de uma unidade 

escolar integrante desta pesquisa, tive a oportunidade de vivenciar a indiferença do corpo 

docente frente aos desafios socioambientais, especificamente enfrentados no espaço de vida da 

comunidade escolar.    

 A ideia de desenvolver um estudo mais aprofundado sobre a realidade dos espaços 

lacustres foi sendo lapidada nos diálogos de orientação e fortalecida nas discussões realizadas 

no Grupo de Estudos Representações e Patrimônio (GERP) – atualmente denominado 

Comunicação Patrimonial e Representações do Espaço Educativo (COMPARE) – vinculado ao 

Laboratório de Estudos Geoeducacionais (LEGE) do Departamento de Geografia da 

Universidade Federal do Ceará (UFC).  

 É inquietante observar as condições socioambientais registradas nas lagoas da 

cidade. A ausência de projetos eficientes de saneamento básico transformou estes bens em 

depósitos de efluentes e resíduos sólidos elevando os níveis de poluição a patamares 

indesejáveis e insuportáveis. Notadamente, esta é uma realidade complexa. Mesmo que nas 

áreas do entorno das lagoas a coleta de resíduos seja realizada regularmente a cada dois dias e 

com toda uma discussão permanente (mídia e escola, por exemplo, constantemente abordam 

esta temática) sobre os cuidados e responsabilidade que se deve ter com o lixo produzido, além 

da possibilidade de separação de materiais recicláveis que podem ser disponibilizados aos 
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trabalhadores da reciclagem, presença comum em todos os lugares da cidade, é alarmente a 

quantidade de lixo disposto no espelho e nas margens das lagoas.  

 A inercia social prevalece diante da gravidade dos problemas socioambientais que 

acometem estes importantes patrimônios no cenário da cidade. Nem mesmo o status de 

patrimônio oficial é capaz de amenizar a pressão exercida sobre os bens detentores deste título, 

fato que os coloca, em termos de impactos socioambientais, no mesmo nível em que se 

encontram os demais.  

 O crescimento da cidade, frente à ausência de fiscalização do poder público 

favoreceu a ocupação irregular de suas áreas de proteção permanente (APP) impactando 

negativamente, o sítio lacustre e a própria população residente.  

 Os projetos de urbanização destas lagoas, os denominados polos de lazer, 

intervenções comuns em Fortaleza, encontram-se em péssimo estado de conservação em virtude 

da falta de atenção que o poder público dispensa a estes lugares. No âmbito municipal são raras 

as ações que estimulam do uso dos espaços e equipamentos disponibilizados. Raras porque uma 

vez por ano, por ocasião do reveillon, a Prefeitura utiliza o espaço da Lagoa de Messejana para 

realização de um evento festivo.  

 A insegurança é, notadamente, exacerbada nas áreas circunvizinhas às lagoas e se 

manifesta em múltiplas formas. Não existe policiamento sistemático nestes espaços públicos. 

Tal condição constitui uma das principais causas que inibem a presença da população. Como 

consequência tem-se o agravamento de todos os problemas arrolados. 

 É importante investigar os aspectos que conformam tal realidade. Como a 

população percebe os sítios lacustres? De que maneira interage com estes bens? Quais as 

representações sociais que têm em relação aos mesmos? Neste processo, qual o papel da 

educação escolar na mediação destas relações e representações? De que maneira a instituição 

escolar se relaciona com estes bens patrimoniais? A escola reconhece as lagoas urbanas como 

espaços de formação? Apropriam-se do potencial comunicacional11 e pedagógico presentes 

nestes espaços? Desenvolve ações escolares educativas voltadas à discussão, promoção e 

conservação deste patrimônio ambiental na esfera da comunidade em que está inserida e da 

cidade?  

                                                           
11 A comunicação assume aqui o sentido de compartilhamento, de vivências partilhadas na vida social local e 

simultaneamente reconhecida na dinâmica do mundo. Mundo, segundo Hissa e Corgosinho (2006), não constitui 

uma categoria de análise especifica da geografia. Entretanto os autores defendem que ao se discutir teoricamente 

o lugar, a ideia de mundo apresenta-se como um conceito fundamental, cuja ausência torna inviável a reflexão 

sobre o lugar na contemporaneidade. Ainda de acordo com os referidos estudiosos recortes e representações do 

mundo estão presentes em todos os lugares. 
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 É do Lugar que emanam reflexos mais significativos e visíveis para se (re)pensar o 

significado de atitudes verdadeiramente sustentáveis. Nos arredores da escola, na paisagem-

ambiência edificada no contato, na dinâmica das relações estabelecidas entre os grupos sociais 

e destes com seu meio, encontram-se elementos constitutivos de uma realidade que refletem 

uma conduta socioambiental global, mas que, certamente, contém características muito 

particulares. Sendo assim, a sensibilidade para perceber e incorporar estas especificidades sem 

necessariamente negar a realidade global, colaboraria com a edificação de uma formação 

escolar engajada e comprometida com o reconhecimento, valorização e conservação dos 

espaços de vida e dos espaços vividos12 (DI MÉO, 1996; DI MÉO e BOULÉON, 2007) pela 

comunidade. 

  Por essa razão, acredita-se que a escola, enquanto lugar de comunicação pode 

instaurar uma alternativa à reflexão sobre o reconhecimento, valorização e conservação do 

patrimônio urbano a partir do entendimento das relações e representações comunicadas pelos 

grupos sociais (alunos, professores, gestores escolares, comunidade local), em suas inter-

relações com os patrimônios ambientais das lagoas, localizados no entorno dos 

estabelecimentos escolares.  

 Esta consideração nos remete à reflexão de que é essencial colocar o indivíduo e o 

grupo social no centro desta abordagem. Para tanto, é fundamental partir do entendimento das 

percepções, dos valores afetivos que estes sujeitos erigem sobre os espaços patrimoniais, ou 

seja, suas representações sociais. E, neste sentido, pensar o indivíduo e a sociedade dentro de 

um contexto que pode apontar para uma renovação das formas e das imagens que o patrimônio 

ambiental urbano comunica.   

 A conservação efetiva dos bens patrimoniais, em especial, os lacustres, solicita 

então, outra postura educacional que deve incentivar o diálogo entre os aspectos ambientais e 

patrimoniais que emanam destes espaços. A questão é que a abordagem do patrimônio 

ambiental urbano tem estado ausente da formação educacional e as implicações desta conduta 

corroboram para o agravamento das condições que marcam a insustentabilidade das relações 

socioambientais atuais estabelecidas nestes lugares.  

 Por essa razão, esta pesquisa propõe-se a debruçar sobre a seguinte tese: a 

conservação do patrimônio ambiental urbano lacustre de Fortaleza mostra-se insustentável, 

sobretudo, em virtude da ausência de um projeto educacional que seja capaz de conciliar as 

                                                           
12 Di Méo (1996) e Di Méo; Bouléon (2007) dividem o espaço social, primeiramente, em espaço de vida, aquele 

do cotidiano das pessoas, de suas práticas referente às necessidades pessoais e familiares. Em seguida, vem o 

espaço vivido relacionado a valores culturais e psicológicos mais abstratos, das projeções subjetivas.  
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questões ambientais e patrimoniais numa discussão pautada pelos valores socioculturais. 

Valores esses expressos nas representações dos grupos sociais escolares e residentes no entorno 

destes ecossítios.  

 Para tanto, foram selecionadas, conforme já exposto, alguns dos principais sítios 

lacustres de Fortaleza e as unidades escolares cujo critério de decisão foi o aspecto de maior 

proximidade com lagoas, a saber:  

 Lagoa da Precabura e a EMEIF13 Profª. Fernanda Alencar Colares - Bairro Lagoa 

Redonda; 

 Lagoa de Messejana e a EEFM14 Profª. Telina Barbosa da Costa - Bairro Messejana;  

 Lagoa da Parangaba e a EMEIF Cláudio Martins - Bairro Parangaba; 

 Lagoa de Porangabussu e a EEFM Felix de Azevedo - Bairro Rodolfo Teófilo;  

  Os quatro conjuntos de vizinhança são localizados na representação cartográfica 

da figura 01. 

Figura 01 – Mapa de localização do objeto empírico da pesquisa 

 
 

                                                           
13 Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental 
14 Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 
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  Nesta perspectiva o estudo tem, como objetivo geral, analisar as formas pelas quais 

a temática patrimonial ambiental urbana é promovida na educação escolar a fim de avaliar em 

que medida as ações e projetos educativos incorporam as representações, valores e práticas 

cotidianas que os grupos sociais escolares e circunvizinhos expressam em relação aos 

patrimônios ambientais representados pelas referidas lagoas.   

 Para tanto são estabelecidos os seguintes objetivos específicos: avaliar o processo 

de construção do discurso sobre patrimônio e sustentabilidade e seus desdobramentos na 

sociedade contemporânea; discutir a potencialidade pedagógica dos espaços patrimoniais 

lacustres urbanos enquanto lugares de formação essenciais a um projeto educacional escolar 

voltado ao desenvolvimento de uma educação comprometida com a valorização e a conservação 

patrimonial-ambiental; debater a realidade atual do patrimônio lacustre urbano fortalezense 

através da identificação de transformações e permanências de práticas e representações sociais 

que ao longo do tempo marcaram a trajetória das relações sociais nestes lugares; verificar se os 

espaços lacustres, o imaginário, as práticas e representações que os grupos sociais mantêm 

sobre os mesmos são considerados no projeto educacional escolar, e identificar se há 

participação efetiva da escola no sentido de dar visibilidade por meio da promoção do 

conhecimento, valorização e conservação deste patrimônio ambiental.   

 Os ambientes lacustres são carregados de simbolismos e por isso mesmo são 

capazes de subsidiar a comunidade escolar (conjunto social) na construção de práticas 

pedagógicas que incorporem a discussão sobre o imaginário, as representações e os valores 

sociais contribuindo para fortalecer a ideia de sustentabilidade patrimonial a partir de tais 

critérios.   

 O tratamento de uma temática tão rica e ao mesmo tempo tão complexa solicita uma 

abordagem teórico-metodológica interdisciplinar capaz de colocar em pleno diálogo os saberes 

de diferentes áreas do conhecimento científico. No campo da pesquisa geográfica este modelo 

de investigação científica encontra espaço privilegiado já que a geografia de acordo com Hissa 

e Gerardi (2001), por várias de suas características é lugar do exercício transdisciplinar e da 

integração necessária para se compreender a complexa realidade do mundo contemporâneo.  

 Neste sentido, Andrade (1995) e Becker (2012) concordam que as grandes questões 

da atualidade, destacadamente, os desafios postos pela questão ambiental, as indefinições e 

transformações que se vive na contemporaneidade, questionam os esquemas de teorização e 

metodologia únicos; não apenas na Geografia, mas diante de todas as disciplinas que insistem 

em uma autonomia epistemológica. Há, portanto, um ambiente favorável ao rompimento das 
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“fronteiras disciplinares” (HISSA E GERARDI, 2001), mesmo que as resistências ainda sejam 

fortes.  

 A aproximação entre as áreas do conhecimento amplia, então, as possibilidades 

conceituais e metodológicas da própria ciência e favorece uma melhor compreensão da 

realidade socioambiental que, conforme identifica Becker (2012), requer uma visão 

multiescalar dos complexos problemas que envolvem as relações estabelecidas nos diversos 

espaços de um planeta que se conecta instantaneamente. 

 Por essa razão, frente ao desafio posto pelo objeto de estudo desta pesquisa, 

reconhece-se que a abordagem mais adequada deve ser orientada a partir do diálogo entre os 

diversos conhecimentos disciplinares, em especial, da Geografia, da História, da Sociologia, da 

Filosofia e da Psicologia Social.  

 A Geografia porque é a partir dela que será conduzido o enfoque teórico e 

metodológico norteador da pesquisa. Destaca-se, neste contexto, a contribuição do pensamento 

do filósofo e geográfico Augustin Berque, responsável por significativa contribuição ao 

entendimento da imbricada mediação entre subjetividade e objetividade, entre os meios social 

e físico na constituição das paisagens, base para todo o entendimento da complexidade e da 

dinâmica socioespacial.  

 A História, a Sociologia e a Filosofia em pleno diálogo com a Geografia participam 

ativamente da discussão sobre a questão patrimonial, uma vez que, parte relevante deste 

conhecimento específico encontra-se mais significativamente sistematizado no âmbito da 

produção científica destas disciplinas. Assim, recorre-se às reflexões teóricas de Françoise 

Choay (2006), Maria Gravari-Barbas (1995), Dominique Poulot (2009), Henri-Pierre Jeudy 

(1990a; 2005), Michel Rautenberg (2003a; 2003b; 2007; 2008) e Simone Scifone (2008), dentre 

outras contribuições importantes.  

 A Psicologia Social coopera prioritariamente na condução prática da metodologia, 

uma vez que, é nesta área científica que se desenvolveu mais efetivamente o aporte teórico 

metodológico de análise das representações sociais e seus desdobramentos nas práticas 

socioespacial dos diversos lugares e grupos sociais envolvidos na pesquisa. Cabe salientar que 

não se trata de uma pesquisa psicossociológica. A adoção deste referencial teórico-

metodológico adaptado a uma pesquisa de cunho geográfico dá-se em virtude da potencialidade 

que esta tem de desvendar os complexos sistemas de percepções, imagens e valores dos quais 

se originam os comportamentos e as práticas sociais, neste caso, das comunidades 

circunvizinhas e escolares em relação aos espaços lacustres, identificados anteriormente.  
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 Por essa razão buscou-se na Psicologia Social a Teoria das Representações Sociais 

(TRS) desenvolvida por Serge Moscovici (entre 1961 e 1976, em sua obra intitulada La 

Psychanalyse, son Image et son Public), um dos suportes fundamentais para a condução do 

desenvolvimento deste trabalho. Neste sentido, Farr (2008), chama atenção para o fato de que 

a gênese da psicologia social é a própria sociologia. O autor defende que “a teoria das 

representações sociais é uma forma sociológica de psicologia social.” (FARR, 2008, p.31). Por 

tratar-se de uma área afim da geografia é perfeitamente possível nos apropriarmos dela, no 

campo da pesquisa geográfica, como justificado anteriormente.  

 Importa destacar que uma representação social é sempre de alguém e de alguma 

coisa. Este alguém constitui o sujeito social da pesquisa e esta coisa o seu objeto. Para Sá 

(1998), não se pode falar em representação de alguma coisa sem especificar o sujeito que 

mantém a representação, assim como não faz sentido falar das representações de um 

determinado sujeito social sem especificar os objetos representados. Assim, as representações 

sociais dizem respeito a “uma modalidade de saber gerada através da comunicação na vida 

cotidiana, com a finalidade prática de orientar os comportamentos em situações concretas.” 

(SÁ, 1998, p. 68).  

 Entretanto, é preciso salientar que dentro do universo da TRS a abordagem 

estrutural da Teoria do Núcleo Central (TCN), desenvolvida pelo Grupo de Pesquisadores de 

Aix-enprovence e Montpellier em Representações Sociais (Grupo do Midi) é a que melhor 

responde aos objetivos da pesquisa. Isso porque esta abordagem permite identificar a imagem 

predominante em uma representação, ou seja, aquela que se encontra consolidada e, por isso, 

mais resistente à mudança. A modificação ou transformação de um núcleo central, só pode 

acontecer mediante transformações de imagens periféricas da representação.  

 Assim, este recurso metodológico pode favorecer a identificação de imagens que 

assumindo uma posição secundária na representação podem ser trabalhadas para transformar o 

núcleo central. Aqui reside um dos pontos mais importantes da pesquisa: a possibilidade de 

revelar uma forma com a qual deva ser desenvolvido um trabalho escolar de apropriação das 

representações sociais, a fim de fortalecer os laços afetivos dos estudantes em relação às 

Lagoas. Entretanto, faz-se necessário reconhecer que a ação da escola configura uma parte 

desse processo e, essa tese aspira ser uma pequena colaboração nessa interface.  

 Neste sentido as técnicas a serem adotadas no trabalho são também as referendadas 

pelo Grupo do Midi: entrevistas livres nas fases iniciais e finais da pesquisa e técnicas de 

evocação livre (SÁ, 1998).  
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 As entrevistas compõem o conjunto de técnicas verbais que, de acordo com SPINK 

(2004), é a forma mais comum de acessar as representações sociais. Ainda segundo a autora, 

há entre os pesquisadores das representações sociais, uma clara preferência pelas entrevistas 

abertas planejadas a partir de um roteiro mínimo, ou ainda um questionário. Este, ainda segundo 

Spink, pode ser enriquecido pela inclusão de entrevistas em profundidade ou abertas. Para ela, 

“dar voz ao entrevistado, evitando impor as preconcepções e categorias do pesquisador, permite 

eliciar um rico material, especialmente quando este é referido às práticas sociais relevantes ao 

objeto de investigação e às condições de produção das representações [...].” (SPINK, 2004, p. 

100).   

 Por sua vez, a técnica de evocação livre, consiste na orientação para que os 

pesquisados registrem palavras que identifiquem imagens que lhes vêm à mente imediatamente 

depois que ouvem uma palavra-chave que evoque o objeto de pesquisa. No caso em estudo, foi 

solicitada a todos os entrevistados a indicação de três palavras. É este procedimento que 

colabora para a identificação do núcleo central de uma representação.  

 As entrevistas abertas e evocações livres foram direcionadas a sujeitos sociais que, 

em sua maioria, residem próximo aos sítios lacustres, mas também participaram da enquete 

pessoas que trabalham diariamente nestes lugares e transeuntes que cotidianamente se utilizam 

destes lugares como meio de passagem em seus deslocamentos pela cidade.  

 Com relação à comunidade escolar, foram ouvidos professores de diferentes 

disciplinas, mais especialmente os docentes responsáveis pelas disciplinas de Geografia, 

História e Biologia, os gestores responsáveis pela coordenação pedagógica, por serem estes 

profissionais aqueles mais diretamente envolvidos na formação escolar dos estudantes e, alunos 

do ensino fundamental. A escolha deste nível de ensino deve-se à maior flexibilidade nos 

programas curriculares nesta fase da educação formal, o que possibilitou momentos de 

intervenções diretas em sala de aula mediante autorização das escolas e dos professores 

colaboradores. 

 Assim em cada comunidade recolhemos as falas de vinte e cinco participantes que 

foram identificados por meio da utilização dos seguintes códigos: M (morador); P (pescador), 

T (transeunte) e número da entrevista realizada. Para facilitar a identificação dos sujeitos e 

respectivos objetos sociais foram acrescidas à categoria do entrevistado as duas primeiras letras 

do nome de cada lagoa: PR (Precabura); PO (Porangabussu); ME (Messejana) e PA 

(Parangaba). Desse modo temos: MPR (morador da Precabura); PME (pescador da Messejana); 

TPO (transeunte de Porangabussu) e MPA (morador da Parangaba). 
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 À primeira vista, vinte e cinco entrevistas podem parecer uma amostragem pouco 

significativa. A ideia inicial era reunir no mínimo cinquenta entrevistados, no entanto, no 

decorrer do trabalho de campo, percebeu-se que as respostas se apresentavam de forma muito 

semelhante, por vezes, iguais. Por isso, a amostragem foi reduzida15 sem o risco de interferência 

negativa na qualidade das informações obtidas, já que se trata de uma pesquisa de caráter 

preponderantemente qualitativo16.  

 Em relação às entrevistas realizadas com os residentes e frequentadores do Lago 

Jacarey estas foram direcionadas a vinte sujeitos sociais. A identificação dos mesmos está 

registrada pela indicação da letra E seguida das iniciais LJ (Lago Jacarey) e acrescida do número 

que indica a ordem em que foi realizada a abordagem.    

 Em cada escola, participaram da pesquisa números que variaram entre trinta e 

cinquenta estudantes dependendo da quantidade de integrantes das turmas colaboradoras. Por 

tratar-se de um público infanto-juvenil, a identificação destes sujeitos sociais é apresentada de 

acordo com as normas estabelecidas de preservação da integridade dos entrevistados, ou seja, 

indicado apenas pelas iniciais dos nomes de cada um dos citados.  

 Apesar de obedecer aos mesmos procedimentos metodológicos adotados para a 

aquisição de informações junto à comunidade, a abordagem direcionada aos estudantes foi um 

pouco diferenciada.  

 Em primeiro lugar, elaborou-se um material informativo amplamente ilustrado 

sobre patrimônio ambiental urbano. Inicialmente, com o objetivo de começar o diálogo e a 

reflexão, apresentou-se a seguinte questão aos estudantes: O que vocês entendem por 

patrimônio? Em seguida, contando com o apoio de dicionários disponibilizados pela biblioteca 

da escola foram trabalhados os múltiplos significados da expressão comparando-a com os 

entendimentos apresentados anteriormente pela turma e identificando as definições não citadas 

por eles. Com um debate e organização do que foi falado, chegou-se a uma definição que melhor 

caracterizaria o patrimônio cultural. Partiu-se então para uma breve contextualização histórica 

da origem do patrimônio e, em seguida, uma discussão sobre o significado do patrimônio na 

Constituição Federal Brasileira; os tipos de patrimônio; as escalas de reconhecimento do mesmo 

com a exemplificação de bens patrimoniais brasileiros.  

                                                           
15 Este procedimento é aceito e recomendado pelo próprio grupo de pesquisadores do Midi.  
16 A própria Teoria das Representações Sociais, possui caráter qualitativo. Embora Serge Moscovici reconheça a 

importância da utilização de procedimentos quantitativos e mesmo, experimentais como é o caso da Teoria do 

Núcleo Central que associa os três procedimentos.  
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  Direcionou-se o debate, então, para o reconhecimento do patrimônio cultural 

municipal. Foram selecionadas imagens de diversos bens tombados e registrados para subsidiar 

a discussão a respeito das condições e contradições do patrimônio cultural fortalezense. Após 

esse momento de sensibilização, foi solicitado aos estudantes que identificassem no seu bairro 

alguns bens que, na opinião deles, poderiam ser considerados patrimônios cultural da 

comunidade e da cidade. Neste momento, os alunos expressaram livremente suas ideias 

justificando suas indicações.  

 No passo subsequente, nos casos em que foi possível (Messejana e Parangaba), 

foram mostradas imagens dos bens patrimoniais presentes no bairro e reconhecidos 

oficialmente. Nos bairros em que não há reconhecimentos oficiais (Lagoa Redonda e Rodolfo 

Teófilo) o debate recaiu sobre os bens com potencial patrimonial. Em todos os casos, as lagoas 

foram citadas como bens patrimoniais da comunidade e da cidade.  

 Aproveitando este momento de intensa integração e socialização de conhecimentos 

a respeito da questão do patrimônio ambiental fortalezense e, em especial, o patrimônio lacustre 

presente no bairro, os estudantes foram estimulados a realizar um relato pessoal (escrito) 

contando sobre as impressões e vivências que os mesmos têm do sítio lacustre mais importante 

do seu bairro. Tal procedimento serviu para ratificar e complementar as informações obtidas 

durante a atividade desenvolvida em sala. Em alguns casos foi possível fazer registros destas 

impressões através de desenhos.  

 Quanto à participação de professores e gestores em cada escola o número variou 

segundo a disponibilidade do grupo. As questões propostas tinham por objetivo evocar as 

impressões, imagens e práticas que cada um dos colaboradores da pesquisa tem sobre os sítios 

lacustres revelando, dessa maneira, as representações sociais destes sujeitos em relação a estes 

lugares que cotidianamente fazem parte de sua realidade socioespacial.  

 A identificação dos educadores segue o modelo adotado para os sujeitos sociais 

residentes, trabalhadores e transeuntes. Assim, cada um deles foi identificado pela letra P 

(professor) seguido do algarismo numérico correspondente à ordem em que respondeu aos 

questionamentos. Neste caso, optou-se por não diferenciar professores e gestores.  

 Complementa o arcabouço teórico-metodológico deste trabalho, um denso 

referencial bibliográfico constituído por uma rica e diversificada literatura dos principais temas 

que compõem o esteio desta tese, especialmente, na área de Geografia e Patrimônio. Além 

disso, são incorporados a esta discussão a análise de documentação e acordos oficiais 

formulados em escala internacional e que orientam toda a conduta no trato da questão 

patrimonial contemporânea.  
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 A estrutura desta tese encontra-se organizada em cinco capítulos sendo o primeiro 

constituído por esta introdução. O segundo contextualiza a trajetória do patrimônio enquanto 

uma construção histórico-social e seus desdobramentos na sociedade moderna. Enfoca a 

questão patrimonial ambiental urbana ancorada na paisagem como expressão de uma mediação 

sócio-física que carrega em si a potencialidade de promoção do reconhecimento do caráter 

cultural deste patrimônio. Aborda as desigualdades no trato do patrimônio ambiental urbano 

como reflexo do contexto histórico-geográfico característico da sociedade contemporânea. 

 O terceiro capítulo dedica-se a analisar os espaços lacustres urbanos como lugares 

potenciais para a formação educacional formal e informal. Apresenta a realidade socioespacial 

constituída e comunicada nestes lugares como uma possibilidade para a educação escolar 

incorporar tais espaços patrimoniais como aliados pedagógicos no processo de ensino-

aprendizagem em favor do desenvolvimento de uma sensibilidade geográfica que se manifesta 

pela capacidade dos sujeitos sociais reconhecerem as imbricadas relações entre a sociedade e o 

meio em que vivem e, identificarem-se como responsáveis pela formação das paisagens-

ambiências, ou seja, do lugar. A partir desta contextualização, coloca-se o debate sobre a 

patrimonialização institucional e social como aporte para o fortalecimento da escola enquanto 

espaço fundamental na promoção da valorização e conservação do patrimônio ambiental 

lacustre.  

 Na sequência, o capítulo quatro aborda o contexto da evolução histórico-geográfica 

da cidade de Fortaleza em relação aos sítios lacustres. Esclarece a partir das narrativas urbanas, 

do imaginário social, do simbolismo e das práticas sociais, as permanências e as transformações 

do significado das lagoas urbanas na formação socioespacial da cidade. Evidencia, segundo a 

emergência do discurso ecossistêmico midiático, a imagem destas lagoas projetadas pela mídia 

local e como esta imagem participa da construção do imaginário e das representações sociais 

no ambiente escolar e na comunidade circunvizinha. Identifica para fins de exemplificação, 

espaços lacustres apropriados socialmente e que assumem a condição efetiva de patrimônio 

social sem necessariamente sofrerem intervenção institucional em comparação a outros 

patrimônios lacustres oficialmente reconhecidos.  

 Por fim, o quinto capítulo, dedica-se a analisar o patrimônio ambiental urbano 

lacustre no contexto escolar. Identifica as representações sociais que os discentes nutrem em 

relação a estes lugares e revela o que pensam professores e gestores a respeito da possibilidade 

de inserção das lagoas como instrumento de formação pedagógica. Verifica também se há 

reprodução, diferenças ou confluências entre as imagens escolares e midiáticas produzidas 
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sobre as lagoas. Apresenta o papel da escola na promoção do reconhecimento e valorização do 

patrimônio ambiental lacustre urbano na condição imperativa de sustentabilidade patrimonial. 

 Espera-se que os esforços empreendidos para o desenvolvimento desta pesquisa 

resultem em um material teórico, porém fortemente ancorado na experiência empírica e que 

possa servir de estímulo e referência à reflexão sobre a importância de se pensar alternativas 

para o entendimento das questões socioambientais, patrimoniais e educacionais enriquecendo 

e ampliando a significação das práticas escolares em relação às realidades cotidianas dos 

lugares e grupos sociais. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

2 A NATUREZA CULTURAL DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL FACE AO ESPAÇO          

URBANO 

 

A compreensão da complexa configuração assumida pela questão patrimonial na 

atualidade demanda uma imersão na construção social deste objeto. Acompanhar esta trajetória 

faz-se necessário, não pelo fato de, preponderantemente, o patrimônio evocar um passado que 

se tenta perenizar no presente ao mesmo tempo em que se aspira sua projeção no futuro, mas 

porque, para entender o sentido do patrimônio, na contemporaneidade, é fundamental 

reconhecer as orientações, transformações e permanências da acepção patrimonial no curso de 

sua representação e evolução histórico-cultural.  

Conforme anuncia Poulot (2009, p. 12), “a história do patrimônio é amplamente a 

história da maneira como uma sociedade constrói seu patrimônio.” Mas é, principalmente, o 

uso do patrimônio (político, econômico, social), o elemento basilar que revela a maneira como 

um grupo social o reconhece e se relaciona com o mesmo. É, portanto, na interação, que ocorre 

a assimilação do patrimônio. A partir daí se estabelecem todas as relações sócio-patrimoniais17 

entendidas como o conjunto das ações, práticas e atitudes positivas ou negativas integrando os 

significados e valores que advém do imaginário social como também dos direcionamentos 

institucionais. 

Fazer emergir o contexto cultural do patrimônio torna-se um empreendimento 

fundamental para a abordagem da questão dos espaços ambientais urbanos na perspectiva 

patrimonial. Isso porque, a compreensão desta categoria só pode ser alcançada mediante as 

interações socioambientais (culturais) que os grupos sociais estabelecem com seu meio, mais 

especificamente, com os bens ambientais disponíveis no espaço da cidade (a exemplo das áreas 

verdes, recursos hídricos etc.).  

Por sua especificidade, ou seja, por estar completamente integrado à dinâmica 

socioespacial da cidade o patrimônio ambiental urbano carece de uma abordagem diferente 

daquela dada pela UNESCO ao patrimônio natural, mesmo que este também emerja de um 

contexto cultural. Por isso, Scifoni (2008), afirma que o patrimônio natural só pode ser 

compreendido no universo da trajetória cultural do patrimônio, porque, oficialmente, sua 

criação procede da preocupação com o monumento.  

                                                           
17 Nesta tese o neologismo sócio-patrimonial está sendo usado de forma distinta de auto-patrimonial, no sentido 

de dizer que o primeiro é uma construção coletiva e paradoxal e o segundo uma unanimidade natural. Assim, a 

Terra como planeta é um bem auto-patrimonial, mas a visão nacionalista de patrimônio corresponde a um valor 

sócio-patrimonial.  
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É preciso destacar que a ancoragem cultural de ambos difere significativamente. 

Assim, o patrimônio ambiental urbano pressupõe o contexto da paisagem cultural amplamente 

referenciada pela interrelação socioambiental na escala local. O patrimônio natural, por sua vez, 

requer uma interação socioambiental mínima e em escala maior, aspecto importante a ser 

elucidado no decorrer do segundo capítulo deste trabalho.   

Deste modo, na intercessão destas temáticas revela-se a dificuldade de abordagem 

do patrimônio ambiental no espaço urbano. Entende-se que as bases institucionais e de 

pesquisas para tratar este tipo patrimonial ainda são bastante frágeis. O que se tem, de forma 

mais expressiva é a atenção com a escala mais global deste patrimônio (natural). Falta a 

preocupação com as especificidades para entender e lidar com as potencialidades e dificuldades 

relativas aos bens ambientais na escala do urbano, e no caso desta tese, os bens lacustres. 

Percebe-se nas políticas patrimoniais urbanas (quando estas efetivamente existem)18, uma 

maior atenção ao patrimônio cultural histórico-arquitetônico. Temática devidamente 

contextualizada no item três do presente capítulo.  

Trata-se de um complexo e colossal desafio. Ele se inicia na dificuldade de 

enquadramento destes bens ambientais culturais nas categorias patrimoniais reconhecidas 

oficialmente e continua na ausência de políticas públicas patrimoniais capazes de responder 

efetivamente aos desafios de seus usos, proteção e conservação, enquanto patrimônio cultural 

plenamente envolvido na dinâmica socioespacial da cidade.  

Assim, este capítulo trata inicialmente de discutir os elementos culturais que no 

curso histórico do tempo contribuem para aventar o significado do patrimônio em sua 

diversidade. Recorre-se, para tanto, a um referencial multidisciplinar composto de alguns dos 

mais importantes teóricos da questão patrimonial na atualidade: Choay (2006), Gravari-Barbas 

(1995); Poulot (2009), Cabral (2011), Scifoni (2008), Jeudy (1990a; 2005) Rautenberg (2003; 

2007), dentre outros autores de áreas afins. Na perspectiva da institucionalização patrimonial 

as Normas Internacionais da UNESCO e do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 

(ICOMOS) constituem o aporte teórico fundamental. A paisagem cultural, abordada aqui como 

alternativa de compreensão do patrimônio cultural na escala do urbano, é discutida inicialmente 

no entendimento oficial da UNESCO para em seguida, ser confrontada com o aporte geográfico 

da ideia de paisagem como a expressão da médiance de Augustin Berque (1990; 1995) numa 

tentativa de superação da visão tradicional da paisagem patrimonial em resposta a 

                                                           
18 Geralmente o que existe é retórica de intenção política, em face de projeção midiática de um dado governo. 
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problematização do fenômeno urbano que recompõe a paisagem lacustre (ambiente) como 

ambiência desafiadora à questão patrimonial. Por fim, apoiado principalmente, em Jeudy 

(2005), Choay (2006), Scifoni (2008), Berque (1990), apresenta-se um panorama do patrimônio 

ambiental urbano apontando para os níveis de desigualdade entre a atenção dada aos bens 

culturais edificados e os que resultam da interação entre elementos do ambiente físico e 

sociedade. Fortaleza e sua conduta em relação ao patrimônio ambiental urbano se inserem nesta 

análise como exemplificação da desigualdade entre a patrimonialização institucional e a 

patrimonialidade conduzida nas metrópoles contemporâneas19.   

 

2.1 A emergência da questão patrimonial 

 

A noção de patrimônio e a instituição de sua transmissão entre gerações tem origem na 

sociedade romana estando relacionada à condição de cessão dos bens de herança familiar, ao 

qual Gravari-Barbas (1995) denomina patrimônio sangue. Conforme evidencia Choay (2006), 

este é o entendimento tradicional de patrimônio. Sua gênese pode-se assegurar, está vinculada 

à condição jurídica, mas também ao empenho de manutenção e ampliação deste espólio no 

grupo familiar demandando assim, um esforço de reconhecimento, valorização e envolvimento 

afetivo e efetivo dos legítimos responsáveis por sua conservação e multiplicação.  

Por sua vez, Froner (2009), esclarece que na acepção romana do patrimônio a raiz 

patri remete ao conceito de pátria potestas, que significa o poder do pai. Por isso, refere-se não 

apenas a herança material paterna, mas ao domínio e autoridade reconhecidos por meio da 

hierarquia familiar e social, das realizações e riquezas acumuladas pelos ancestrais. Por esta 

razão, a autora defende que o conceito “expande a asserção do paradigma para além da ideia de 

materialidade circunscrita no modelo da herança patrimonial sedimentada pelo direito moderno, 

pois compreende a herança ancestral no âmbito da construção de sentidos.” (FRONER, 2009, 

p. 83).  

É, portanto, “uma expressão tradicional do encadeamento entre as gerações,” 

(POULOT, 2009, p. 15), um elo de comunicação que une, mas que também afasta através do 

tempo (passado, presente e futuro) os interesses, os valores, as realizações e as conquistas, dito 

em outras palavras, a cultura dos grupos sociais entre gerações.    

Primeiramente familiar, “de sangue”, restrito ao âmbito particular dos grupos 

familiares, o patrimônio em sua origem jurídica (direito romano) correspondia ao conjunto de 

                                                           
19 Patrimônio reconhecido e apropriado pelos grupos sociais difere da patrimonialização que é o reconhecimento 

institucional do patrimônio. (JEUDY, 1990 – 2005). 
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bens, “vislumbrados não segundo seu valor pecuniário, mas em sua condição de bens-a-

transmitir [...] não evoca a priori o tesouro ou a obra-prima.” (POULOT, 2009, p. 16).   

Entretanto, ao ser reconhecido o caráter de transmissão de bens, fora do âmbito 

familiar, o patrimônio torna-se “solo”. “Patrimônio solo” é o termo utilizado para diferenciar 

do patrimônio “sangue” (GRAVARI-BARBAS, 1995), uma vez que o primeiro inscreve-se em 

um contexto social mais amplo, diversificado e complexo a exemplo do patrimônio institucional 

constituído especialmente por coleções diversas, obras de arte, monumentos, sítios patrimoniais 

culturais ou naturais, dentre outros, identificados como herança de um grupo social passado aos 

grupos atuais e que, inclusive pode ser de toda a humanidade. Patrimônio “solo” é, portanto, 

aquele que rege a definição de patrimônio mundial da UNESCO. 

Para Horta (2005), os bens do “patrimônio solo” designam a edificação cultural-

histórica de gerações passadas. Tal edificação deixada como “marca” (VESCHAMBRE, 2004), 

como “rugosidade” (SANTOS, 2002) ou como “fragmentos”20 (LOWENTHAL, 1998) na 

paisagem, revelam as relações (simbólicas e sensíveis) que os grupos e sujeitos sociais 

estabeleceram com o seu meio e entre si.  

Aqui aparece uma das primeiras transformações na noção de patrimônio; seu 

significado amplia-se e seu entendimento passa a requerer outro estatuto, uma vez que o 

processo de patrimonialização é incorporado pela institucionalidade. Entretanto, Horta 

reconhece um caráter pedagógico neste patrimônio. De acordo com a pesquisadora, ao serem 

colocados em exposição para visitação pública, estes objetos imbuídos de valores estéticos e 

simbólicos informam e educam patrimonialmente (HORTA, 2005), colocam em contato 

gerações em tempos diferentes, quase sempre de forma pouco tranquila.  

Por outro lado, esse tipo de uso pode imobilizar os bens patrimoniais sob uma 

intricada normatização incidente sobre sua gestão justificada pela ideia de preservação que, por 

vezes, restringe as possibilidades das relações sócio-patrimoniais. É a denominada 

museificação21 patrimonial. Boa parte das críticas direcionadas à patrimonialização incide sobre 

esta forma de gerir o patrimônio.  

Apesar da diversidade de significados atribuídos ao termo, o sentido de herança e o 

compromisso de transmissão ao futuro permanecem no entendimento contemporâneo do 

                                                           
20 Uma das três fontes de conhecimento do passado, juntamente com a memória e a história, são os fragmentos, 

quer sejam artefatos ou naturais atestam o passado biologicamente, por envelhecimento e desgaste e, 

historicamente por formas e estruturas anacrônicas. (LOWENTHAL, 1998).   
21 A experiência museográfica parte, sobretudo, do conceito de “kunstwollen”, criado pelo historiador da arte 

austríaco Alois Riegl que significa “vontade da arte”. O termo influenciou amplamente a Museografia, 

notadamente a alemã. (POULOT, 2008).  
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patrimônio e é ele que, desde o princípio, legitima a reivindicação e o estabelecimento de 

critérios para sua preservação, inteligibilidade e gestão.  O alcance desta visibilidade não se deu 

de forma repentina, mas resulta de um longo processo cultural onde a relação entre forma e 

valor (estético, afetivo), destruição e conservação deram o tom.  

A partir do século XVII, ao ser incorporado no domínio da ciência, o patrimônio 

torna-se erudito (POULOT, 2009). Os bens patrimoniais passam a ser representados também 

pelas obras culturais reconhecidas e indicadas pelos estudiosos da história da arte. Instaura-se 

o entendimento canônico do patrimônio, ou seja, seu reconhecimento, aceitação e legitimidade, 

que só podem ser instituídos mediante o aval de profissionais capacitados para tal 

empreendimento. A figura do patrimônio institucionalizado ou a patrimonialização se fortalece, 

conforme identifica Rautenberg (2003b) e Jeudy (1990a, 1990b, 2005), caracterizando-se pela 

manifestação de admiração e reconhecimento de um reduzido número de bens e a rejeição de 

tantos outros.   

Apropriado para legitimar e imortalizar personalidades do poder, enaltecer o gênio 

construtivo humano através dos monumentos22 ou aprisionado seja inicialmente nas galerias e 

em coleções particulares e a posteriori nos museus23, o patrimônio erudito permanece acessível 

a um abastado e seleto grupo social (CHOAY, 2006). Neste momento da história do patrimônio 

- séculos XVIII e XIX - de acordo com Poulot (2009), sua abordagem não ultrapassa as 

identificações, descrições e catalogações. Mesmo assim, o autor destaca a elaboração destes 

documentos baseados em fontes literárias e figuradas como um avanço no método de 

identificação do patrimônio, uma vez que, supera a limitação dos eruditos do século XVII que 

tinham nos textos dos antigos historiadores as fontes prioritárias de catalogação dos bens 

patrimoniais24.   

Mesmo assim, naquele momento as pesquisas sobre o referido objeto social 

continuavam limitadas, acríticas e sem qualquer pretensão de entender e apresentar, tomando o 

patrimônio como referência, uma explicação capaz de pensar a articulação sociocultural e 

política que emana da questão patrimonial. O debate entre os defensores e os críticos da 

                                                           
22 De acordo com Cabeza (2009), os conceitos de patrimônio cultural têm sido associados durante séculos aos 

monumentos que expressam a excelência do trabalho humano, pelo qual se tem assistido à supervalorização de 

uns e o esquecimento de outros.  
23 Segundo Fortes (2009), desde o início da Idade Moderna (início do século XVI), o interesse pelo colecionismo 

de antiguidades tornou-se comum entre as classes mais abastadas da sociedade europeia. Mesmo que sejam 

radicalmente diferentes, dessas atividades precede a modelagem da forma dos museus públicos, cuja origem está 

ligada ao surgimento e aplicação do conceito de tutela pública dos bens arqueológicos.  
24 Do mesmo modo, Lowenthal (1998) destaca que a introdução do estudo dos fragmentos – artefatos - nas 

metodologias de análise do patrimônio compensou parcialmente o preconceito intencional. De acordo com o 

referido autor, “a partir do renascimento, os eruditos, cientes das alterações e falsificações de textos, voltaram-se 

para as relíquias como testemunhas mais confiáveis do passado.” (LOWENTHAL, 1998. p. 158).  
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patrimonialização concentra-se em torno dos elementos e tipologias do patrimônio, do destino 

correto a ser dado às obras e as formas de sua exposição e divulgação. A defesa e a crítica em 

relação ao aprisionamento da cultura nos museus e a função destes espaços responsáveis pela 

“popularização” e transmissão cultural, dominam o embate25.  

De acordo com Poulot (2009), os discursos contraditórios dividem-se em quatro 

eixos principais: as relações que as obras podem estabelecer no espaço público; sobre a 

originalidade do museu como substituto da coleção tradicional; a publicidade das coleções 

enaltecendo-as ou considerando-as ilusórias e com a destinação da obra exposta segundo seu 

enquadramento como obra autêntica, desvalorizada ou negada. Esta é a prática declarada dos 

estudos patrimoniais, naquele momento. Certo é que, desde sempre o trato patrimonial fundado 

na “observação do passado e, especialmente, da antiguidade, tem constituído um recurso básico 

para a conformação da história do pensamento das sociedades ocidentais modernas e suas 

estruturas ideológicas.” (FORTES, 2009. p. 11).  

É importante notar que mesmo com toda a amplitude alcançada no conhecimento e 

na valorização do patrimônio na sociedade contemporânea, tradicionalmente, os estudos 

patrimoniais permanecem concentrados na análise disciplinar e academicista. Observa-se, neste 

sentido, a negação dos grupos e sujeitos sociais diretamente relacionados a este patrimônio. 

Não há espaço para a inclusão das representações sociais destes sujeitos nas discussões sobre o 

patrimônio reduzido, neste contexto, a objetos sacralizados para se ver e admirar. Esta é uma 

realidade ainda bastante atual. Apesar dos avanços na produção do conhecimento e no 

reconhecimento que o patrimônio só tem sentido se inserido no dinâmico contexto 

socioespacial, a sacralização permanece muito forte nas políticas patrimoniais, especialmente 

em se tratando dos bens localizados nos espaços urbanos.  

No fim do século XIX e início do século XX, o patrimônio é definitivamente 

tomado como referência de identidade coletiva cujo objetivo incide sobre a construção da 

unidade nacional, função que teve sua origem na França após a Revolução (POULOT, 2009; 

CHOAY, 2006; CABRAL 2011). O modelo patrimonial francês deste período foi amplamente 

difundido em todo o ocidente servindo de orientação às políticas e aos imaginários nacionais, 

construídos entorno de uma pretensa coesão cujo sentimento de pertencimento e soberania do 

Estado Nação Moderno constituiu elementos basilares26.  

                                                           
25 Gil (2009) esclarece que a prática da musealização se afiançara ao longo do século XIX junto da abertura de 

templos e palácios de arte que expunham obras de artes isoladas do contexto original para o qual haviam sido 

criadas. Aqui já aparece o debate da descontextualização das peças expostas, seja qual fosse sua natureza.  
26 Depois da experiência revolucionária da França no fim do século XVIII é a Europa do século XIX que irá 

desenvolver o conceito de patrimônio nacional, ligando-o à modelagem de uma política de ideologia nacionalista 
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Neste caso, o patrimônio participa de uma mobilização cívica ou ideológica, 

fortemente amparada na erudição e apoiada pelas comunidades política e intelectual nacionais. 

Não só as coleções de objetos culturais dos museus, as figuras dos heróis, os monumentos 

históricos e artísticos, mas também as peculiaridades paisagísticas naturais27 e culturais do 

território colocam-se a serviço deste intento. Assim a construção e o fortalecimento do Estado-

Nação moderno ancoram-se profundamente na alegoria da herança28 invocada “como meio de 

dissipar a ignorância, aperfeiçoar as artes, além de despertar o espírito público e o amor pela 

pátria” (POULOT, 2009. p. 25) e na afirmação da soberania, características primeiras do que 

Bobbio (1992) denominou de concepção nacional-patrimonial.  

Neste contexto de ressignificação, surge a figura do patrimônio legal. Sua gênese 

tem as bases estabelecidas nas legislações nacionais, das quais a França configura-se como 

precursora29. Um aspecto importante do legado normativo é a incorporação da visão de herança 

nacional, ou seja, o patrimônio como herança de todos cabendo ao poder público e aos cidadãos 

a responsabilidade por sua conservação e transmissão (CHOAY, 2006), instalando-se o que 

Poulot (2009) denomina o culto do patrimônio.  

Deste modo, a instrumentalização legal confere ao patrimônio uma imortalidade em 

potencial (LOWENTAL, 1998). Nestas condições, a legalidade institui que, qualquer ação 

contra o patrimônio (destruição, degradação, incluindo posicionamentos contrários à 

patrimonialização), passa a ser tratada como vandalismo, um verdadeiro crime. As críticas 

direcionadas a tais posicionamentos alcançam pouco destaque no cenário da questão 

patrimonial. É possível identificar no debate público atual (institucional e acadêmico), a 

predominância das discussões sobre a melhor forma de proteção dos bens patrimoniais, 

geralmente respondendo mais aos imperativos dos projetos econômicos de base turística do que 

aos interesses dos grupos sociais locais.  

                                                           
impulsionada pela ascensão da burguesia ao poder, em substituição das monarquias ilustradas, mas despóticas da 

censura anterior. (FORTES, 2009) 
27 Berque (1995) realiza uma excelente explanação de como este contexto se realiza nos Estados Unidos com a 

instituição dos parques naturais ainda no fim do século XIX. Tais espaços naturais protegidos carregam todo o 

imaginário da soberania territorial nacional estadunidense que posteriormente será incorporada ao conceito de 

patrimônio natural. 
28 De acordo com Poulot (2009) esta concepção nacional do patrimônio tem suas primeiras experiências na Itália 

quando em 1601 um decreto instituiu que as obras de dezoito pintores não poderiam ser vendidas para o exterior. 

Segundo o referido autor, essa medida tinha o objetivo de afirmar e perpetuar a excelência do príncipe (aquele que 

governa) e do país.  
29 As primeiras orientações normativas dirigidas ao patrimônio surgem na Inglaterra. Entretanto tais normatizações 

referem-se prioritariamente às questões relativas à preservação, conservação e restauração, conforme esclarece 

Choay (2006). 
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Importa reforçar que a noção de patrimônio não cessa de se enriquecer, ao mesmo 

tempo em que alarga seu campo. A partir da segunda metade do século XX, novas qualificações 

recaem sobre o significado do termo. Este passa a ser empregado para designar uma diversidade 

de bens passíveis de transmissão inicialmente incluindo os bens culturais materiais, patrimônio 

material (construções, por exemplo) e, posteriormente, os bens culturais intangíveis, patrimônio 

imaterial (tradições culturais, podem ser citadas), associando-se ainda os bens naturais30. 

(CHOAY, 2006; DAMERY, 2008; PULOT, 2009; CABRAL 2011).  

De certa forma, a ideia original de herança e do empenho de transmissão permanece 

no entendimento contemporâneo de patrimônio, agora não mais unicamente restrito a um grupo 

isolado. A responsabilidade se alarga conforme se ampliam suas escalas de representação. Os 

grupos sociais são convocados a cuidar do patrimônio que além de seu, pode ser de toda a 

humanidade. Di Méo (2008) identifica neste intenso movimento patrimonial uma necessidade 

contemporânea.   

Isso implica em mudanças no âmbito das ações e estratégias de reconhecimento e 

proteção patrimonial. Enquanto a proteção do patrimônio material restringe-se a uma atividade 

planejada e executada por especialistas, a partir das instituições públicas, a identificação, 

valorização e promoção do patrimônio imaterial, por sua vez, parte dos próprios detentores do 

patrimônio e procede da aspiração de preservar a memória e identidade local (CABRAL, 2011). 

É certo que, neste segundo caso, quase sempre é estimulado pelos profissionais das instituições 

dedicadas ao patrimônio, ou seja, a demanda geralmente responde a interesses das políticas 

institucionais e obedece a critérios previamente estabelecidos por especialistas, porém, agora, 

principalmente no âmbito do patrimônio imaterial, encontram-se revestidas da participação 

democrática31 dos sujeitos sociais detentores32 destes bens.   

Tais transformações no trato patrimonial revelam também permanências. A função 

de construção da identidade nacional inaugurada na França do fim do século XVIII, agora é 

aplicada em escala global. Os conflitos bélicos mundiais que atravessaram todo o século 

passado evidenciaram a necessidade de uma cultura de paz universal que seria dada pelo 

                                                           
30 Até este momento, o patrimônio natural permaneceu à margem na história do patrimônio cultural. Ainda que as 

ideias de preservação de bens naturais tenham sido postas em prática desde o século XIX, nos Estados Unidos, 

país visto como pioneiro na proposição de espaços protegidos em forma de parques naturais. 
31 Conforme observa Oliveira, em diálogos da orientação (2012), esta participação democrática é sempre frágil, 

posto que a mesma se efetiva por representatividade. Dessa forma, as ideias tendem sempre a representar os 

interesses de alguns sujeitos sociais, não necessariamente representando a opinião do grupo. Talvez aqui se 

encontre a origem da dificuldade de manutenção e conservação dos patrimônios reconhecidos nesta onda 

patrimonial instaurada nos últimos trinta anos.  
32 Ser detentor e responsável por um patrimônio é um princípio de cidadania que corresponde, de fato, à 

diversificação das possiblidades da herança patrimonial, isso quer dizer um avanço frente a princípios menos 

representativos erigidos pelos grupos elitizados. 



40 
 

reconhecimento e o respeito mútuo entre as nações. O patrimônio, neste caso, tornou-se peça 

fundamental na construção e na sensibilização para tal projeto, sob a tutela das Nações Unidas 

a partir de sua criação, além de servir ao esquema de fortalecimento macrorregional (a exemplo 

da Europa) e microrregional (como as regiões étnico-turísticas).   

No movimento da construção patrimonial, a partir das três últimas décadas dos anos 

1900, o patrimônio foi, decididamente, posto a serviço do desenvolvimento econômico local 

através da apropriação para o turismo convencional (DI MÉO, 2008; PULOT, 2009; 2008; 

LÓPEZ E CÁCERES, 2009), mais especificamente o denominado turismo cultural. A esta 

altura, a institucionalização do patrimônio como cultural, em suas múltiplas formas material, 

imaterial e natural, alcança o status institucional internacional sob os auspícios da UNESCO, 

tornando-se um compromisso e uma responsabilidade coletiva. Patrimônio, turismo e 

desenvolvimento passam a constituir uma tríade de sucesso amplamente promovida no 

imaginário por meio da imagética da visitação e do consumo estético da cultura e da natureza.  

Para além da preocupação com a conservação da memória e do legado cultural 

(social e natural) transmissível entre as gerações, surge a figura do “patrimônio mundial da 

humanidade” atrelado a um projeto socioeconômico cujo objetivo maior é dar visibilidade a um 

seleto grupo de manifestações culturais e espaços naturais. Desta forma, aumenta o número de 

construções de gerações passadas reveladoras do gênio criativo humano e espaços naturais de 

excepcional beleza e relevância científica, tornados patrimônios e incorporados ao circuito 

econômico.  

Sob esta perspectiva econômica assiste-se, segundo Choay (2006), a uma 

expressiva expansão tipológica, cronológica e geográfica dos bens patrimoniais e de seu 

público. E, neste contexto, o esforço patrimonial é amplamente afiançado por um vasto 

referencial teórico e documental voltado prioritariamente a descrever as condições dos bens 

patrimoniais a fim de aperfeiçoar seu gerenciamento e apresentar proposições turísticas. Poulot 

(2009) reconhece nesta situação uma ruptura da profundidade patrimonial evidenciada pelo 

tratamento superficial do patrimônio, onde a memória, que é seu cerne e manifestação, não é a 

prioridade. Dito de outra forma, uma abordagem patrimonial desprovida de profundidade e a 

serviço de interesses mercantis, preocupada somente com o imediato.  

Este é um dos aspectos que caracteriza o patrimônio na contemporaneidade. 

Corroborando a ideia de ruptura da profundidade patrimonial de Poulot, Jeudy (2005) denuncia 

a instauração de uma “patrimonialização” apoiada na ebulição contemporânea do culto ao 
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patrimônio que segundo o autor, conduz a um “excesso de patrimônio33.” Jeudy reconhece neste 

excesso a possibilidade da perda do significado real do patrimônio, ou seja, ele deixa de ser 

uma necessidade social porque sua transmissão torna-se um dever “mecânico”. Ainda segundo 

este estudioso, isto é reflexo da transformação do patrimônio em objeto de consumo no 

comércio turístico internacional, fato igualmente denunciado por Poulot e Di Méo, conforme já 

mencionado antes.  

Mas essa efervescência patrimonial não ocorre de forma tranquila. Acirram-se 

conflitos envolvendo os procedimentos técnicos institucionais de tombamento, salvaguarda, 

proteção e conservação e os interesses individuais e coletivos dos grupos sociais envolvidos. 

Por outro lado, na esfera estatal, a possibilidade de inscrição de bens nas listas do patrimônio 

mundial proporciona visibilidade e prestígio internacionais, além da integração ao circuito de 

atração de visitantes ávidos por consumo patrimonial. Portanto, quanto mais diversificada e 

complexa se torna a questão patrimonial, mais desafiadora será a sua gestão.   

 

2.1.1 A construção cultural do patrimônio natural: paralelas e passarelas 

 

A enorme lacuna deixada pela ausência de um debate mais direcionado ao 

patrimônio natural, durante maior parte da história, finalmente começa a ser preenchida pós 

década de 1970. Por essa razão, especificamente falando da emergência e institucionalização 

desta forma patrimonial, pode-se afirmar que se trata de uma construção contemporânea.  

A ruptura da profundidade patrimonial (POULOT, 2009), aprofunda-se no 

movimento histórico-geográfico mundial perpassado por instabilidades política, econômica e 

preocupações socioambientais. O contexto sociopolítico e econômico do qual emergiu, com 

maior vigor, as estratégias e os ideais do desenvolvimento sustentável34, tal como o entendemos 

hoje, data da primeira metade do Séc. XX e, se podemos indicar um marco histórico, este seria 

a Segunda Guerra Mundial (LEIS, 1996; LATOUR, 1994).  

Especialmente, a partir deste acontecimento e seus indissociáveis desdobramentos 

militares (uso de armas nucleares), econômicos (oposição entre capitalismo e socialismo), e 

políticos (Guerra Fria), as preocupações sobre a problemática socioambiental assumiu amplo 

                                                           
33 Esta é uma realidade mais evidente nas cidades europeias, onde já se encontram superadas as fases de 

identificação e proteção do patrimônio estando hoje, as políticas públicas voltadas efetivamente à manutenção do 

conjunto patrimonial (Jeudy,2005). Importa ressaltar que no Brasil, apesar da experiência patrimonial seguir o 

modelo europeu (que é na verdade, o padrão ocidental), não se verifica um “excesso de patrimônio” nos moldes 

daquele demonstrado por Jeudy.  
34 Proposta de modelo socioeconômico defendida, a partir dos anos 1970, como alternativa capaz de amenizar o 

passivo social e ambiental resultado do modelo tradicional.  



42 
 

espaço no cenário global. Entre tais preocupações destacam-se a permanente insegurança 

gerada pela possibilidade de novos enfrentamentos bélicos. A possibilidade de um 

enfrentamento entre potências militares despertou a atenção para uma possível hecatombe 

nuclear cuja consequência viria a ser a destruição da vida no planeta. Essa sensação de 

insegurança e medo mobilizou a opinião pública internacional e colocou em evidência a 

necessidade do estabelecimento de mecanismos que evitassem novos conflitos, especialmente 

entre as duas potencias mundiais da época. 

Assim consolida-se a criação da ONU, com o objetivo central de promover e manter 

a paz mundial e, conforme anuncia Ribeiro (2005), assumir também a responsabilidade de 

coordenar as iniciativas que resultariam na ordem ambiental internacional. A ONU inicia sua 

trajetória e se vê num momento tenso capitaneado pelo início da Guerra Fria. Logo, 

estabeleceram-se inúmeros “obstáculos às políticas de cooperação global” (LEIS, 1996, p. 143), 

comprometendo a atuação da instituição e dificultando a consolidação do sistema internacional 

de cooperação para a paz, projeto cujo sucesso dependia da construção da noção de unidade 

internacional entre as sociedades.  

É neste cenário que se encontram as bases para a emergência do patrimônio natural, 

até então pouco considerado. Este só ganha maior atenção e visibilidade a partir do momento 

em que a ideia de que o planeta estaria em risco torna-se consenso mundial. A mídia foi um dos 

principais veículos responsáveis pela construção, divulgação e consolidação dessa 

imagética/imaginário35. A sociedade precisa ser convencida a mudar o modelo de 

desenvolvimento insustentável, base das relações socioeconômicas, culturais e ambientais e, 

mais ainda, precisa ser envolvida neste projeto humanístico grandioso.  

Este cenário de incertezas estimula a redefinição dos modos de ver e entender as 

relações sociais modernas, cujo foco de discussão mais evidente se dá sobre a questão 

ambiental, mas que abarca todas as outras dimensões.  Vê-se a projeção e o fortalecimento de 

um fabuloso projeto de solidariedade global comandado pela ONU. Tal projeto apoia-se na 

promoção dos valores culturais e referências “eco-nômicos” ocidentais - europeus e 

estadunidenses - em escala mundial. A questão patrimonial incorpora-se a este projeto, 

                                                           
35 É digna de nota a reflexão de Harvey (2004) a respeito da visão apocalíptica do futuro do planeta frente à ação 

humana. O autor concorda que este tipo de abordagem é um tanto obscuro e, portanto, alguns aspectos desta 

questão precisam ser elucidados, sob a pena de se tornar apenas uma retórica alarmista. A retórica, segundo o 

autor, frequentemente desencadeia discussões elitistas e autoritárias tanto no meio científico quanto na sociedade. 

Harvey ainda argumenta que a retórica alarmista constrói-se sobre variáveis que servem de mote para disfarçar e 

justificar metas políticas e sociais por meio de uma retórica ambientalista. Tais aspectos são melhor esclarecidos 

na escala local onde é possível observar de perto o desenrolar e os efeitos da questão ambiental.  
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especialmente por meio da Conferência promovida pela Assembleia Geral da UNESCO que 

tratou da proteção do patrimônio mundial cultural e natural de 1972.  

Estava assim proclamada a universalização do sistema ocidental de pensamento e 

valores quanto a esse tema. Sobre o patrimônio instituiu-se um doutrinamento, uma verdadeira 

religião patrimonial36, em outras palavras, um sentimento de unidade internacional difundida 

pela promoção de uma solidariedade planetária que justificaria, a partir daquele momento, o 

envolvimento coletivo nas questões patrimoniais demandando a cooperação nos campos 

financeiro, artístico, científico, técnico e de gestão do patrimônio.  

As iniciativas preservacionistas e conservacionistas de espaços naturais remontam 

o século XIX quando são registradas as primeiras tentativas de se estabelecer mecanismos de 

regulação da ação humana sobre o ambiente natural. Neste sentido, a criação de espaços 

protegidos no modelo preservacionista estadunidense – os parques naturais - e as diversas 

tentativas de acordos internacionais, entre os países europeus detentores de colônias na África 

para a proteção e conservação (sem sucesso), da fauna e da flora em terras africanas, já na 

primeira metade do século XX, são exemplos destas intervenções (RIBEIRO, 2005).  

Os princípios norteadores da criação dos parques estadunidenses estão centrados no 

reconhecimento de que o ser humano é um potencial destruidor do equilíbrio dinâmico da 

natureza e, por isso, para que esta se mantenha em harmonia é necessário excluir o homem do 

seu meio (DIEGUES, 1996; RIBEIRO, 2005). Mas esta não é uma exclusão plena, o ser 

humano assume a condição de mero expectador, pesquisador ou guardião e, a natureza, uma 

função contemplativa. A "criação do Yellowstone National Park [é, portanto,] o marco moderno 

da proteção de áreas naturais contra os processos destrutivos da ação humana." (MILANO, 

2001, p. 4).  

Tudo isso segundo Berque (1990; 1995) e Garrard (2006), é resultado do projeto 

moderno que instituiu a natureza como objeto distinto da sociedade. Entretanto, foi a partir do 

século XVIII que a natureza tornou-se distinta da razão humana. Berque e Garrard apontam o 

romantismo como influência decisiva para o isolamento do espaço selvagem/natural. 

Curiosamente, de acordo com Garrard (2006) e Claval (1994), a urbanização que Londres havia 

alcançado no século XVIII, motivou uma nostalgia pela vida em contato com a natureza (uma 

apreciação estética da paisagem) e estimulou as classes mais abastadas a buscarem o retorno a 

uma vida campestre.  

                                                           
36 Expressão utilizada por François Choay para designar a unificação do projeto entorno do patrimônio mundial 

pensado nos moldes da UNESCO a partir dos anos 1960 (CHOAY, 2006).  
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Por sua vez, Berque (1990) mostra que os jardins ingleses desse período começam 

a demostrar claramente o rompimento do emprego da razão humana sobre a natureza ao abolir 

a forma geométrica comum nos jardins franceses37. No século XIX esta segregação é, 

definitivamente, institucionalizada com a inauguração do primeiro parque nacional. O geógrafo 

reconhece o estabelecimento de uma antítese “[...] entre o espaço natural e o espaço 

humanizado, e uma relação inversa foi instaurada entre a beleza da natureza e as marcas do 

homem. Elas doravante prejudicam a paisagem38.” (BERQUE, 1990, p. 126, tradução nossa). 

Os valores guias da noção de natureza passam a ser: a excepcionalidade, a inviolabilidade e a 

monumentalidade.  

Contudo, a visão do patrimônio natural como monumento, apesar de só existir como 

denominação oficial internacional na segunda metade do século XX, de acordo com Scifoni 

(2008), influenciou as primeiras legislações sobre a proteção de espaços naturais associando-

os às questões culturais. São exemplos desta postura as legislações federais da Suíça (1874), do 

Japão (1919), da França (1930) e do Brasil (1937).  A autora reconhece que estes países foram 

pioneiros em tratar a natureza com a mesma preocupação dispensada ao monumento histórico39.  

A proteção da natureza como monumento natural é mundialmente recomendada 

pela primeira vez na Conferência Geral da UNESCO sobre Paisagens e Sítios realizada em 

1962 na capital francesa. O resultado do encontro foi uma recomendação da salvaguarda da 

beleza e do caráter estético das paisagens e sítios em face de processo de destruição. A 

recomendação que ficou conhecida como a “Carta de Paris”, enfatiza o compromisso da 

preservação da natureza objetivando o atendimento às necessidades humanas em seus aspectos 

estéticos, uma vez que, as paisagens constituem “um poderoso regenerador físico, moral e 

espiritual e por contribuírem para a vida artística e cultural dos povos.” (UNESCO, 1962, p. 1).  

O documento incide mais particularmente sobre a preservação e a recuperação dos aspectos dos 

lugares e paisagens naturais, rurais ou urbanos.  

Mas somente por ocasião da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial 

Cultural e Natural de 1972, o termo patrimônio natural ganha o reconhecimento internacional 

                                                           
37 O jardim geométrico francês, expressa tanto o domínio da razão humana sobre o mundo quanto simboliza a 

leitura matemática das leis naturais propostas por Galileu Galilei. (BERQUE, 1990).  
38 Texto original: “[...] entre l’espace naturel et l’espace humanisé, et une relation inverse s’est instauree entre la 

beaute de la nature et les marques de l’homme. Celles-ci, desrmais, déparent le paysage.” (BERQUE,1990, p. 126).  
39 É necessário estabelecer uma diferenciação. De acordo com Poulot (2009) a visão de monumento natural na 

legislação japonesa, diferencia-se da visão adotada nos países ocidentais. No Japão monumento natural designa 

espaços específicos, a exemplo dos jardins públicos e particulares, os parques e os projetos de arborização urbanos 

edificados segundo um processo cultural que busca na simplicidade a harmonização entre elementos naturais e 

artefatos. Nos demais países, a visão de monumento natural segue os critérios de grandiosidade e exuberância 

estética, princípios ocidentais igualmente defensáveis e reconhecidos no monumento cultural.  
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(CABRAL, 2011), ou seja, a identificação, proteção e preservação do patrimônio cultural e 

natural em escala mundial. O documento oficial da convenção ratificado pelos países membros 

define, no artigo 2º, Patrimônio Natural como sendo:  

Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por 

grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto 

de vista estético o científico; las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas 
estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, 

amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

estético o científico; y los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente 

delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de las 

Ciencias, de la conservación o de la belleza natural
40. (UNESCO, 1972, p. 1). 

À primeira vista, a integração da forma patrimonial natural na esfera institucional 

da cultura e não do meio ambiente constitui uma inovação no trato patrimonial. Entretanto, o 

que poderia ser extremamente positivo, pelo pioneirismo de conceber hibridamente o 

patrimônio, reconhecendo a dimensão indissociável entre sociedade e natureza, torna-se um 

problema, a começar pela aceitação internacional de definições distintas oferecidas no texto da 

Convenção para Patrimônio Cultural (artigo 1º) e Natural, como citado anteriormente.  

Outro aspecto importante é que de acordo com as orientações gerais da referida 

Convenção, os bens a serem indicados ao patrimônio mundial deveriam ser inventariados e 

classificados segundo duas maneiras distintas de acordo com valores a eles atribuídos 

classificando-se em: patrimônio natural ou patrimônio cultural (UNESCO, 1972). Com isto, a 

ausência de uma efetiva e eficiente gestão patrimonial integrada leva ao tratamento do 

patrimônio natural como “objeto mercadológico”, tal como os monumentos culturais eram (são) 

tratados (JEUDY, 2005).  

É imprescindível ressaltar que a visibilidade obtida pelo patrimônio cultural 

histórico não é observada na mesma magnitude em relação ao patrimônio cultural natural, ainda 

que este último tenha surgido em consequência do desdobramento do primeiro, portanto, 

também cultural. É fato que em todas as escalas (do local ao mundial) e em todas as esferas 

(institucional ou científica), o patrimônio natural aparece em segundo plano41.  

                                                           
40 Os elementos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por grupos dessas formações que 

tenham um valor universal excepcional do ponto de vista estético ou científico; as formações geológicas e 

fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas que constituam o hábitat de espécies animais e vegetais 

ameaçados, que tenham um valor universal excepcional do ponto de vista estético ou científico e os lugares naturais 

ou as zonas naturais estritamente delimitadas, que tenham um valor universal excepcional do ponto de vista da 

ciência, da conservação ou da beleza natural. (Tradução nossa) 
41 Conforme Scifoni (2008), as pesquisas sobre o patrimônio natural são raras e, no campo das instituições públicas, 

especialmente no Brasil, apesar de sua relevância socioambiental, o mesmo é tratado como um tema marginal. 

Realidade agravada pelo fato de que, segundo a autora, por não integrar o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, a gestão do patrimônio natural, mesmo reconhecido como uma área especial, não obedece a 

instrumentos legais específicos para proteção ambiental. As orientações são pensadas no âmbito das políticas 

culturais.  
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Dito de outra forma: existe uma complexidade em tratar conjuntamente e 

igualitariamente as duas manifestações patrimoniais (cultural e natural). Reflexos da extrema 

dificuldade que a sociedade moderna tem em considerar cultura e natureza como um só 

elemento. A Lista do Patrimônio Mundial explicita bem esta separação. Em setembro de 2012 

estavam incluídos 745 bens culturais, 188 bens naturais e 29 bens mistos distribuídos em 157 

Estados Partes (UNESCO, 2012).  

Apesar do esforço de aproximação no reconhecimento dos bens culturais e naturais, 

permanece evidente o desequilíbrio quantitativo. Tal disparidade pode ser explicada pela 

contemporaneidade do patrimônio natural frente à longa história da atenção ao patrimônio 

cultural, mesmo que a lista só tenha inscritos os primeiros bens em 1978. Revela também o 

paradigma moderno que aparta natureza e sociedade valorizando mais as ações desta última em 

detrimento da primeira.  

Mas não é só isso, essa divisão no seio do debate patrimonial reflete a forte posição 

preservacionista, para a qual quanto menor a intervenção humana, melhor é a qualificação 

natural da área. Da mesma forma, os bens do acervo cultural eram vistos como fenômenos 

isolados requisitando para sua melhor gestão e conservação, a exclusão de todas as relações 

sócio-patrimoniais capazes de afetá-los negativamente, o que demanda um controle e a 

normatização de acesso aos mesmos. Na Lista do Patrimônio Mundial em Perigo existe um 

razoável equilíbrio: estão identificados 21 bens culturais e 18 bens naturais (UNESCO, 2012).  

A influência da experiência do patrimônio cultural no momento em que a 

Conferência foi realizada – década de 1970 - cujo monumento histórico e artístico constituía 

sua expressão maior é transferida ao patrimônio natural, estando os critérios para identificação 

e reconhecimento mundial, diretamente relacionado à sua condição de monumentalidade e 

excepcionalidade. Portanto, a gênese da natureza cultural do patrimônio natural mundial 

encontra-se no conjunto das práticas patrimoniais, nos sentidos do monumento e seus valores 

formais. Conforme explicitado na Carta de Paris, o enfoque recaía sobre o valor cênico e, na 

Convenção de 1972, acrescentou-se o valor científico.  

Como lembra Choay (2006), originalmente o monumento está associado a uma 

memória coletiva e sua função estava relacionada à transmissão de valores culturais dentre os 

quais: ritos, crenças, acontecimentos. O monumento reclama a construção e a mediação afetiva 

da memória trazida à tona pela emoção. Neste sentido, evoca um passado perenizando-o, ou 

seja, um passado que se faz presente com o objetivo de manter e preservar a identidade de um 

grupo social. Por isso, sua essência é simbólica e sua materialidade revela o medo da perda, o 

esforço de combater o risco do desaparecimento dos referencias que torna segura e coesa a 
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identidade de uma comunidade. A partir do Séc. XV, o momento, agora histórico, assumiu 

como principal manifestação o caráter estético. No fim do século XIX, o monumento torna-se 

também natural. Então, beleza, poder e grandiosidade passaram a ser a expressão maior do 

monumento cultural e natural (SCIFONI, 2008).  

É no cerne da problemática ambiental42, que se encontra o reforço do discurso do 

medo da perda de ecossítios, lugares representativos que similarmente ao monumento cultural, 

guardam a integridade dos processos naturais, portanto, o passado, a memória e a identidade do 

Planeta. Aqui é possível identificar a superficialidade do caráter cultural fortemente imbuído 

no contexto da criação dos patrimônios naturais: mesmo que características simbólicas, 

culturais, políticas e econômicas tenham servido de mote para sua determinação, as relações 

que marcam a interação entre os grupos sociais e estes espaços foram consideradas prejudiciais 

e, portanto, justifica-se a supressão ou o controle da presença e atuação humana neste cenário.  

Os atributos que credenciam um espaço a ser reconhecido como patrimônio 

mundial estão ligados à três principais características. Primeiro, a excepcionalidade 

reconhecida por sua extraordinária beleza natural, é seu valor estético. Busca-se por este critério 

a condição de integridade dos bens que, além de preservados devem manter todas as condições 

responsáveis por sua formação. Em segundo lugar, a raridade expressa por excelente estado de 

conservação da biodiversidade, é o seu valor ecológico onde devem estar preservados os 

processos essenciais ao ecossistema. Por último, a integridade no que concerne à preservação 

de informações da história natural do planeta, onde se encontram resguardados a presença dos 

elementos interdependentes sendo possível verificar suas relações naturais, é o seu valor 

científico (UNESCO, 1985).  

A valorização de tais características revela um paradoxo do patrimônio natural e, 

conforme identificado por Lefeuvre (1990), instaura duas categorias de natureza, uma que 

atendendo a estes valores que é passível de reconhecimento mundial e inscreve-se nas políticas 

de proteção e conservação; e outra que sendo desprovidas destes atributos está posta ao uso 

liberado e, desta forma condenada à degradação. É o caso dos espaços naturais/ambientais 

urbanos.  

Frente a esta complexidade, é possível identificar na evolução do conceito de 

patrimônio natural duas dimensões. A primeira que é sua gênese e predomina nos projetos de 

                                                           
42 Nos anos 1960, a crise ambiental (fortemente denunciada pelo movimento ecologista e por alguns especialistas 

a serviço de nações desenvolvidas, a exemplo do Clube de Roma, e a própria ONU através de suas conferências 

internacionais) coloca na agenda política internacional a demanda pela patrimonialização dos espaços naturais 

ameaçados pela possibilidade de degradação, esgotamento de reservas de recursos naturais e extinção de espécies. 

Porém, segue-se o caráter preservacionista dirigida aos monumentos do patrimônio cultural.  
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patrimonialização de espaços naturais, o aproxima fortemente do conceito de natureza 

selvagem, puramente ecológica e definida por critérios formais a partir da determinação de 

especialistas e onde a presença humana deve ser limitada para que se mantenha o equilíbrio dos 

sistemas e processos. A segunda, ganha força justamente pelo reconhecimento de que natureza 

e cultura formam um todo. Dessa forma, é impossível separar do patrimônio natural os aspectos 

sociais inseridos em sua construção. Aqui a indicação de um patrimônio não seria prerrogativa 

exclusiva de técnicos, mas também do grupo social que constrói e vive este bem patrimonial.  

Esta segunda visão oferece aos estudos patrimoniais a possibilidade de trazer à luz 

o imaginário social e as experiências culturais, ambientais, econômicas e políticas dos grupos 

humanos, ou seja, as referências sensíveis e simbólicas que os une à sua bagagem patrimonial. 

Esta compreensão de patrimônio responde de maneira mais efetiva às necessidades de sua 

identificação, valorização e conservação na escala do lugar e dos sujeitos sociais.  

Mas o próprio termo patrimônio natural revela sua plena construção social, uma vez 

que, patrimônio e natureza são criações da cultura. A própria atribuição de valores é uma 

construção social e não pode ser pensada isolada de uma perspectiva humana. Esta visão que 

separa a cultura e a natureza, mesmo fortemente questionada com o advento do pensamento 

humanístico e a crítica ao pensamento científico racionalista (WUNENBURGER, 1995, 2003; 

MOSCOVICI, 1975; 2007; BERQUE, 1990; 1995; HOUTART, 2011), é a afirmação de um 

modelo societal onde “a sociedade é o domínio dos homens, a natureza, o das coisas” 

(MOSCOVICI, 1975. p. 7), ainda não superado, mas cujas estruturas começam a ser abaladas.  

Segundo Moscovici (1975, p. 8), “essa relação de exclusão que é ao mesmo tempo diferença e 

negação, autonomia e exterioridade, encontra-se na base de nossas ciências, molda e organiza 

nossos comportamentos políticos, econômicos e ideológicos.” Estruturas contraditórias que dão 

sustentação também à construção moderna do discurso patrimonial.  

Assim, é necessário superar a dicotomia utilitarista e ecocêntrica da natureza, e 

compreendê-la como plenamente social (DIEGUES, 1996).  Berque (1990), por seu turno, 

chama atenção para o caráter cultural da construção da natureza. Para o autor, o paradigma que 

coloca a sociedade e a natureza em posições opostas, não tem sentido, uma vez que, “é difícil 

imaginar o que seria o mundo se o homem não estivesse aqui para percebê-lo, o conceber, o 

ordenar, finalmente para o culturalizar.” (BERQUE, 1990, p. 51).  O autor é enfático ao afirmar 

que  

a natureza é em efeito aquilo que não tem sentido em si, nem por e nem para o homem; 

mas que tem sentido no homem e no entorno do homem. Para o homem e pelo homem, 

a natureza é forçadamente traduzida em termos próprios de uma cultura; ela é 
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integrada ao mundo que o homem é capaz de conceber, de perceber e de ordenar43. 

(BERQUE, 1990, p. 51–52, tradução nossa).  

 

 É neste enfoque que se pode ancorar com maior clareza a questão do patrimônio 

natural/ambiental urbano, objeto desta investigação. Por outro lado, instauram-se, a partir do 

amadurecimento da questão patrimonial, novas perspectivas de entendimento da relação 

sociedade e natureza. Incluir o patrimônio natural na esfera da cultura, mesmo que a iniciativa 

ainda não tenha se desenvolvido a contento, demonstra uma evolução, no reconhecimento da 

interligação e interdependência existente entre sociedade e natureza. Em outras palavras, a 

natureza é como defendem Morin (1995; 1999), Moscovici (1968; 1975; 2007) e Berque (1990; 

1995) antes de tudo, uma construção social.  

Apesar de a natureza obedecer a processos que lhes são próprios e que fogem à 

influência do homem, não se admite mais tratar estes dois elementos como objetos e relações 

que existem isoladamente. É neste sentido que Santos (2002), ao propor a indissociabilidade 

dos aspectos naturais, artificiais e políticos na realização concreta da história, aponta para uma 

renovação do olhar sobre a realidade, sendo imprescindível superar a polaridade entre o que é 

obra humana e o que é obra da natureza.  

Esta compreensão ampliada das relações entre sociedade e natureza coloca o 

patrimônio numa condição privilegiada na ciência geográfica (OLIVEIRA, 2012), ao mesmo 

tempo em que, o faz reivindicar um espaço distinto na educação, não apenas na acadêmica, 

mas, sobretudo, na escolar. Tal esforço constitui uma possibilidade ímpar na formação para a 

cidadania que deve ser apoiada em valores e conhecimentos científicos, mas, prioritariamente, 

culturais. Aqui se encontra o propósito para superar a visão disciplinar e academicista que tem 

dominado o conhecimento patrimonial ao longo do tempo.  

        Listán (2008) suscita a necessidade de compreender e promover o denominado 

Patrimônio Integral ou Holístico, conceito cunhado nos anos de 1990 para designar uma 

abordagem capaz de considerar de maneira integral os aspectos naturais, sociais e históricos 

presentes em qualquer construção patrimonial, seja ela obra humana, nunca independente da 

natureza ou obra da natureza nunca independente da obra humana.  

Em se tratando de uma construção social, o patrimônio natural não pode ser 

destituído das representações sociais, do imaginário e do simbolismo que o constitui. Sem estes 

                                                           
43 Texto original: [...] La nature est en affet ce qui en soi n’a de sens ni par ni pour l’homme; mais qui a un sens 

dans l’homme et autor de l’homme. Pour l’homme et par l’homme, la nature est forcément traduite en termes 

propres à une culture; elle est intégrée au monde que l’homme est capable de concevoir, de percevoir etd’aménager. 

(BERQUE, 1990, p. 51-52).  
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atributos os espaços naturais tornam-se “coisa”, “objeto”, não servem de referencial para 

discutir as paisagens, no nosso caso, os sítios lacustres.   

Por essa razão, é mister pensar o patrimônio natural pelo prisma dos valores 

afetivos, das representações, do imaginário. Os valores aqui referidos traduzem uma afetividade 

fluida e não fixa enraizada no lugar, ignorante dos fluxos comunicacionais externos que, mais 

do que os fixos, justificam na patrimonialização os tombamentos e registros como atendimento 

dos interesses dos outros (os de fora) e não os da localidade original deste patrimônio.  Bem 

diferente da definição oferecida por Meneses (1996), para quem os valores afetivos derivam da 

relação afetuosa que grupos estabelecem com os objetos e com os lugares onde vivem e seu 

valor de uso fazendo com que esses bens, independentemente de sua importância formal ou 

cognitiva, tenham um sentido e um significado social para estes grupos.  

Esta deve ser a razão para repensar o reconhecimento e a valorização de um modelo 

de patrimônio natural que dialogue com as relações, os objetivos, os conflitos e os valores de 

troca (produção, consumo, reserva, descarte, etc.), o dinamismo simbólico que os grupos sociais 

estabelecem com estes espaços na construção da paisagem. Conforme lembra Scifoni (2008, p. 

33), é  

nessa escala local que os conflitos na esfera do patrimônio afloram com maior 

acuidade, na medida em que eles expõem a luta entre a busca da apropriação social 

do espaço geográfico e da natureza, a intervenção ordenadora do Estado e as 

condições de reprodução ampliada do capital. O patrimônio é sempre um campo de 

lutas, de conflitos e de tensões políticas, apesar de muitas vezes ser tratado apenas 

como objeto técnico-científico neutro.  

 

 O substrato, ou o recorte natural sobre o qual se efetiva o patrimônio natural, por 

si, é apenas um legado. Quando os grupos sociais atribuem valores e identidade ao mesmo 

decidindo que vale a pena conservá-lo, este se torna patrimônio e, aí sim, é pleno de valor. 

Neste sentido, “o patrimônio natural e o cultural não podem ser considerados separadamente 

com relação à questão de consciência humana porque esta tange uma área de cultura-

constituinte.” (DOLAK, 2008, p. 219).  

Dolak (2008) recorre à diferença entre legado e patrimônio para esclarecer a gênese 

cultural do patrimônio natural. Segundo o pesquisador, legado é tudo o que herdamos da 

sociedade e da natureza e somente se torna patrimônio quando esta mesma sociedade o 

reconhece como passível de conservação para as gerações presentes e futuras. É aqui que se 

revela a importância de buscar o imaginário social, evidenciado nas representações que a 

sociedade constrói, elabora sobre espaços naturais/ambientais urbanos.  

Assim, no embate entre o que o poder público e uma comunidade reconhecem como 

legado ou patrimônio ancora-se a problemática patrimonial ambiental urbana. Isso significa que 
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é muito frequente a diferenciação entre o que pensam os especialistas e gestores públicos do 

patrimônio e a comunidade. Por vezes, o poder público reduz à condição de legado (positivo 

ou negativo) aquilo que uma comunidade e algumas de suas lideranças pretenderiam 

patrimonializar. O movimento inverso também é verdadeiro e é certamente, o que mais impacta 

negativamente o patrimônio ambiental urbano: o estado patrimonializar o que a sociedade só 

aceita como legado. Eis aqui a grande diferença entre a patrimonialização (institucional) e a 

patrimonialidade (social) defendidas por Rautenberg (2003a; 2007; 2008) e Jeudy (1990; 2005). 

Nesta perspectiva, é importante refletir sobre a condição de patrimonialização e de 

patrimonialidade dos sítios lacustres de Fortaleza a fim de compreender sua inserção no 

contexto do patrimônio ambiental da cidade. Para tanto, faz necessário entender, em que medida 

eles assumiriam a condição de legado ou de patrimônio aos olhos do poder público e das 

comunidades locais. Tal esforço poderia envolver todos os segmentos sociais e a escola deveria 

ocupar a posição de um importante aliado para o sucesso deste projeto sem ignorar, no entanto, 

os mecanismos de resistência social a essa urgência. 

Se a institucionalização engessa o patrimônio natural em um conjunto de critérios 

e características racionalistas, talvez se possa pensar em um tipo patrimonial apropriado 

socialmente. Este tipo patrimonial não precisa abdicar plenamente do reconhecimento 

institucional, posto que, a institucionalização favorece a promoção de intervenções do poder 

público, por meio de financiamentos, incluindo também a proposição de políticas públicas de 

conservação e educacionais que fomentam a sustentabilidade do próprio patrimônio. Em outras 

palavras, um patrimônio pleno de sentidos, conforme defende Oliveira (2012), que se valoriza 

à medida que se transmite educacionalmente pela alteridentidade44 das relações 

socioambientais.  

Mas como estabelecer o diálogo entre os diferentes atores e sujeitos sociais em prol 

do patrimônio ambiental urbano? A construção do patrimônio é antes de tudo uma invenção 

social, e neste processo político alguns atores conseguem impor seus interesses em detrimentos 

de outros e, como alerta Prats (1997). Isto traz consequências para a representação simbólica 

das identidades. Neste contexto, a institucionalização de determinados espaços como 

patrimônio ambiental pode ser, tanto fonte de conflito, como de oportunidade para recriar 

identidades afetivas e mesmo para desenvolver novas atividades econômicas no cenário local.   

Estas problemáticas se ampliam quando se reportam ao cenário urbano.  No caso 

de Fortaleza, os recursos lacustres da cidade são importantes e representativos patrimônios 

                                                           
44 Reconhecimento e respeito à identidade do outro.  
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ambientais. Espaços de extraordinária beleza, que prestam serviços ambientais45 significativos 

à população. Mesmo assim, estes ambientes são submetidos a usos inapropriados causando-

lhes degradação. Essa realidade evidencia a pouca afetividade patrimonial de Fortaleza. Pode-

se interpretar então que as lagoas não são vítimas; arrisca-se a hipótese de que elas são signos 

da limitada sustentabilidade educacional. Por isso, é necessário desenvolver no âmbito escolar, 

alternativas que contribuam para pensar os reais sentidos desses signos.   

Mas como explicar as contradições reveladas na presença e na ausência dos sujeitos 

sociais, entre eles, a comunidade, a escola e o próprio poder público? Seria simplesmente a 

ausência de fiscalização e controle? Seria a ineficácia ou mesmo a inexistência de projetos 

educacionais direcionados à discussão da problemática e das potencialidades expressas nestas 

paisagens? A patrimonialização destes bens ambientais seria capaz de resolver o problema? De 

certo que não. Basta esclarecer que em Fortaleza, das principais lagoas da cidade, duas tiveram 

seus espelhos d’água declarados patrimônios naturais, na verdade, tombados: a lagoa de 

Messejana e a lagoa da Parangaba (FORTALEZA, 1987)46.  A proteção, sob os auspícios de 

uma patrimonialização, não impediu as agressões a elas. A população envolvida diretamente 

com estes espaços não foi convidada a discutir os rumos do processo. Nem mesmo depois de 

instituídos como patrimônios, houve um trabalho de formação tendo como suporte os usos 

efetivos e afetivos que correspondem às representações e práticas sociais das comunidades 

(residente e transeunte). E, por desconsiderar a participação e o pensamento daqueles que as 

conhecem melhor é que estes ambientes, como tantos outros em nossa cidade, continuam no 

centro de conflitos, interesses e usos diversos que a população lhes atribui, imperando a 

ausência de uma política de conservação que para ser eficiente deve abranger os grupos sociais 

e os indivíduos envolvidos diretamente com estes lugares, principalmente a escola.  

É fato que raras são as iniciativas de proteção e conservação de espaços naturais 

originados de sugestões dos próprios grupos sociais. Entretanto, tais ações são poderosos 

instrumentos de articulação social e demonstram a capacidade dos sujeitos atuarem como 

protagonistas da conservação e sustentabilidade dos espaços naturais presentes no seu lugar. 

Um exercício democrático participativo, no qual os valores afetivos, o imaginário e as 

representações sociais destes grupos sejam considerados nas tomadas de decisões, certamente 

constituiria em uma grande contribuição para um ambiente urbano mais sustentável. Acredita-

                                                           
45 Dentre os quais se destacam a amenidade climática, a beleza cênica e o embelezamento da cidade, a oferta de 

alimentos e a recreação.  
46 Há também o tombamento do riacho Papicu e suas margens como patrimônio natural da cidade (FORTALEZA, 

1988).  
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se que um efetivo trabalho de valorização do patrimônio ambiental urbano passa pela ambiência 

escolar.  

Nesta perspectiva a questão patrimonial representa novas oportunidades para o 

debate político, pelo potencial das questões econômicas, sociais, ambientais e educacionais, 

nela presente. No contexto da complexificação das relações sujeitos sociais/espaço, o 

patrimônio não pode ser pensado como um elemento social neutro e desterritorializado, uma 

vez que o mesmo participa fortemente do conjunto de estratégias sociais interessadas na 

constituição dos bens comuns e das paisagens.  

De fato, a problemática ambiental tornada responsabilidade coletiva em escalas que 

vão do local ao global, oferece ao patrimônio novas dimensões de abordagem e desafia o 

alargamento da visão para entender melhor a potencialidade do patrimônio enquanto construção 

sociocultural capaz de influir positivamente nas relações citadinos/espaços ambientais urbanos.  

Entretanto, os pressupostos do patrimônio natural tal como estão colocados, não são 

capazes de dar conta da realidade dos espaços ambientais urbanos o que impossibilita o 

enquadramento destes potenciais nesta categoria do patrimônio cultural. Por esta razão, o 

acervo ambiental urbano requer uma ancoragem na categoria da paisagem cultural onde é 

possível explicitar com maior clareza, por meio da mediação e não somente da estética da 

paisagem, a conformidade entre natureza e sociedade, cultura e ambiente. Para isso, é 

fundamental que o patrimônio ambiental urbano seja reconhecido como uma paisagem-

ambiência que se constrói na interação simbólica e concreta dos sujeitos sociais e seu ambiente. 

É o que revela o próximo item. 

 

2.2 A paisagem cultural e o patrimônio      

 

 O século XX testemunhou a ebulição das transformações socioespaciais acarretadas no 

decorrer do processo de modernização da sociedade mundial. Estas alterações especialmente 

conduzidas pela intensificação da urbanização e seus desdobramentos socioeconômicos, 

científico-tecnológicos e ambientais impuseram à paisagem um acelerado e complexo ritmo de 

modificações, jamais observado anteriormente. Num cenário de constantes e rápidas mudanças 

é natural que os grupos sociais vivenciem com maior intensidade o temor da perda de 

referenciais (concretos e simbólicos) constitutivos do meio em que vivem.  

 Sabe-se que o termo paisagem comporta uma multiplicidade de entendimentos 

construídos ao longo de sua evolução conceitual. Porém, para refletir sobre a paisagem na 

perspectiva do patrimônio importa-nos discutir a maneira como o conceito foi recepcionado nas 



54 
 

práticas patrimoniais institucionais e, mediante esta análise, compreender de que forma 

(teórico-metodológica) a paisagem pode tornar-se um condutor basilar na orientação das ações 

de reconhecimento e valorização do patrimônio ambiental urbano.  

 O entendimento da paisagem enquanto bem cultural que deve ser preservado é 

recente, pelo menos na história do patrimônio ocidental. Ele emerge como consequência da 

atenção dada à história demonstrada no contexto da valorização da proteção das obras humanas 

históricas. De acordo com Scazzosi (2003), encontra-se no final do século XIX a gênese deste 

processo que se prolongou por todo o século XX. Entretanto, apesar de não ser explicitamente 

tratada como uma categoria patrimonial, a preocupação com a paisagem aparece interligada as 

experiências de reconhecimento e proteção dos parques naturais, identificados como porções 

territoriais exemplares passíveis de representar e fortalecer a identidade nacional e, por que não 

dizer, a identidade cultural.   

No século XX, os documentos oficiais internacionais começam a dar sinais de 

valorização da paisagem no contexto do patrimônio. Assim, a Carta de Atenas elaborada em 

1931, pelo Serviço Internacional de Museus durante a Convenção Internacional de Atenas sobre 

o Restauro dos Monumentos, reconhece a necessidade de observância do padrão de construções 

de novos edifícios na vizinhança dos monumentos antigos, de maneira que as características 

particulares de determinados conjuntos arquiteturais históricos pudessem ser preservadas47.  

Em 1940, a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas 

Naturais dos Países da América, denominada Convenção Panamericana (Washington – USA) 

aponta como um de seus objetivos gerais a proteção e conservação da paisagem de grande e 

rara beleza (BRITO, 2003). Apesar de ser destacado como preocupação central na Convenção 

de Washington, o ideal de paisagem adotado relaciona-se estritamente à natureza, ao selvagem, 

ao belo, devendo ser colocado sob a guarda oficial e disponibilizado ao público para fruição.  

Este é o entendimento que norteou a criação dos Parques Nacionais, áreas 

estabelecidas para a proteção e conservação das belezas cênicas naturais da flora e fauna de 

importância nacional. Ainda hoje, a referência da paisagem como natureza, caracteriza a ótica 

midiático-ecossistêmica e ambientalista sobre o conceito. Por esta razão, os sítios lacustres 

remanescentes no território fortalezense, por sua condição de avançada interferência humana, 

são pouco ou nada valorizados enquanto paisagem, nem no sentido natural nem cultural 

patrimonial.  

                                                           
47 As orientações da Carta de Atenas foram ratificadas na Carta de Veneza, documento internacional sobre a 

conservação e restauro dos monumentos e sítios aprovado no 2º Congresso Internacional de Arquitetos e de 

Técnicos de Monumentos Históricos, promovido pelo ICOMOS, reunidos em Veneza de 25 a 31 de Maio de 1964. 
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É relevante destacar que esta associação entre paisagem e natureza, segundo Berque 

(1990), gera uma confusão. Para o pesquisador, este entendimento predominante entre os 

especialistas, entre os quais se incluem geógrafos, engenheiros, arquitetos, ecólogos e gestores 

públicos, a noção de paisagem como sinônimo de ambiente ou natureza, leva a confundir a 

beleza paisagística com o ecossistema em sua forma integral.  

Esta forma de entender a paisagem é um atributo do paradigma ocidental moderno-

clássico. Resulta, conforme explica Berque (1990; 1995), do esforço em retirar o sujeito do seu 

meio, que assim como o individualismo, é um dos pressupostos do objetivismo e do 

racionalismo da ciência moderna. Assim, o afastamento do simbólico e o acolhimento da 

objetivação transforma a realidade em uma coleção de objetos mensuráveis. É desse modo que, 

“o meio então se torna um ambiente objetificado, objetivável pela ciência, manipulável pela 

técnica e representável pela arte segundo regras rigorosas, não menos matemáticas do que as 

leis da natureza depois de Galileu48.” (BERQUE, 1990, p. 69, tradução nossa).  

Do mesmo modo, a Carta de Paris de 1962 (discutida na primeira parte deste 

capítulo), trata da paisagem ao reconhecê-la como imprescindível à qualidade de vida humana 

recomendando orientações quanto à salvaguarda, conservação e restituição, quando possível, 

da beleza e das paisagens dos sítios naturais e culturais. Neste documento, pela primeira vez na 

legislação internacional, os centros históricos aparecem como parte integrante do meio 

ambiente.  

Mais tarde, a Recomendação de Nairobi (1976), relativa à salvaguarda dos 

conjuntos históricos e sua função na vida contemporânea, definirá esta integração entre os 

centros históricos e seu entorno como ambiência entendida como “o quadro natural ou 

construído que influi na percepção estática ou dinâmica desses conjuntos, ou a eles se vincula 

de maneira imediata no espaço, ou por laços sociais, econômicos ou culturais.” (UNESCO, 

1976, p. 3). Apesar deste documento sugerir que o conjunto histórico ou tradicional e sua 

ambiência devem ser considerados como um todo coerente cujo equilíbrio e especificidade 

dependem da síntese dos elementos que o compõem, é nítida a separação entre ambos.  

É inquestionável a relevância destes documentos na trajetória de valorização da 

paisagem enquanto patrimônio, mas Ribeiro (2007) destaca a constante expressão de separação 

entre um bem de relevância patrimonial e a paisagem. “Neste contexto a paisagem só tem valor 

                                                           
48 Texto original: “Le milieu est alors devenu um environement objectifie, donc objectivable par la science, donc 

manipulable par la technique, et représentable par lárt selon des règles rigoureuses, non moins mathématiques 

que les lois de la nature d’apres Galilée.” (BERQUE, 1990, p. 69). 
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a partir do momento em que ela dá sentido a um bem mais importante.” (RIBEIRO, 2007, p. 

40).  

Para Froner (2009), desde a Convenção de 1972 ficou claro que a UNESCO conduz 

o trabalho de agenciamento do patrimônio pautado por grande preocupação com o acelerado 

processo de destruição vivenciado, principalmente, nas sociedades industrializadas. Segundo a 

autora, a partir da referida convenção, já é possível identificar a citação oficial da paisagem 

como identidade cultural.  

Entretanto, Froner (2009) chama a atenção para um aspecto relevante: as diretrizes 

propostas no documento oficial da Convenção mantêm o posicionamento no sentido da 

preservação, aplicando-se apenas aos bens imóveis valorizados enquanto vestígios das culturas 

desaparecidas e os espaços naturais pouco afetados pelas ações dos grupos sociais. É neste 

sentido que, de acordo com a autora, surge no campo da preservação da natureza e da cultura, 

definitivamente o interesse pela paisagem como bem patrimonial.  

Contudo, no âmbito internacional da institucionalização patrimonial, somente na 

Convenção do Patrimônio da Humanidade (1992), a paisagem cultural é oficialmente 

reconhecida como conceito e categoria fundamentais no enfrentamento das constantes ameaças 

contra o patrimônio e dos desafios de sua preservação e conservação (UNESCO, 2013).  

Ao considerar a paisagem como categoria patrimonial, a UNESCO amplia a noção 

de patrimônio, rompe com a simplificação de patrimônio natural e patrimônio cultural e 

promove a entrada de bens na Lista do Patrimônio Mundial reconhecendo a existência de um 

conjunto misto que engloba tanto nos critérios naturais como nos culturais considerados, até 

então, isoladamente. Trata-se, portanto, de uma inovação no campo patrimonial e abre uma 

oportunidade singular para a análise do patrimônio ambiental urbano.  

De acordo com a definição oficial designada no Artigo I da Convenção, as 

paisagens culturais representam a combinação das obras da natureza e do homem. São 

ilustrativas da evolução da sociedade e dos assentamentos humanos através do tempo, 

submetida às restrições físicas e/ou oportunidades presentes em seu entorno natural, assim 

como as forças sociais, económicas e culturais que nelas interferem (UNESCO, 1992).  

Uma análise mais apurada do Guia Operacional para inscrição dos bens na Lista do 

Patrimônio Mundial (UNESCO, 2005), revela a permanência da exigência de critérios como a 

excepcionalidade, posto que, para compor o patrimônio mundial, a seleção de uma paisagem 

cultural deve atentar para o seu valor universal de funcionalidade e inteligibilidade e mais ainda, 
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sua capacidade de representar componentes culturais essenciais e distintos da região em que se 

localiza49.  

As paisagens culturais patrimoniais mundiais são então classificadas em três 

categorias principais segundo as Diretrizes Operacionais para a inscrição dos bens na Lista do 

Patrimônio Mundial:  

I - A mais simplesmente identificável, corresponde à paisagem claramente 

projetada e criada intencionalmente pelo homem. Nessa categoria se inserem os jardins e 

parques construídos por razões estética geralmente (mas nem sempre) associados a construções 

e conjuntos de monumentos religiosos ou de outra espécie.  

II - A paisagem organicamente evoluída. Esta resulta de um imperativo inicial 

social, econômico, administrativo, e/ou religioso cuja forma foi desenvolvida por meio da 

associação com e em resposta a seu entorno natural. Tais paisagens refletem em sua forma esse 

processo de evolução e as características de seus componentes. Este tipo se subdivide em duas 

subcategorias: uma é a paisagem relíquial (ou fóssil), é aquela em que o processo de evolução 

finalizou em algum momento do passado de forma abrupta ou ao decorrer de certo tempo, 

porém, suas características significativas permanecem visíveis em sua forma material. A outra 

é a paisagem contínua (ou viva) que mantém um papel social ativo na sociedade contemporânea 

associada com o modo de vida tradicional, na qual o processo de evolução está ainda em 

progresso. Ao mesmo tempo mostra significativa evidência material de sua evolução no tempo.  

III - Por fim, a categoria da paisagem cultural associativa revela as poderosas 

associações religiosas, artísticas ou culturais que os grupos sociais fazem acerca do elemento 

natural. Neste caso, a evidência cultural material pode ser pouco significativa ou ausente 

(UNESCO, 2005).  

Cabe salientar que, a instituição da paisagem enquanto categoria patrimonial 

coincide com o momento50 em que, as discussões e divulgação dos princípios do 

desenvolvimento sustentável suscitavam a conciliação do desenvolvimento econômico aliado 

à proteção ambiental, conclamando a adoção de relações mais equilibradas entre o homem e o 

                                                           
49 A capacidade de interação do homem com a natureza é fortemente enaltecida. A seleção dos lugares 

componentes da Paisagem Cultural do Rio de Janeiro, por exemplo, mostra a influência do aspecto monumental 

basta observar os locais da cidade valorizados com o título: o Pão de Açúcar, o Corcovado, a Floresta da Tijuca, 

o Aterro do Flamengo, o Jardim Botânico, a Praia de Copacabana, e a entrada da Baía de Guanabara. As belezas 

cariocas incluem o Forte e o Morro do Leme, o Forte de Copacabana e o Arpoador, o Parque do Flamengo e a 

Enseada de Botafogo (BRASIL, 2012).  
50 Mesmo ano em que ocorre no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. Foi nesta Conferência que a ideia de desenvolvimento sustentável como projeto mundial foi 

instituída oficialmente pela ONU. A UNESCO integra o patrimônio neste contexto e o faz, dentre outros 

procedimentos, pela adoção e fortalecimento da paisagem cultural.  
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meio ambiente. O patrimônio se agrega a esta perspectiva por meio da busca de uma visão mais 

integradora entre o homem e o seu meio.  

Ao serem colocadas em pauta na agenda mundial, as discussões sobre os problemas 

aos quais está submetida a sociedade contemporânea, emerge a necessidade de uma maior 

atenção ao patrimônio, transpondo-o para além das dicotomias cultural/natural. Este assume 

um papel fundamental, mas ao mesmo tempo contraditório e conflituoso nas políticas do 

ordenamento territorial, principalmente no espaço urbano.  

Advém deste cenário um número cada vez maior de legislações e instrumentos 

urbanísticos com o intuito de dar resposta às questões ambientais e jurídicas de proteção. É 

neste ponto que a adoção da paisagem cultural autoriza as práticas patrimoniais a abraçarem 

novos instrumentos jurídicos no corpus patrimonial admitindo maior flexibilidade nas regras 

vigentes até então restritas ao processo de identificação, preservação e conservação dos bens.  

Sobre a questão da preservação patrimonial, Monnet compreende que:  

A proteção é um ato eminentemente moderno, pois se trata de fabricar a história no 

dia-a-dia, de compor permanentemente a memória, de produzir incessantemente a 

lembrança. O problema que se apresenta é saber quem controla esses processos em 

uma cidade. Cada um, sozinho, fabrica a sua história, seleciona em sua memória, dá 

tal ou qual sentido a suas lembranças, sejam materiais ou ideais, fabricadas ou 

herdadas, e ordena assim, suas relações com seu ambiente. Na escala de uma 

sociedade, trata-se de identificar as alianças de interesses que geram, nas palavras e 

nos atos, o “discurso dominante”, que serve de matriz para as representações sociais, 

para a cultura comum e fornece as justificativas para a ação ou para a inatividade. 

(MONNET, 1996, pp. 222-223).  

 

 Na escala da cidade, mantêm-se o problema da distância entre a atenção dada à 

preservação do patrimônio cultural histórico-arquitetônico e o ambiental. Em Fortaleza, 

conforme apresentaremos no próximo tópico, mesmo com os graves problemas identificados 

na gestão do patrimônio cultural histórico, esta distância é quase intransponível.   

É essencial superar esta condição de desigualdade. A valorização da paisagem 

cultural como patrimônio urbano apresenta-se como uma alternativa viável para este intento. 

Entretanto, faz-se necessário esclarecer em que condições esta aproximação pode ser realizada 

e, principalmente, saber exatamente o significado desta paisagem no cotidiano da população 

reconhecendo como ela se integra ao conjunto espacial citadino. Assumir a categoria de 

paisagem cultural nos moldes definidos pela UNESCO daria conta de estimular a criação de 

uma cultura de valorização patrimonial ambiental urbana, tal como pretende propor esta tese? 

Certamente, não. 

A definição e eleição dos bens integrantes da categoria paisagem da UNESCO 

obedecem a aspectos que ressaltam importantes níveis de integração entre os grupos sociais e 
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o seu meio, ou seja, entre as manifestações materiais e imateriais do bem candidato a 

patrimônio. É certo que, o reconhecimento desta categoria patrimonial representa um avanço 

no projeto de preservação e conservação do patrimônio mundial ao mesmo tempo em que 

amplia o campo de reflexão sobre esta temática, mas não é capaz de responder aos desafios do 

patrimônio ambiental urbano, isso porque, o adjetivo mundial continua requerendo a 

excepcionalidade.  

Faz-se necessário, encontrar no campo da paisagem e, por conseguinte nas reflexões 

da ciência geográfica, novos caminhos que sejam capazes de fazer frente à complexidade do 

patrimônio no ambiente urbano. Todas as paisagens transbordam cultura. Elas resultam da 

intricada teia de relações simbólicas e sensíveis erigidas no imaginário social e materializadas 

no espaço.  

Portanto, sua valorização deve abranger não apenas as paisagens memoráveis, mas, 

especialmente, as comuns. Deve-se reconhecer não somente os elementos sensíveis e estéticos 

que as dão visibilidade, mas, principalmente, os aspectos simbólicos expressos nas 

representações sociais. Fundamental é que todos os sujeitos sociais envolvidos na dinâmica 

destes espaços tenham sempre em mente a condição mutável da paisagem, agenciada pelo efeito 

das forças naturais, mas no ambiente urbano, sobretudo, pela ação humana. Isso se faz 

imprescindível para evitar práticas patrimoniais engessáveis como ocorre com as propostas de 

tombamento que, certamente, não se aplicam aos bens ambientais urbanos, como o caso dos 

sítios lacustres fortalezenses. O sucesso da gestão deste patrimônio depende, em primeira 

instância, deste reconhecimento.   

 

2.2.1 Entre a paisagem e a médiance, o lugar do patrimônio ambiental urbano 

 

 A reflexão a esse respeito engaja-se na exigência de valorização do patrimônio 

ambiental urbano, fortemente apoiada na interligação do material e do ideal enquanto elementos 

fundamentais da conformação da dinâmica citadina em toda sua complexidade. Por isso, o 

debate a respeito do patrimônio lacustre fortalezense deve ancorar-se nas representações, 

vivências e práticas cotidianas dos grupos sociais (especialmente, os escolares) mais 

diretamente envolvidos com estes bens. Isso porque, a vivência (o uso) desses patrimônios 

coloca em evidência a materialidade e as representações simbólicas e imaginárias das 

experiências que constroem o espaço urbano, ou seja, os lugares da cidade.  
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Tais ideias encontram consonância na obra do geógrafo Auguntin Berque para 

quem a paisagem é a expressão da médiance51 (mediação) entre o meio, o ambiente e uma 

sociedade, o que neste trabalho denomina-se paisagem-ambiência para fins de tratamento do 

patrimônio ambiental urbano. É o entendimento desta indissociabilidade, deste caráter 

relacional entre a objetividade e a subjetividade, que deve ser considerado na promoção de 

políticas patrimoniais direcionadas aos bens ambientais lacustres da cidade. Sem ele, qualquer 

projeto patrimonial, seja qual for sua natureza, corre o risco de não se desenvolver a contento. 

No entanto, esta importante contribuição da geografia ao patrimônio requer um aprofundamento 

conceitual das noções de meio, ambiente e mediação segundo a perspectiva de Berque. 

Entende-se por meio, a “relação de uma sociedade com o espaço e com a natureza. 

[...] Esta relação é ao mesmo tempo física e fenomenal52” (Berque, 1990, p. 48, tradução nossa), 

e se expressa através da paisagem. A noção de meio é por essência, ambígua. O próprio Berque 

(1990) adverte ser esta uma definição que equivale ao mesmo tempo à ideia de centro e de 

entorno. Trata-se de uma concepção contemporânea, desenvolvida no século XX para tratar da 

experiência e da existência dos seres vivos. Diversas ciências apoiaram-se neste conceito para 

desenvolver suas análises. A geografia, seguindo esta tendência, chegou ao ponto de instituir a 

noção de meio como seu próprio objeto: o meio geográfico (BERQUE, 1990).     

Entretanto, Berque (1990) esclarece que a geografia não se tornou uma notável 

ciência do meio, apesar de considerar a questão dos lugares, do espaço etc., tendo perdido a 

oportunidade de desenvolver grandes contribuições conceituais nesta matéria. Os avanços mais 

importantes nesta área foram constituídos no âmbito da Ecologia e da Sociobiologia.  

Berque (1995) reconhece uma semelhança de abordagem da paisagem na geografia 

clássica e na ecologia. Ambas, de acordo com o autor, “[...] consideram a paisagem como um 

dado analisável objetivamente como tal, isto é, como qualquer coisa que existe em si e não em 

sua relação com o para si do observador53.” (BERQUE, 1995, p. 22, tradução nossa). No campo 

geográfico, este enfoque não tem a necessidade de considerar o caráter subjetivo (simbólico) 

da paisagem, pois ela se confunde simplesmente com a morfologia do ambiente, tal como se 

apresenta ao olhar.  

                                                           
51 O termo “médiance” criado por Berque para se referir à dimensão sensível e simbólica expressa nas relações 

entre uma sociedade e seu espaço será, por nós, traduzido livremente por “mediação”.  
52 Texto original: “relation d’une société à l’espaceet à la nature. [...]. Cette relation est à la fois physique et 

phénoménale.” (BERQUE, 1990, p. 48).  
53 Texto original: “[...] considérer le paysage comme um donne, analysable objectivement comme tel, c’est-à-dire 

comme quelque chose que existe en soi e non dans as relation avec le pour-soi de l’observateur.” (BERQUE, 1995, 

p. 22). 
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Mesmo após o fortalecimento da geografia urbana nos anos 1960 (BERQUE, 1995; 

RACINE, 1996) e, mais precisamente, da nova geografia cultural, nos anos 1980 e 1990 

(CLAVAL, 1999; RACINE, 1996), que direcionou o olhar do geógrafo para a interface dos 

fenômenos de ordem natural e os de ordem cultural ocupando-o das dimensões espaciais do 

fenômeno urbano em matéria de distribuição, estrutura e processos (RACINE, 1996), a 

influência da análise objetiva, mesmo com menor intensidade, ainda é preponderante, nos 

estudos sobre a cidade e suas paisagens.    

Esta forma de abordagem argumenta Berque (1995), desenvolveu-se mais 

efetivamente na geoecologia das paisagens, ramo da geografia conceitualizado sob o termo de 

geossistema que, mesmo considerando a ação humana como fator exógeno interferindo 

negativamente nos ecossistemas naturais ou, como força fundamental da produção das 

paisagens, segue sendo analisada como um dado objetivo. Segundo Paul Claval (1999), esta 

postura reflete a dependência que a geografia clássica demonstrava em relação ao aporte teórico 

das ciências físicas ou naturais. 

Assim, o pensamento sobre o meio toma outra direção que, alimentada pela noção 

linear da economia da natureza, da biogeografia humboldtiniana e o evolucionismo darwiniano, 

fez nascer a Ecologia. Para Berque (1990, p. 30, tradução nossa), surgiu “uma nova ciência da 

natureza, enquanto as ciências sociais se desenvolveram do seu lado54.”  

Deste modo, a abordagem da reciprocidade de relações entre os meios físico e 

social, ou seja, do meio em sua forma integral, segundo Berque (1990) seguiu sendo visto pelo 

prisma de posturas grosseiramente deterministas até ser completamente esvaziada no pós-

Segunda Guerra, ainda que este tenha sido o período de maior produtividade conceitual neste 

campo do conhecimento, especialmente, na Geografia, única ciência que assumiu abertamente 

a vocação de oferecer um significado para o meio.  

Mas é a Ecologia que vai enriquecer e, nas palavras de Berque (1990, p. 31, 

tradução nossa), “colonizar tanto as ciências da natureza quanto as da sociedade; com o prefixo 

eco. A Ecologia aparece atualmente como a verdadeira ciência do meio, tanto pelo seu objeto 

quanto pelo papel que assume entre as demais ciências55.”   

Todavia, a Ecologia não é uma ciência do meio sócio-físico, mas do meio físico, 

conforme alerta Berque. Seu desenvolvimento e fortalecimento segue a perspectiva da tomada 

                                                           
54 Texto original: “[...] une nouvelle Science de la nature, tandis que les sciences sociales se développainent de 

leur côte.” (BERQUE, 1990, p. 30) 
55 Texto original: “[...] colonisé tant les sciencesde la nature que celles de la société; ao premier chef avez le préfixe 

éco. L’écologie apparait ainsi aujourd’hui comme la véritables science du milieu, aussi bien par son objeo que par 

son rôle parmi les autres sciences.” (BERQUE, 1990, p. 31). 
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de consciência ambiental no curso do Séc. XX, principalmente, após os anos 1950 

(GARRARD, 2006). Tal ciência ganha credibilidade num contexto em que a racionalidade 

valoriza a experimentação e a comprovação matemática e físico-química de processos e 

fenômenos (MATTELART, 2006). Seus princípios encontram no discurso ecossistêmico-

midiático um de seus principais aliados para larga divulgação.  

A comprovação científica dos riscos ambientais aos quais delimitados ecossistemas 

estariam submetidos, justificam intervenções que, prioritariamente, tendem a excluir 

determinados sujeitos sociais das estratégias protecionistas, ao mesmo tempo em que, abre a 

possibilidade da presença de outros públicos, especialmente pesquisadores, estudantes e 

visitantes. No caso das lagoas, mesmo sendo ambientes comprovadamente em risco, 

permanecem invisíveis às políticas de proteção e conservação.  

A atividade educativa é aceitável em todos os projetos de sensibilização 

socioambiental. A grande questão é que este potencial educativo e/ou pedagógico volta-se para 

a “conscientização” de um público quase sempre externo a estes espaços, quando a proteção 

dos mesmos estaria em melhor condição se as populações que aí vivem e se relacionam, 

tornassem fonte de conhecimentos e alvo prioritário destas intervenções educativas. Em tais 

experiências, preponderantemente, vê-se imperar a visão físico-ecológica, simplificadora e 

reducionista do meio. A reprodução desta imagética é perfeitamente identificável nas práticas 

e discursos escolares e na história da patrimonialização de espaços naturais que, inclusive, 

privilegiou ao longo do tempo os localizados em áreas pouco ou não urbanizadas e negligenciou 

os espaços ambientais urbanos.  

  Se, a ecologia tem o potencial de engendrar uma ontologia, uma ética e mesmo 

uma filosofia ambiental, conforme preconiza o filósofo americano Callicott (1989), torna-se, 

primeiramente, uma ciência positiva da natureza incluindo o ambiente social no físico, portanto, 

desconsiderando a ambivalência inerente ao meio integral que é composto de sujeitos 

(individuais e coletivos) e de objetos cujas relações são, ao mesmo tempo, subjetivas e 

objetivas, físicas e fenomenais, ecológicas e simbólicas. A esta complexa interrelação dos 

meios físico e social, Berque (1990) denomina médiance.  

Por tudo isso, o pensamento de Berque (1990) aponta um novo caminho para a 

reflexão sobre a indissociabilidade e irredutibilidade da relação da sociedade com o espaço e a 

natureza. Esta relação, segundo o autor, só existe na medida em que é sentida, interpretada e 

ordenada por uma sociedade e onde esta última, é constantemente traduzida em efeitos materiais 

combinados com os fatos naturais. Portanto, o patrimônio ambiental urbano deve ser 
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considerado enquanto uma paisagem-ambiência, resultado de todas as interações entre os 

sujeitos sociais e seu ambiente.  

Esta forma de produzir conhecimento sobre a sociedade e seu ambiente, que Berque 

(1990) cautelosamente prefere denominar de ponto de vista, encontra aporte teórico 

interdisciplinar. O geógrafo esclarece que o desenvolvimento das bases e do quadro 

metodológico do pensamento da médiance inspira-se nos conhecimentos da Antropologia, da 

Geografia e das ciências cognitivas. No que se refere ao aporte geográfico, este procede da 

Geografia Cultural, mais especificamente “de uma geografia influenciada pela fenomenologia. 

O meio não se define de modo nenhum como objeto, mas como uma relação, a relação de uma 

sociedade com seu ambiente56.” (BERQUE, 1995, p. 36, tradução nossa).   

Paul Claval, inspirando-se em Berque, interpreta o ambiente como uma “categoria 

social e não pode ser concebido senão no quadro de signos do qual se faz portador e do sentido 

do qual ele é investido”. É a perspectiva da médiance (CLAVAL, 1999, p. 69). Esta visão deve 

permear largamente o estudo e a análise dos lugares, especialmente, os sítios lacustres enquanto 

paisagem-ambiência. Ela é capaz de favorecer a compreensão mais apurada da mediação 

expressa no imaginário social e na materialidade das vivências e, assim, produzir o suporte de 

conhecimento necessário à promoção efetiva destes bens enquanto patrimônio.  

Introduzir a compreensão da paisagem-ambiência nos estudos patrimoniais 

ambientais urbanos significa ir além das abordagens positivistas, entre elas a da ecologia, que 

ao se pretenderem racionais e imparciais, acreditam que o meio evolui sem a intenção humana. 

Tal influência, como já ressaltado, predomina quase inabalada nas políticas patrimoniais. Um 

exemplo claro desta conduta é visto na patrimonialização dos espelhos d’água das lagoas de 

Messejana e Parangaba. Atentar para a paisagem-ambiência, significa, então, uma tentativa de 

apreensão dos múltiplos valores que permeiam a interação físico-social, imbricada nas 

representações simbólicas e materiais responsáveis por configurar tais paisagens.  Conforme 

afirma Berque (1990, p. 37, tradução nossa),  

 [...] o ponto de vista da mediação deve formular um princípio de integração que dá 

conta ao mesmo tempo das transformações subjetivas ou fenomenais (as metáforas) e 

as transformações objetivas ou físicas (os metabolismos, os ciclos ecológicos etc.) que 

concorrem para dar ao meio um sentido unitário. Unitário, porque tal é o postulado: 

partir da evidência que se o mundo existe, é que de qualquer maneira nele funciona 

um mecanismo que integra, reciprocamente, a realidade sensível e a realidade 

factual57.  

                                                           
56 Texto original: “[...] d’une géographie influencie par la phénoménologie. Le milieu s’y définit non point comme 

un objet mais comme une relation, la relation d’une société à son environnement.” (BERQUE, 1995, p. 36). 
57 Texto original: “[...] le point de vue de la médiance doit formuler un príncipe d’intégration qui rende compte à 

la fois des transformations subjetives ou phénoménales (les métaphores) et des transformations objectivesou 

physiques (les métamolismes, les cycles écologiques etc.) qui concourenta donner au milieu um sens unitarie. 
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Portanto, este é o sentido do meio: a mediação que dá forma à paisagem criando 

uma ambiência. Ao defender a mediação como sendo portadora do sentido do meio, Berque 

(1990), reconhece-a como uma noção, antes de tudo, espacial. Isso porque, é primeiro no espaço 

(não apenas o espaço natural da ecologia ou da biologia, mas das construções sociais) que se 

manifestam as relações e representações de um grupo social para, com e no seu ambiente. 

Ambiente, na concepção berqueana, é entendido como a dimensão física ou factual do meio, 

compreendendo tanto os artefatos e as relações sociais, como os fatos naturais.  

Inspirando-se na expressão “construção social da realidade” advinda da Sociologia, 

Berque (1990) cria o termo “construção medial da realidade”. O qualitativo medial, segundo o 

estudioso, é usado no sentido próprio de um meio e difere do social na medida em que interfere 

também nesta relação de processos naturais (ecológicos e psicológicos). A realidade, para 

Berque, não é somente construída pela sociedade, não é apenas fenomenal. Inversamente, ela 

também não é somente um dado físico. Ela é elaborada no decorrer da história, no processo 

mesológico58 onde o social intervém amplamente. Origina-se assim aquilo que chamamos 

paisagem-ambiência.  

É por esta razão, que Berque (1990) defende a existência de uma construção 

progressiva da realidade que é própria de um meio, ao mesmo tempo, ecológico e simbólico, 

elaborada pela trajeção59 do sensível e do factual. Compreender esta trajeção é, de acordo com 

o autor, fundamentalmente, um exercício de racionalidade, nomeado por ele razão trajetiva, ou 

racionalidade mesológica que  

 

evitaria ao mesmo tempo o subjetivismo e o objetivismo onde o pensamento do meio 

arrisca-se permanentemente em cair. Esta razão, visando a unidade das coisas, 

procuraria sistematicamente aquilo que há de subjetivo na realidade factual, como 

aquilo que há de objetivo na realidade sensível60. (BERQUE, 1990, p. 55, tradução 

nossa). 

 

 A mediação oferece os meios conceituais para transpor o fosso teórico que a 

modernidade criou, entre o sensível e o factual. A lógica relacional evocada pelo ponto de vista 

                                                           
Unitaire, car tel est le postulat: partir de l’evidence quesi le monde existe, c’est que de qualque maniére y 

fonctionne um mécanisme que intègre, réciproquemente, la réalité sensible et la réalité factuelle.” (BERQUE, 

1990, p. 37). 
58 Termo cuja origem deriva do vocábulo mesologia que significa o estudo dos meios enquanto ambivalente ao 

mesmo tempo físico e fenomenal. (BERQUE, 1990).  
59 O termo original francês trajection, não encontra correspondente na língua portuguesa. Entretanto, optamos por 

traduzi-lo como trajeção significando o dublo movimento que se faz necessário para alcançar a integração entre a 

subjetividade e a objetividade na produção do conhecimento. No significado original proposto por Berque (1990, 

p. 48), trajection quer dizer: “a combinação medial e histórica do subjetivo e do objetivo, do físico e do fenomenal, 

do ecológico e do simbólico, produzindo uma mediação.” (Tradução nossa).  
60 Texto original: “[...] qui éviterait à la fois le subjectivisme et l’objectivisme où la pensée du milieu risque em 

permanence de versar. Cette raison, vivant l’unité des choses, chercherait svstématiquement ce qu’il y a de 

subjedtif dans la réalité factuelle, comme ce qu’il y a d’objectif dans la réalité sensible.” (BERQUE, 1990, p. 55).  
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da mediação não pode ser confundida com a postura cartesianista, pois não coloca em oposição 

sujeito e objeto, matéria e espírito, sociedade e natureza. Neste sentido, Ruiz corrobora com o 

pensamento de Berque. Para o filósofo, a construção de um sentido lógico envolve sempre uma 

construção simbólica. Desse modo, qualquer teoria racional é sempre uma forma simbólica de 

elucidar a realidade (RUIZ, 2004).  

É assim que pela construção medial da realidade, se configuram as paisagens, os 

lugares, os patrimônios e, é por este viés que se propõe sua concepção. No campo das 

investigações acerca do patrimônio ambiental urbano, este que solicita a cumplicidade entre 

cultura e natureza, ou seja, a indissociabilidade entre materialidade e imaterialidade, é o aspecto 

da mediação do simbólico e do concreto, aquele que oferece uma perspectiva de 

desenvolvimento mais ampla e promissora.  

Como já explicitado, o tombamento de dois dos espelhos d’águas lacustres de 

Fortaleza, caminha no sentido da perspectiva positivista ao considerar apenas a realidade factual 

excluindo toda interferência e influência do, no e com o sujeito. Patrimonializar as lagoas sem 

considerar as representações e relações sociais significa excluir o caráter sociocultural 

manifesto na percepção, concepção e ordenação, por meio do qual, os grupos sociais se 

integram a estes espaços e a esta natureza. Equivale a tratá-las simplesmente como um dado 

físico, e não um meio, atestando que estes bens são apenas uma realidade hídrica, factual 

ecológica ou biológica. É assumir que estas lagoas não existem para o homem e pelo homem, 

não são uma representação físico-social. Aqui, vê-se um bom exemplo da distância entre a 

patrimonialização meramente oficial (positivista) e o patrimônio reconhecidamente social61 

(RAUTENBERG, 2003a; 2007; 2008), (medial).   

Todavia, é necessária uma mudança de atitude frente ao patrimônio ambiental no 

caso específico, o lacustre, conforme trata o item posterior. É necessário, prioritariamente, 

reconhecer a presença deste patrimônio e valorizá-lo como registro fundamental da identidade 

da cidade, tal como se faz com o patrimônio cultural histórico-arquitetônico. É imprescindível 

a participação dos cidadãos nas decisões que incidem sobre os projetos e políticas relacionadas 

às paisagens que constroem e nas quais convivem, uma vez que, estas constituem um bem 

comum (um patrimônio), essencial à qualidade de vida humana (meio social) e ambiental (meio 

físico) nas cidades.  

                                                           
61 O termo patrimônio “social” é utilizado por Rautenberg (2008) para referir-se tanto ao patrimônio edificado ou 

material quanto o imaterial elaborado pela sociedade. Assim, o patrimônio social abarca a diversidade de paisagens 

sejam elas naturais ou urbanas, as memórias partilhadas, os simbolismos, os imaginários, os saberes-fazer, etc.  
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Neste sentido, a educação escolar pode contribuir significativamente para o 

reconhecimento e valorização deste importante patrimônio ambiental lacustre urbano através 

do desenvolvimento e fortalecimento de um projeto de Educação Patrimonial nutrido pelos 

valores socioculturais expressos nas representações sociais das comunidades ripárias destes 

ecossítios, que seja capaz de reconhecer que tais espaços e, consequentemente, sua conservação 

são fundamentais para a qualidade ambiental e de vida na cidade. A degradação ambiental das 

lagoas urbanas em Fortaleza é também, o reflexo da insustentabilidade educacional que se 

reflete na ausência de envolvimento dos cidadãos neste debate. Por essa razão, a reflexão sobre 

esta problemática deve encontrar na ambiência escolar o espaço político e criativo fundamental 

para seu enfrentamento. 

 

2.3 A cidade e a dimensão patrimonial ambiental 

 

O modelo patrimonial material ocidental foi historicamente marcado pela atenção 

e o privilégio dispensado aos bens culturais constituídos, em especial, pelas obras de arte, 

monumentos históricos e os conjuntos histórico-arquitetônicos. Essa conduta evidencia o 

caráter seletista e excludente da ação patrimonial, ao passo que revela a simplificação do sentido 

de bem cultural.  

Como não poderia deixar de ser, em se tratando do patrimônio ambiental urbano62 

esta realidade é ainda mais desigual. Existem os lugares oficiais da memória urbana, geralmente 

aqueles que guardam a marca da construção material da cidade e os lugares “banais” da 

memória coletiva da cidade, onde a vida acontece cotidianamente. 

 De acordo com Pollak (1992), a construção da memória urbana é seletiva porque 

se insere num contexto de preocupações políticas e interesses individuais ou de determinados 

grupos sociais. Por isso, veem-se na cidade dois modelos de memória: uma autorizada, 

representativa da história oficial promovida pela imagética de instituições públicas e do 

patrimônio e outra marginal que apesar de silenciada pulsa em todos os lugares da cidade. Para 

Pollak (1989), o silêncio de uma é negociado em nome da visibilidade da outra.   

                                                           
62 De acordo com Meneses (1978), o conceito de patrimônio urbano é forjado na década de 1970 influenciado pelo 

debate ambiental. O ambientalismo levou para esfera da reflexão patrimonial o entendimento de que o mesmo 

deveria ser reconhecido e incorporado como um elemento preponderante da “qualidade de vida” urbana. A gênese 

do conceito, ainda segundo o autor, amplia o entendimento tradicional de patrimônio, passando a ser compreendido 

também como o conjunto de objetos que alimenta representações do meio ambiente urbano.  
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 Assim, os sítios lacustres urbanos são exemplos de espaços naturais indissociáveis 

da dinâmica sociocultural citadina, a ponto de não se poder mais pensá-los somente como um 

bem físico-natural.  Não se configuram como um bem cultural forjado na mediação sócio-física. 

Portadores de memórias da cidade permanecem marginais nas políticas oficiais de 

investimentos, publicidade e conservação do patrimônio ambiental urbano. Por essa razão, é 

conveniente refletir sobre a problemática desta categoria patrimonial para entendermos seus 

sentidos e contextos, controvérsias e potencialidades na contemporaneidade.  

Não se pode pensar o patrimônio no cenário da cidade sem compreender o contexto 

geopolítico e econômico, no qual ambos foram fortemente envolvidos após a segunda metade 

do século XX. Na lógica da promoção e do consumo a serviço do desenvolvimento econômico, 

patrimônio e cidade espetacularizaram-se em nome da construção de uma imagem que deve 

marcar a singularidade citadina (a identidade da cidade), no perverso jogo da competição 

econômica do mundo (JEUDY, 2005).   

Jeudy entende que esta necessidade arquitetada, revela claramente o processo 

denominado por ele mesmo de reflexividade, estímulo de toda estratégia patrimonial. Este 

processo, segundo o teórico, “consiste em promover a visibilidade pública dos objetos, dos 

locais, dos relatos fundadores da estrutura simbólica de uma sociedade.” (JEUDY, 2005, p. 20). 

A reflexividade - processo em que a sociedade se vê refletida em seu próprio patrimônio e pelo 

qual a identidade bem preservada torna-se signo de alteridade inalterável - instaura uma ordem 

simbólica onde o valor simbólico e o de mercado se confunde.  

De acordo com o referido pesquisador, este é um dos dilemas da gestão 

contemporânea dos patrimônios consistindo no fato de que 

 
se o patrimônio não dispõe de um estatuto “a parte”, se ele se torna uma mercadoria 

como as outras (os bens culturas), perderá seu poder simbólico. É necessário que, de 

alguma maneira, o patrimônio seja excluído do circuito dos valores mercadológicos, 

para salvar seu próprio valor simbólico. De imediato a prospectiva patrimonial se vê 

confrontada com uma contradição: por um lado, os patrimônios não podem ser 

tratados como produtos de marketing, mas por outro, não existe desenvolvimento 

cultual sem comercialização. Presentemente, as estratégias mais correntes orientam-

se na direção de uma combinação que contenha esta contradição: o que é tido como 

sagrado não impede a circulação de valores materiais. (JEUDY, 2005, p. 20). 

 

Desse modo, o patrimônio cultural urbano assume importante papel na projeção das 

cidades que passam a concorrer entre si pelos investimentos estrangeiros e, em especial, pelo 

turismo convencional internacional. Na verdade, esta postura responde aos princípios do projeto 

de mundialização da economia. A partir da década de 1960, estas orientações passam a ser 
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amplamente recomendadas nos documentos patrimoniais internacionais que reconhecem e 

indicam o uso do patrimônio como potencialidade turística, especialmente, no ambiente urbano.  

É assim que a Carta de Quito63, documento resultante da reunião sobre conservação 

e utilização de monumentos e lugares de interesse histórico e artístico elaborada pela 

Organização dos Estados Americanos (OEA, 1967), reconhece a potencialidade econômica do 

patrimônio cultural (monumentos e sítios de interesse arqueológico, histórico e artístico) e 

recomenda que o mesmo seja incorporado aos projetos de desenvolvimento econômico-social 

por meio do estímulo ao turístico no contexto da América Latina. A paisagem urbana torna-se 

foco das políticas de proteção patrimonial64 tendo como prioridade o monumento que, a partir 

de então, incorpora, no mundo todo, valores mercadológicos em função de sua 

excepcionalidade exposta aos olhares estrangeiros.  

Tudo isso justificado por um projeto mundial de incentivo à democratização da 

cultura e do saber, projeto que, de acordo com Choay (2006), é um legado do Iluminismo 

reanimado pelo desejo moderno de erradicar as desigualdades e os privilégios na fruição dos 

valores intelectuais e artísticos. Aliando-se tal projeto ao advento da sociedade do lazer, através 

do estímulo ao turismo de massa, possibilita-se o acesso ampliado à visitação patrimonial ao 

mesmo tempo em que se transforma a cultura em mercadoria.  

É certo que, a “indústria patrimonial” (CHOAY, 2006, p. 225), é responsável pela 

arrecadação de divisas em diversas cidades do mundo. Por essa razão, a autora concorda que a 

valorização do patrimônio histórico é uma importante iniciativa. Porém, este empreendimento 

apesar do efeito econômico que é positivo, traz também, consequências adversas, conforme 

alerta Choay (2006, p. 226),  

 
[...] a ‘embalagem’ que se dá ao patrimônio histórico urbano tendo em vista seu 

consumo cultural, assim como o fato de ser alvo de investimentos do mercado 

imobiliário de prestígio, tende a excluir dele as populações locais ou não privilegiadas 

e, com elas, suas atividades tradicionais e modestamente cotidianas.  

 

 A embalagem a qual Choay se refere, diz respeito ao intenso processo de 

restauração e revitalização aos quais são submetidos os espaços históricos urbanos selecionados 

para a exposição turística. Mesmo que a intenção seja ressaltar as particularidades de cada 

                                                           
63 As Normas de Quito orientam-se pelas recomendações da ONU, entre as quais, as que foram sugeridas no 

Informe Final da Conferência das Nações Unidas sobre Viagens Internacionais e Turismo realizada em Roma 

(1963). O documento indicou a alta prioridade aos investimentos em turismo nos planos nacionais de 

desenvolvimento econômico recomendando a incorporação do patrimônio cultural histórico e natural nacionais.  
64 “Para efeitos de legislação de proteção, o espaço que ocupam os núcleos ou conjuntos monumentais e de 

interesse ambiental deve limitar-se da seguinte forma: a) zona de proteção rigorosa, que corresponderá à de maior 

densidade monumental ou de ambiente; b) zona de proteção ou respeito, com maior tolerância; e c) zona de 

proteção da paisagem urbana, a fim de procurar integrá-la com a natureza circundante.” (OEA, 1967, p. 12- 13).  
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cidade, o pacote de regras a ser obedecidas neste processo é o mesmo em qualquer lugar. Este 

é o efeito que Jeudy (2005, p. 81) denomina o “poder da uniformização patrimonial”. 

Na década de 1970, o debate a respeito do patrimônio cultural urbano passa a 

considerar sua relevância no contexto das vivências citadinas cotidianas. Encontra-se na 

Recomendação de Amsterdã65 elaborada pelo Conselho Europeu em 1975, a indicação de que 

no planejamento urbano, as ações de conservação e reabilitação devem abarcar não apenas os 

monumentos e sítios isolados, mas também, cidades históricas, bairros urbanos antigos e aldeias 

tradicionais, neles incluídos os parques e jardins históricos. A norma de Amsterdã, mesmo 

privilegiando o patrimônio arquitetônico, reconhece a necessidade de cuidado na concepção e 

realização das intervenções urbanas com vistas à reabilitação de bairros antigos, uma vez que, 

estas podem gerar modificações importantes na composição social dos habitantes locais.   

Entretanto, os projetos de revitalização de áreas urbanas com forte interesse 

patrimonial histórico e arquitetônico foram elaborados com o intuito de integrá-las ao circuito 

econômico por meio do turismo. A recomendação de Amsterdã para que os gestores públicos 

assumissem o compromisso social de garantir a permanência dos moradores originais destas 

áreas não se cumpriu. A realidade é que, a reabilitação destes espaços segue fórmulas 

previamente estabelecidas por interesses alheios aos das comunidades que nelas vivem e, dessa 

maneira, assiste-se a um processo de gentrificação, justificado na gestão urbana pela prioridade 

de preservação do patrimônio cultural edificado como fonte de divisas.  

Essa realidade pode ser observada em muitos projetos de revitalização do 

patrimônio em centros históricos. Um exemplo brasileiro representativo disto é discutido com 

muita propriedade por Azcona e Zanirato (2005) e Berdoulay e Paes (2008). Trata-se do projeto 

de revitalização do Pelourinho, área histórica da cidade de Salvador (BA). Os autores mostram 

exatamente um modelo de intervenção em um patrimônio cultural urbano com fins à atração 

turística. De acordo com os pesquisadores, a população local, em sua maioria socialmente 

desfavorecida, foi induzida a sair do seu lugar. Primeiro pelo processo comum que nestes casos 

são as indenizações utilizadas para liberar áreas a serem reordenadas e depois pela valorização 

imobiliária que acaba por tornar impossível o modo de vida simples dos moradores de baixo 

poder aquisitivo.  

Forja-se uma paisagem urbana onde os lugares públicos se diferenciam segundo os 

usos e o poder das classes sociais. Isso porque, as áreas reabilitadas, comumente, assumem 

novas configurações, erigindo limites simbólicos e concretos que segmentam a cidade pelo 

                                                           
65 Documento elaborado pelo Conselho da Europa no Congresso do Patrimônio Europeu em 1975, por ocasião do 

Ano Internacional do Patrimônio Arquitetônico.  
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poder e pelas práticas do consumo. Berdoulay e Paes (2008) demonstram que os novos usos 

(comerciais e de lazer) transformaram o Pelourinho em um lugar de espetacularização. Uma 

criação encenada sem o que, originalmente, lhe dava sentido. O espaço urbano banal, lugar da 

memória marginal se transforma e reforça o espaço da memória oficial. Enfim, um lugar público 

a ser admirado e consumido quase sempre de forma efêmera.  

Construído sob essa visão, o espaço público preserva as características do espaço 

público tradicional ou ideal onde o controle social deve criar as condições de conformidade e 

organização na tentativa de debelar ou camuflar possíveis conflitos entre os diversos sujeitos 

sociais que nele e, com ele se relacionam. Assim, segundo Berdoulay e Paes (2008), a busca 

incessante pela harmonia no espaço público, entendida como a única possibilidade para seu uso 

efetivo enquanto um produto cultural configura-se na reorientação e conformação do olhar, na 

redução da riqueza de narrativas e na supressão de determinados símbolos e signos culturais 

que compõem a diversidade urbana.   

Porém, Jeudy (2005), alerta que apesar desta corrida à uniformização dos espaços 

urbanos, a proliferação dos signos em uma cidade não cessa e acontece de maneira vertiginosa.  

“Os signos se multiplicam e se fazem signos. Apesar da obsessão da restauração, uma certa 

desordem visual persiste e convida o cidadão a criar seus próprios modos de leitura da cidade.” 

(JEUDY, 2005, p. 81). E, como o próprio autor esclarece, “definir o que está em potência na 

configuração territorial implica negar que um espaço urbano seja também a expressão de uma 

aliança de contrários, pois a coerência não é o único fruto da resolução das contradições próprias 

às metamorfoses da cidade.” (JEUDY, 2005, p. 103).  

Ordem e desordem se integram na construção concreta e imaginária da cidade. 

Jeudy (2005) reconhece neste fenômeno o poder de assimilação inerente a toda cidade. Essa 

capacidade de absorção abre possibilidades para novas formas de compreensão das dinâmicas 

patrimoniais urbanas, configura e reconfigura incessantemente a cidade sob atitudes de rejeição 

e aceitação igualmente constantes. Essas dinâmicas são reveladoras do simbolismo inerente às 

representações e práticas sociais e o expressam por meio das múltiplas formas de interação 

entre os cidadãos em convivência nos e com os espaços públicos. Estas formas de convívio 

pacíficas ou não, demonstram as diversas condições sob as quais se manifestam os sentidos do 

pertencimento e da experiência no espaço público. Condições estas que não podem ser 

ignoradas no debate sobre a cidade e, especialmente sobre o patrimônio.  

Nesta direção a Carta de Nairobi, elaborada pela UNESCO em 1976, conclama o 

reconhecimento da importância da preservação das áreas históricas no contexto econômico-

cultural mundial. Mas é interessante notar que este documento segue-se os ideais da Carta de 
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Amsterdã, pois reafirma que a gestão das áreas de interesse histórico não deve ser pautada pelos 

mesmos princípios que regem os museus sob a pena de torná-las pouco ou nada dinâmicas. 

Além disso, conclama os governos à proteção destas áreas contra a especulação imobiliária e 

os interesses exclusivamente turísticos.  

Para Jeudy, teórico crítico da mercantilização do patrimônio, “a exibição 

patrimonial imobiliza a própria nostalgia e anula a aventura da transmissão. Prevalece o 

princípio da retroação perpétua.” (JEUDY, 2005, p. 16). Conduta assumida mais enfaticamente 

pela gestão patrimonial nas últimas décadas do século passado, conforme evidenciado nas 

recomendações internacionais.  

Jeudy identifica, neste contexto, a emergência de uma “lógica patrimonial” em 

detrimento do “espírito patrimonial”. Para este sociólogo e filósofo “o espírito patrimonial reina 

sem ter necessidade de ser reconhecido como tal. [Enquanto] a lógica da conservação 

patrimonial exclui o acidente de transmissão.” (JEUDY, 2005, p. 16). Isso significa que a lógica 

patrimonial suprime o espírito do patrimônio ao decidir o que é ou não patrimônio pela 

indicação do que deve ser preservado e transmitido retirando deste a naturalidade de sua 

transmissão.  

Como resultado deste cenário normativo, têm-se uma paisagem urbana reduzida aos 

aspectos estéticos e cenográficos, desprovida do sentido relacional que é sua grande riqueza. 

Uma das principais consequências é o isolamento do patrimônio ambiental urbano dos sentidos 

sociais que os constituem concreta e simbolicamente. Isso parece contraditório, uma vez que, o 

que está em evidência é o meio social e, portanto, este tipo de alienação que se estabelece entre 

o patrimônio e as referências sociais que o edificam.  

Da mesma forma, é inaceitável considerar como patrimônio ambiental urbano, 

apenas os bens edificados pela sociedade condenando-se ao esquecimento um patrimônio 

ambiental fundamental para a cidade, aquele constituído pelos bens do meio físico, em especial, 

o patrimônio lacustre. Este tipo patrimonial que também se produz na interação simbólica e 

sensível dos grupos sociais e seu meio é igualmente expressão da identidade histórico-social de 

uma cidade, portanto, é também patrimônio cultural. Se ele não interessa ao turismo é porque 

são vítimas da cegueira das políticas econômicas da cidade que ignoram seu enorme potencial 

para este setor. Para os habitantes locais, este tem excepcional valor (afetivo, simbólico, 

inclusive econômico) e, mesmo neste campo, carecem de um olhar mais atencioso da gestão e 

do planejamento urbano. 

No campo da pesquisa patrimonial urbana, estes bens historicamente 

negligenciados, permanecem ignorados. Curiosamente este esquecimento ocorre em um 
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momento em que o mundo todo discute a problemática ambiental marcada, no espaço urbano, 

pela supressão de parcelas consideráveis de áreas verdes e corpos hídricos e a degradação dos 

bens naturais provocada pela ausência ou ineficiência de saneamento, dentre outros aspectos. 

Do mesmo modo, a gestão do patrimônio colocada a serviço do enfrentamento dos riscos de 

desaparecimento das memórias da sociedade e do planeta, conforme já citado, não se aplica 

com a mesma eficiência aos sítios lacustres na escala do urbano.  

Dar visibilidade a este patrimônio significa vislumbrar no cotidiano efervescente da 

cidade e de seus habitantes, uma alternativa para enriquecer o conceito de patrimônio ambiental 

urbano e escapar das armadinhas da gestão patrimonial que tem no tombamento o principal 

mecanismo de proteção e engessamento do patrimônio e das paisagens culturais.   

Assim sendo, a noção de patrimônio ambiental urbano que se propõe rompe com o 

caráter de monumentalidade e com a exigência de um tombamento, ela é a própria 

patrimonialidade defendida no compromisso social e na médiance sócio-física estabelecidos na 

cotidianidade entre um grupo social e seu espaço comum ou, conforme defendem Di Méo e 

Bouléon (2007), nos espaços de vida e vividos. Este reivindica a essência do “espírito do 

patrimônio”.       

Cabe ressaltar que a concepção ocidental de patrimônio cultural natural é 

preponderantemente subordinada à ideia de valorização estética do meio ambiente com fins 

contemplativos. A perspectiva de preservação da biodiversidade ou de seus atributos naturais 

excepcionais predomina nos processos de identificação, reconhecimento e salvaguarda desta 

forma patrimonial. Esta visão instituída pela UNESCO acaba influenciando as políticas de 

reconhecimento e gestão destes patrimônios nas demais escalas.  

É inadmissível que espaços naturais não contemplados com características estéticas 

da monumentalidade não sejam tratados ou reconhecidos como patrimônio fora da lógica 

patrimonialista institucional. Mais importante que a patrimonialização é a patrimonialidade 

promovida pela sociedade frente a um bem, independentemente de seu registro ou tombamento.  

Scifoni, ao analisar a valorização de áreas naturais enquanto patrimônio natural no 

espaço urbano defende que estas áreas embora não sendo monumentais "representam uma 

excepcionalidade, uma característica de exceção nos seus contextos, [...]. Entretanto, nesses 

contextos têm um significado social e, portanto, são merecedoras de medidas de proteção e do 

reconhecimento do seu valor.” (SCIFONI, 2008, p. 32).  

Esses bens são patrimônios, pois fazem parte do cotidiano dos sujeitos e grupos 

sociais e influenciam as relações que estes estabelecem entre si e com o próprio bem ambiental. 

E, não necessariamente precisam da mediação do poder público para ser reconhecidos como 
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tal, a exemplo, das lagoas que permeiam o espaço urbano de Fortaleza. Mas solicitam atenção 

especial não só dos gestores urbanos, como também das populações que as margeiam.   

Isso não quer dizer que a relação entre cidadãos e estes espaços naturais seja 

tranquila. Ao contrário, elas são sempre permeadas por conflitos e interesses que, na maioria 

das vezes, acabam por impactar negativamente estes lugares e os próprios grupos sociais aos 

quais estão mais diretamente ligados. Contudo, esta é a dinâmica que lhes dá vida, movimento, 

é, como expõe Jeudy (2005, p. 70), “o jogo das tensões que o percorrem no ritmo de um 

perpétuo reajustamento vivido do espaço”.  

Por isso, é preciso reinvestir o debate sobre patrimônio para além da 

institucionalização que acaba impondo as condições de aproximação das comunidades e estes 

bens, petrificando-os e paralisando-os em uma imagem inalterável. É necessário fortalecer 

também a discussão no nível do terreno, na escala daquele para o qual se destina: o público.  

Esta consideração nos remete à reflexão de que é necessário colocar o indivíduo e 

o grupo social no centro desta abordagem, restituindo o sentido relacional do patrimônio. Para 

tanto, é fundamental partir do entendimento das percepções, dos valores afetivos que estes 

sujeitos erigem sobre os espaços naturais, ou seja, as representações sociais. E, neste sentido, 

pensar o indivíduo e a sociedade dentro de um contexto que pode apontar para uma renovação 

das formas e das imagens que o patrimônio ambiental comunica.  

Frente a este complexo desafio, a educação surge como meio social privilegiado 

onde é possível instaurar experiências que tendo como enfoque o simbólico, o imaginário e as 

representações sociais sejam capazes de contribuir com a renovação da concepção de 

patrimônio e, desta forma, influenciar e ser influenciada pela possibilidade de resignificar a 

vivência do patrimônio ambiental no espaço urbano.  

  

2.3.1 A dimensão do patrimônio ambiental urbano em Fortaleza  

 

 Seguindo uma tendência mundial, em Fortaleza, o patrimônio urbano 

institucionalmente reconhecido é constituído quase que exclusivamente, por bens que integram 

a categoria do patrimônio material. É particularmente marcante o predomínio das construções 

histórico-arquitetônicas.  

A supremacia do patrimônio arquitetônico pode ser rapidamente constatada na lista 

dos bens tombados e registrados em Fortaleza nas esferas de proteção federal, estadual e 

municipal. Dos sessenta patrimônios dispostos, constam apenas dois bens imateriais (Registro 

da Igreja de São Pedro no Livro de Lugares e Registro da Festa de São Pedro no Livro das 
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Celebrações), dois bens lacustres (conforme já relatado, são os espelhos d’água das lagoas de 

Messejana e Parangaba), um bem fluvial (o riacho Papicu e suas margens) e uma área verde (o 

Bosque do Pajeú-Bom Delgado) estes últimos protegidos por meio de tombamentos e registros 

municipais (FORTALEZA, 2013).  

No âmbito nacional das políticas públicas de gestão do patrimônio Scifoni (2008), 

afirma existir um claro direcionamento à promoção dos bens reconhecidos pela UNESCO. De 

acordo com a referida autora, a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), mantém para 

estes bens um programa específico de divulgação no exterior. Por outro lado, a autora denuncia 

uma resistência na divulgação dos bens tombados nas esferas nacional, estadual e local, estes, 

segundo ela, são encarados com desconfiança, como sinônimo de restrição do uso dos bens.  

O título internacional, pelo status que representa, expande a possibilidade do acesso 

ao mercado turístico. A chancela da UNESCO é uma garantia, aos olhos da indústria do turismo 

cultural e de seus consumidores de que o patrimônio está em condições adequadas à visitação. 

Nas escalas locais, a exemplo de Fortaleza, o patrimônio pode não se inserir a contento na esfera 

do turismo cultural. Isso porque as condições para sua gestão e conservação são muito mais 

complicadas.  Faltam programas de incentivo à visitação, sobram desinteresse e negligência na 

conservação. É o que mostra uma pesquisa realizada por Garcia (2012).  

Às vésperas do início da alta temporada turística 2012/2013 na capital cearense, 

Garcia realizou um levantamento nos postos de atendimento e informações turísticas mantidas 

pela Secretaria do Turismo do Estado do Ceará (SETUR-CE) e Secretaria de Cultura de 

Fortaleza (SECULTFOR). Ao solicitar sugestões de patrimônios históricos a serem visitados 

na cidade, a autora constatou a ineficiência do serviço e o despreparo dos funcionários que 

indicaram locais sem programação fixa e até fechados, locais que desconheciam o nome, 

passando referências vagas e até locais que não fazem parte do patrimônio da cidade. Na 

segunda parte da pesquisa, a autora visitou onze bens tombados (de diferentes esferas de 

proteção) e constatou o abandono, a insegurança, e necessidade de recuperação e manutenção 

na maioria.   

De acordo com Moscoso (2012), nos últimos oito anos, apenas quatro bens 

históricos foram recuperados: o Passeio Público, o Mercado dos Pinhões, o Palácio do Bispo 

(Paço Municipal) e o Estoril.  Como o município depende do apoio financeiro do Governo 

Federal, os recursos para a promoção de intervenções no patrimônio urbano precisam ser 

destinados, a partir do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), às Cidades Históricas 

e, Fortaleza está contemplada. Se a gestão do patrimônio cultural edificado urbano se mostra 

deficiente, a situação do patrimônio lacustre é muito mais complicada, para não afirmar sua 
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completa inexistência. A única intervenção da gestão pública na manutenção destes bens é a 

limpeza dos espelhos d’água.   

Desprezando o potencial do patrimônio cultural e sem o incentivo dos órgãos 

responsáveis e das próprias agências de turismo que respondendo a interesses meramente 

comerciais exploram roteiros que privilegiam os lugares de compra, Fortaleza, como cidade 

turística, projeta-se nos cenários regional, nacional e internacional, por meio da imagética e do 

imaginário sol e mar. 

A cidade litorânea revela o litoral-mar-praia aos que vem de fora e esconde deles - 

e da própria população local - o litoral das lagoas. Deste modo, é importante discutir porque 

esta cidade que também é lacustre banaliza seu potencial turístico negando toda uma rica 

simbologia das águas e exacerba a turistificação do mar? As lagoas são importantes espaços 

que marcam a configuração da interiorização do tecido da cidade e, no que diz respeito a esta 

presença, o planejamento urbano foi sempre ausente e tomado por certo desprezo frente às 

possibilidades ambientais e de lazer destes bens ambientais. Cabe refletir para compreender que 

representação patrimonial simbólica está posta para esta problemática de Fortaleza das lagoas 

para entender o porquê de tanta desvalorização de outros espaços aquáticos que estão na mesma 

linha de amenidades e belezas estéticas oferecidas pela beira-mar? 

A opção da cidade em promover ostensivamente o turismo marítimo desconsidera 

como alternativa aos que vêm de fora estes espaços lacustres. Mas, existe uma parte 

significativa da população local que valoriza as lagoas, muito em função de não poder residir à 

beira mar, o que os leva a buscar o potencial de amenidades paisagísticas que estes lugares 

oferecem.  

Da mesma forma, há uma quantidade significativa de sujeitos sociais que ignoram 

e desprezam estes sítios, resultado do tratamento historicamente dispensado a eles no (des) 

ordenamento urbano. Esta polaridade, manifestada pelo poder de atração e repulsão, carrega 

em si potencialidades que podem ser tanto positivas quanto negativas e que precisa ser 

equilibrada se pretende tornar-se um patrimônio diferencial para a cidade. As lagoas revelam 

os conflitos que a cidade enfrenta nas tramas complexas das relações socioambientais e 

culturais urbanas, guardam e contam a história, as memórias da cidade e de sua gente, dentre 

outras características socioculturais, econômicas e ambientais expressas e refletidas em seus 

espelhos.   

Verdadeiros patrimônios ambientais, mesmo que poucos estejam 

institucionalizados, são acima de tudo, patrimônios sociais e, portanto, indispensáveis na 

abordagem educacional escolar como elemento fundamental no reconhecimento da 
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“geograficidade” (DARDEL, 2011) urbana, consequentemente, na discussão sobre 

patrimonialidade a partir da valorização das práticas simbólicas e das representações sociais. 

A ausência ou a fragilidade da promoção destes patrimônios, seja por meio do 

desenvolvimento de projetos de educação institucional ou escolares entre os grupos sociais 

locais, é passível de reflexão e crítica. Os poucos bens que recebem certa atenção do poder 

público na capital cearense, são os inseridos nos roteiros dos agentes de viagens.  Neste sentido, 

Leite (2007), faz uma importante observação ao argumentar que 

  
as demandas empresarias da indústria do turismo não subvertem apenas a lógica da 

seleção dos bens a ser preservados, evidenciando apenas aqueles potencialmente bons 

para o retorno financeiro. Pelo consumo massificado, reforçam exatamente os 

aspectos mais monumentais desses bens, alienando-os dos seus significados históricos 

locais, construídos pelas práticas cotidianas daqueles que com eles sobrevivem. Mais 

do que uma solução equivocada, é a reincidência de um equívoco, ou melhor, de uma 

orientação política que quase sempre negligenciou a participação dos usuários mais 

diretos do patrimônio edificado. (LEITE, 2007, p. 60)  

 

A exposição do patrimônio a serviço do turismo faz com que a patrimonialização 

seja privilegiada em detrimento da patrimonialidade. O peso dos vetores econômico e político-

turístico (OLIVEIRA, 2011) marca este tratamento desigual. É isto que faz com que 

determinados conjuntos patrimoniais ganhem evidência ao serem incorporados nos roteiros 

turísticos enquanto outros permanecem na invisibilidade das políticas públicas patrimoniais e 

econômicas, mas todos, invariavelmente, ficam longe das políticas educacionais.  

Por esta razão, estes espelhos d’água, passivos, tranquilos, disciplinados pela 

própria dinâmica social, enquanto bens ou patrimônios ambientais constituem elementos 

fundamentais para se refletir a respeito das representações que os grupos sociais têm sobre seu 

ambiente. Deste modo, podem ser tomados como instrumentos capazes de evidenciar uma 

alternativa de entendimento do patrimônio ambiental urbano pelos valores qualitativos 

presentes nas dinâmicas relacionais entre os sujeitos sociais e seus ambientes. São estas relações 

que dão vitalidade a estes espaços e que integram num só movimento fenômeno, objeto e sujeito 

social (MOSCOVICI, 2011) tornando-os uma expressão fenofísica (BERQUE, 1990).  

Este entendimento deve nortear o debate a respeito da problemática do patrimônio 

lacustre fortalezense para que haja o reconhecimento e a valorização dele como potencial 

turístico significativo, o que não acontece atualmente, pois ele não está incluído nos roteiros de 

visitação oferecidos aos turistas que chegam à cidade. Muito menos, são desenvolvidos guias 

alternativos para visitação pelos próprios fortalezenses, nem mesmo compõem rotas de estudos 

e visitação voltada ao público escolar, por exemplo. A priori, esta seria uma das formas de 
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diversificar os espaços de visitação da cidade e, certamente constituiria um diferencial no 

cenário do turismo cultural urbano.  

Mas, se estes bens não são prioridade enquanto marca da identidade da cidade, pelo 

menos aos olhos dos gestores e planejadores urbanos e seus projetos turísticos, faz-se necessário 

entender como os mesmos são notados e vivenciados pelas populações locais. Se os planos de 

valorização do patrimônio histórico, com vistas ao turismo convencional, criam sérios 

problemas para a população residente, um projeto de valorização do acervo das lagoas deve 

fugir desta armadilha. Ele deve partir primeiro da realidade comunicada nestes sítios para 

perceber as diversas dinâmicas aí estabelecidas e entendê-los com espaços públicos vivos, 

plenos de experiências e dialogar com tais tentativas sem a pretensão de ser, excessivamente, 

impositivo.  

Para Scifoni (2008) é inquestionável a importância das ações internacionais para 

proteção da evolução da natureza no planeta, mas para a autora “é na escala local que se pode 

encontrar o patrimônio como expressão das práticas sociais, um patrimônio reivindicado por 

sua função ligada à memória e à identidade coletiva ou como busca de qualidade de vida.” 

(SCIFONI, 2008, p. 33).  

O desafio está posto no jogo aberto do reconhecimento, promoção, valorização e 

conservação do patrimônio ambiental urbano. Neste processo, a educação constitui um 

importante aliado. Por essa razão, a escola, lugar social privilegiado da comunicação, pode 

instaurar uma alternativa à reflexão a partir do entendimento das relações e representações 

comunicadas pelos grupos sociais, que interagem na escola (alunos, professores, gestores 

escolares, comunidade local), em suas interrelações com os patrimônios ambientais lacustres 

localizados no entorno dos estabelecimentos escolares.   

Isto atesta que a educação pode oferecer a possibilidade de discussão e 

compartilhamento do conhecimento a respeito da complexa temática patrimonial. A população 

deve ser constantemente envolvida neste debate, a fim de participar da construção dos 

significados do patrimônio no ambiente urbano. Tal empreendimento deve ser conduzido tanto 

nos espaços formais de educação quanto nos informais. Por isso, é fundamental o 

desenvolvimento de políticas que priorizem o caráter pedagógico do patrimônio, algo até agora 

inexistente, em Fortaleza.   

O patrimônio de uma cidade é, primeiramente, dos que nela vivem e a 

compartilham, mas é também dos que estão de passagem atraídos pela consumação dos bens 

patrimoniais ou não. Neste sentido, todos os sujeitos sociais podem ser importantes aliados na 

gestão e conservação destes bens. Sensibilidade é o termo capaz de guiar à instrumentalização 



78 
 

da alteridentidade. Isso porque a identidade no contexto pós-moderno tem de, 

indispensavelmente, ser vista como um momento transitório de enfrentamento e/ou resposta a 

uma necessidade material e simbólica. A questão patrimonial coloca-se como um meio de 

projetar essa contingência no cenário territorial urbano de nosso lugar-mundo. Antes de 

controlar usos e manifestações é preciso incentivar a vivência diária desses patrimônios e isso 

inclui também a visitação turística. Por ser dos cidadãos é que o legado patrimonial deve ser 

pensado a partir de seu ponto de vista, mas sem excluir as intervenções da gestão pública, posto 

que também é necessária para manter as condições essenciais e a plena vivência destas 

paisagens-ambiência.   

Deste modo, pode-se pensar em um patrimônio ambiental lacustre urbano que seja 

sinônimo de espaço público pleno em sua dimensão social, portador do imaginário, da 

materialidade e dos sentidos que lhes são socialmente atribuídos no contínuo processo de (re) 

elaboração e (re)apropriação dos mesmos. Eis um dos sentidos possíveis de uma identidade 

patrimonial urbana: a valorização do patrimônio como bem comum capaz de fortalecer o 

exercício da cidadania pela promoção de um espaço de vivência, da inclusão social e respeito 

ao outro, ao ambiente e ao patrimônio.  

Mas é preciso lembrar que esta valorização também faz dele “capital”. Portanto, 

pensar o patrimônio ambiental urbano como bem comum, não significa ignorar seu uso 

enquanto capital, visto que, defende-se aqui a multiplicidade de aproximações e vivências 

destes bens como forma de torná-los, permanentemente, espaços públicos onde as 

experimentações são simbólica e materialmente realizadas.  
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3 AMBIENTES LACUSTRES URBANOS: ESPAÇOS PÚBLICOS PATRIMONIAIS       

EXEMPLARES  

  

Os diversos sítios lacustres dispostos no território fortalezense constituem um 

importante conjunto de espaços públicos patrimoniais na cidade. Tal reconhecimento encontra 

consonância na diversidade das expressões socioespaciais encenadas cotidianamente pelos 

grupos e sujeitos sociais que, direta ou indiretamente se relacionam com tais espaços e, deste 

modo, concorrem para a configuração de uma paisagem-ambiência singular no cenário da 

cidade. 

Enquanto espaços públicos potenciais, as lagoas urbanas refletem a experiência da 

cidade, as contradições e as possibilidades de entendimento entre o que Habermas (1997) 

denomina de mundo sistêmico e o mundo da vida. As incoerências expressam-se fortemente na 

diferença entre os interesses dos entes públicos e dos grupos sociais que cotidianamente afluem 

a estes lugares. Neste campo, os conflitos de opiniões e expectativas direcionam-se, mais 

visivelmente, às diferenças entre os ideais de urbanização e urbanidade. Por serem socialmente 

reconhecidos como lugares patrimoniais, verifica-se também um potencial para o debate 

político firmemente ancorado na questão da patrimonialização.  

As possibilidades do entendimento, conforme evidenciado na pesquisa empírica, 

são igualmente expressivas. Entretanto, a ausência de canais de comunicação acirra a distância 

entre população e poder público e inviabiliza, mas não impossibilita o uso efetivo da função 

política imbuída nestes locais. Tais dificuldades conforme veremos ao longo do capítulo, são 

reflexos dos processos que conformam a sociedade em sua trajetória histórica.  

A função política, uma das características fundamentais do espaço público, aflora 

constantemente no discurso dos sujeitos sociais que questionam o poder público e cobram 

compromisso com suas responsabilidades. Tais requisições, entretanto, não se direcionam 

somente à gestão governamental, mas a todos que, cotidianamente, aí interagem. Vê-se aqui 

uma condição essencial do espaço público: a reivindicação da presença.  

Mesmo que não se realize plenamente no contato e no encontro para o debate 

público (conforme sua concepção ideal), a presença é a condição primeira para a experiência e 

a vivência66 do espaço público e, neste caso, também patrimonial, fato que amplia a riqueza e 

                                                           
66 A vivência se diferencia da experiência pelo fato de que esta última relaciona-se à memória tanto individual 

quanto coletiva, ao inconsciente, à tradição, enquanto a primeira está ligada à existência privada, à solidão, à 

percepção consciente, ao choque. Assiste-se na sociedade moderna ao declínio da experiência e intensificação da 

vivência. (SERPA, 2007; MURICY, 1999). 
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a importância dos ambientes lacustres urbanos. A presença implica não apenas em 

comunicação, mas em diversidade de usos e, consequentemente, de formas de acesso. Os 

diferentes usos e formas de aproximação colocam o espaço público contemporâneo em uma 

condição de pluralidade.   

Isso quer dizer que, aquilo que credencia um espaço a assumir a qualidade de 

público não é apenas a condição de lugar onde as pessoas comuns se reúnem para debater os 

problemas e necessidades da vida cotidiana a fim de dar-lhes publicização e exigir respostas de 

um governo. Esta qualidade é hoje, multifacetada, dinâmica e complexa. Como afirma Miège 

(2004), o espaço público é um dos principais desafios da sociedade atual. É “[...] uma espécie 

de “linha vermelha” que coloca em jogo tanto o agir comunicacional quanto o futuro do político 

ou a constituição do liame social.” (MIÈGE, 2004, p. 4).  

Assim, este capítulo busca estabelecer um entendimento sobre a condição pública 

e patrimonial dos sítios lacustres urbanos. A compreensão da construção da noção de espaço 

público constitui o ponto de partida deste esforço cujo aporte teórico advém, principalmente, 

das ideias de Jüngen Habermas (1997 e 2003) e Bernard Miège (2004). A contribuição da 

geografia a este tema é particularmente importante, especialmente porque ela emerge no 

momento em que as ciências sociais revisam e atualizam a questão do espaço público hodierno. 

Para tanto, recorre-se ao pensamento de alguns dos principais geógrafos que se dedicam a 

desenvolver uma abordagem geográfica sobre o tema, dentre eles: Vicent Berdoulay (1997, 

2001, 2005), Jean-Marc Besse (2006a; 2006b; 2010) e Claire Damery (2008). Em seguida, 

discutem-se as dimensões da experiência e da construção do espaço público. Neste sentido, às 

contribuições de Besse (2006b; 2010) e Monnet (1999a), são, particularmente, importantes. A 

partir desta contextualização coloca-se o debate sobre a patrimonialização institucional e social 

como meio para o fortalecimento, promoção e valorização do patrimônio ambiental lacustre 

enquanto espaço público urbano potencial. As ideias do sociólogo Michel Rautenberg (2003a; 

2003b; 2004; 2006; 2007), do sociólogo e filósofo Henri-Piere Jeudy (1990a; 1990b; 2004; 

2005) e da geógrafa Claire Damery (2008), compõem as principais referências.  

 

3.1 A construção do espaço público  

 

As grandes demandas da sociedade contemporânea, a exemplo das questões 

ambiental e patrimonial, recolocam em evidencia e solicitam a atualização do debate sobre o 

espaço público. Fruto da associação entre referenciais históricos, políticos e identitários, a 
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noção de espaço público, tal como a entendemos hoje, de acordo com Lyotard (2005), 

Habermas (2003) e Arendt (2001) tem origem no período moderno.    

Os princípios que orientam o funcionamento de um espaço considerado público 

estão centrados, preponderantemente, no equilíbrio das relações estabelecidas entre sociedade 

e Estado. Nesta visão clássica ou utópica de espaço público - ainda não totalmente superada, o 

mesmo tende a funcionar adequadamente mediante a sustentação deste controle que só pode ser 

alcançado por meio da racionalidade67 e, principalmente, pela obediência a regras específicas 

que regulam tanto a ação do Estado quanto dos grupos sociais, bem como a comunicação entre 

ambos. (ARENDT, 2001; HABERMAS, 2003)  

Nos fundamentos desta compreensão tradicional, ideais democráticos, 

representação de identidades e arranjos espaciais encontra-se combinados em favor da 

harmonia da vida em sociedade que se une na busca do bem comum68.  Apesar de vista com 

certa desconfiança por inúmeros teóricos do espaço público (MIÈGE, 2004), a associação entre 

democracia, identidade e espaço permanece fundamental para o entendimento das relações que 

se estabelecem no cenário urbano hodierno, particularmente, se se quer tratar das relações entre 

sociedade civil, esfera institucional, patrimônio e meio ambiente.  

Entretanto, a complexificação das realidades socioespaciais, a multiplicidade das 

vivências nos espaços públicos da cidade e a diversidade de interesses tanto institucionais 

quanto individuais ou coletivos questionam hoje, a capacidade de controle e a pretensa unidade 

(mediadas pelos canais formais da comunicação política) das relações Estado/grupos sociais e 

mesmo entre estes últimos.  

Tal argumento conduz ao entendimento de que a noção de espaço público político 

não pode ser dissociada de sua vivência material e simbólica. É neste cenário que se insere a 

contribuição da análise geográfica, ao tratar das múltiplas possibilidades de experiências e 

vivências (espacialidades) socioespaciais. A geografia corrobora com o alargamento da 

compreensão e renova o modo de leitura do espaço público no ambiente urbano mobilizando 

tanto na sua dimensão conceitual quanto na concreta (prática).  

                                                           
67 Guedes (2010) explica que com a separação entre Estado e sociedade na era moderna, a figura da autoridade 

despersonificou-se. Desse fato, segundo a autora, emergiu a necessidade de configuração de uma nova forma de 

“representatividade pública - o uso público da razão -, o que implicava comunicar publicamente os pensamentos, 

por meio de um discurso racional.” (GUEDES, 2010, p. 2).  
68 O sentido de bem comum segundo Arendt (2001), também tem se modificado ao longo do tempo. No período 

medieval estava restrito às necessidades fundamentais (interesses materiais e espirituais) do grupo familiar. Neste 

sentido, cabia a um de seus membros a responsabilidade de prover e manter esse bem comum (de caráter privado). 

Na modernidade, isso se amplia pra a comunidade. A responsabilidade é dada a cada geração. O bem comum se 

amplia e, neste sentido abarca o patrimônio, a cultura, o ambiente, as condições essenciais à vida de maneira geral 

(assume caráter público). Somos responsáveis “não apenas pelos que vivem conosco, mas também com aqueles 

que aqui estiveram antes e aqueles que virão depois de nós.” (ARENDT, 2001, p.65).   
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Por esta razão, Lyotard (2005) visualiza um espaço público em crise (no sentido 

clássico), pois não consegue se realizar enquanto lugar de coesão. Na compreensão do filósofo, 

esta condição de risco à qual o espaço público estaria submetido, enfraquece a democracia e o 

próprio Estado uma vez que são abaladas as estruturas e os canais formais de comunicação da 

reivindicação política que conectam diretamente sociedade e instituições governamentais. 

Portanto, na visão do referido autor, é imperativo repensar seus fundamentos em prol de sua 

revitalização69.  

Para Berdoulay e Morales (1999), é a crise do espaço público o motivo que, a partir 

da década de 1980, recoloca em evidencia o debate sobre esta temática. Nas palavras dos 

autores, “o espaço público suscita um interesse particular desde as últimas duas décadas, 

respondendo em parte a uma inquietude análoga, que seria aquela de um sentimento de crise 

nas modalidades de participação dos cidadãos nas decisões da cidade70.” (BERDOULAY e 

MORALES, 1999, p. 26, tradução nossa).  

Os autores mencionados apontam como uma das expressões desta crise, a reduzida 

participação dos cidadãos na vida política em virtude tanto da acentuada diminuição das 

oportunidades do contato e da comunicação quanto à mudança de visão da sociedade em relação 

à importância da política. Neste ponto, é possível identificar no pensamento dos autores, uma 

concordância com as ideias de Lyotard (2005). Entretanto, os mesmos vão mais além, ao 

estabelecerem a relação existente entre esta crise da representatividade política e seus reflexos 

negativos no ordenamento do espaço.   

Desse modo, impõe-se à sociedade contemporânea o compromisso de repensar 

“esse lugar de discussão e de refletir, à luz dos fatores que o impactam e o redefinem sobre os 

modos como, nele, os atores sociais se organizam e atuam.” (GUEDES, 2010. p.1).  Isto 

significa considerar na discussão dos espaços públicos, abordagens que ultrapassem a 

exclusividade de seu caráter político a fim de considerá-lo em toda a sua complexidade material 

e imaterial. O que se expressa através das representações, comportamentos, usos, valores e 

significados a ele atribuídos pelos sujeitos e grupos sociais que interagem com e nestes lugares.  

Então, refletir sobre o espaço público na atualidade, exige antes de tudo uma 

imersão na trajetória de construção deste objeto social. Muitos estudiosos, notadamente, 

                                                           
69 De fato, as leituras realizadas para composição desta parte do trabalho, revelam uma tendência no campo das 

ciências sociais (entre elas a geografia) de renovação do olhar sobre o espaço público, mais precisamente a partir 

dos anos 1980 e 1990, momento em que Habermas, o maior expoente deste pensamento inicia a revisão de sua 

teoria original.  
70 Texto original; “L’espace public, quant à lui, suscite un intérêt particulier depuis une vingtaine d’années, 

répondant en partie à une inquiétude analogue, qui serait celle d’un sentiment de crise dans les modalités de 

participation du citoyen aux décisions dans la cité.” (BERDOULAY e MORALES, 1999, p. 26).   
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filósofos e cientistas sociais, esforçaram-se em erigir marcos teórico-conceituais, a respeito 

deste tema. Nesta plêiade de pensadores, destaca-se o filósofo e sociólogo alemão Jüngen 

Habermas71, um dos principais responsáveis pela teorização acerca do espaço público a quem 

recorremos, mais detalhadamente, para melhor compreender esta noção, sua importância e os 

termos sobre os quais se fundam os seus debates na sociedade ocidental.    

Sabe-se que a dinamicidade dos processos que conformam a sociedade confere ao 

espaço público, uma constante reconfiguração que o redimensiona e o (re)funcionaliza em cada 

momento histórico. Sensível a esta característica de mutação, Habermas revisita sua própria 

teoria alargando o entendimento sobre a mediação social e seus desdobramentos políticos e 

comunicacionais no cenário do espaço público urbano que se torna cada vez mais plural.  

Completando este pensamento, Oliveira e Fernandes (2011), esclarecem que a 

produção científica de Habermas apresenta-se dividida em dois momentos distintos. De acordo 

com os pesquisadores, entre os anos 1960 e 1980 o autor vê com desconfiança o projeto 

moderno de emancipação do sujeito72 via esclarecimento, tão defendido pelos iluministas. Para 

o estudioso tal projeto ao invés de proporcionar a autonomia e a libertação dos sujeitos, renova 

as formas de dominação social por meio da racionalidade técnica e econômica (especialmente 

da mídia, e dos espaços públicos) e acusa esta situação de promover a decadência da vida 

pública, consequentemente, do espaço público.  

Frente a estas colocações, é primordial esclarecer a origem do espaço público a 

partir de sua concepção político-filosófica. Para compor sua teoria, Habermas realiza uma 

incursão na História para justificar, na contemporaneidade, as transformações e permanências 

dos elementos que o instituem.  

Habermas (2003), explica que, muito antes do período moderno, na Grécia e Roma 

antigas, já era possível identificar nas cidades, experiências que buscavam integrar, através do 

debate público a relação entre espaço, política e cidadania (mesmo que este estivesse restrito a 

setores sociais privilegiados). Para o referido autor, tais experiências apresentavam um caráter 

político e nelas estariam contidas as bases elementares que iriam dar suporte a noção de espaço 

                                                           
71 A teoria do espaço público de Jüngen Habermas serve de base para todos os cientistas sociais que se dedicam a 

pensar sobre este objeto social. Mesmo despertando críticas e desconfianças verifica-se que mesmo escolas opostas 

ao seu pensamento se apropriam de sua teoria dando-lhes direções antagônicas (MIÈGE, 2004). Daí resulta a 

riqueza e a atualidade de seu pensamento e de sua importante contribuição científica ao pensamento do espaço 

público. Todos os autores geógrafos que discutem espaço público selecionado para compor esta parte do trabalho 

se insiram inicialmente nas ideias de Habermas. Por isso, para falar da origem do espaço público recorreremos 

especialmente às suas contribuições. 
72 O pessimismo de Habermas justifica-se por sua filiação científica. O filósofo é discípulo da Escola frankfurtiana 

o que justifica sua postura científica crítica em relação à modernidade. Entretanto, nos anos 1980, ao revisar sua 

teoria instituindo a Teoria da Ação Comunicativa, Habermas rompe com o pensamento frankfurtiano e adota uma 

postura mais otimista em relação à emancipação do sujeito. (OLIVEIRA e FERNANDES, 2011).  
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público no período moderno. Todavia, as referências do que se reconhece por caráter político 

nestes dois períodos histórico e, mais precisamente, nos dias atuais, são muito diferentes, 

conforme veremos no decorrer deste tópico.  

É na Europa do século XVIII, mais precisamente na Inglaterra, que se criam as 

condições necessárias à origem e formalização da conceituação de espaço público, ou seja, uma 

esfera pública funcionando politicamente. Tais condições são cunhadas mediante o 

estabelecimento e o aprimoramento de funções e leis assumidas como responsabilidade do 

Estado em relação aos seus cidadãos. Estes últimos garantem espaço para discutir, sugerir e 

pressionar a esfera institucional a assumir o compromisso em prol do atendimento de suas 

necessidades.  

É neste contexto de transformações do Estado e suas responsabilidades frente aos 

cidadãos que, segundo Habermas (2003), a esfera pública se institui e se formaliza assumindo 

variações em todo o ocidente. Cria-se um ambiente favorável à emergência de forças cujo 

interesse é adquirir influência sobre as decisões do poder estatal. Portanto, esta é, na 

compreensão dele, a 

esfera das pessoas privadas reunidas em um público; elas reivindicam esta esfera 

pública regulamentada pela autoridade, mas diretamente contra a própria autoridade, 

a fim de discutir com ela as leis gerais da troca na esfera fundamental privada, mas 

publicamente relevante, as leis do intercâmbio de mercadorias e do trabalho social 

[...]. (HABERMAS, 2003, p. 42).  

 

Para tanto, os interessados (a burguesia73) recorrem ao apoio de intelectuais com o 

objetivo de legitimar suas reivindicações neste novo fórum. Essa práxis, fortemente ancorada 

na “imprensa de opinião74”, (MIÈGE, 2004) e praticada intensamente nos cafés e salões, locais 

de reunião do público pensante, alcança as assembleias dos Estados e as transforma no 

parlamento moderno, processo que se estende ao longo de todo o século XVIII (HABERMAS, 

2003).  

Assim, os burgueses, inicialmente utilizando-se dos jornais como principal meio de 

divulgação de suas ideias e reinvindicações, garantem a ascensão de uma esfera pública que 

mantém a característica de exclusão de setores sociais menos favorecidos tanto do ponto de 

                                                           
73 Poderosa economicamente, a burguesia se coloca em oposição ao Estado e reivindica participação no poder 

político. Neste projeto, o foco é o atendimento aos seus interesses particulares. Desse modo não há espaço para o 

debate sobre as necessidades das demais classes sociais.  
74 De acordo com Miège (2004), é em torno da imprensa de opinião que se organizam os primeiros espaços públicos 

nas nascentes sociedades democráticas, em outras palavras, a esfera pública liberal baseada no diálogo crítico entre 

os indivíduos que se posicionavam contrários à política de segredo do Estado. Este tipo de imprensa, (de 

característica artesanal e estilo polêmico, cujas consequências obrigam seus leitores a assumir os custos dos 

constantes processos judiciais resultantes das opiniões publicadas), segundo o autor, nasce na Inglaterra e se 

dissemina por toda parte, em meados do século XVIII apesar da constante oposição da maioria dos governos.   
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vista econômico como intelectual. Habermas não observou este caráter excludente da esfera 

pública burguesa. Advém daí, muitas das críticas direcionadas à sua teoria.  

O sociólogo americano Jonh B. Thompson (1995), esclarece que, ao excluir de sua 

tese os conflitos entre a burguesia e os movimentos sociais populares, por exemplo, Habermas 

deixou escapar uma importante oportunidade de observar outras formas de expressões públicas 

(igualmente relevantes para a formação da esfera pública) que estavam presentes na Europa no 

mesmo período analisado pelo filósofo para propor sua teoria (séculos XVII ao XIX). Segundo 

o referido autor, tais movimentos eram excluídos da sociabilidade burguesa, e em muitos casos 

a ela se contrapunham.  

A comunicação, como já apresentada, é condição capital para o estabelecimento e 

funcionamento do espaço público. Este último, demostra Habermas (2003), vai assumindo 

novas configurações na medida em que muda o perfil e, consequentemente, o papel atribuído à 

primeira. Neste sentido, o modelo de esfera pública burguesa deixa de existir quando o setor 

privado passa a se confundir com o setor público, ou seja, quando a burguesia consegue o poder 

político que almejava.  

Isso está preponderantemente, ligado aos modelos de comunicação que, por seu 

turno, refletem as mudanças ocorridas na própria organização da sociedade. Habermas (2003) 

e Miège (2004) identificam e discutem quatro modelos comunicacionais que, de forma muito 

clara, demonstram as principais transformações no espaço público, a saber:  

A imprensa crítica do século XVIII, modelo de comunicação original do espaço 

público colocada a serviço exclusivo de uma classe social ascendente, perde espaço (mas não é 

totalmente substituída) para a imprensa comercial, no século posterior XIX.  

 O modelo de imprensa comercial difere muito do anterior. Dentre outras 

características: já não tem o tom crítico e assume o formato da difusão de 

informação; adquire o caráter de atividade industrial voltada para o lucro; 

instaura-se uma relação mercantil entre os jornais e seus leitores, a liberdade de 

imprensa é garantida pelo poder público; torna-se o eixo central da opinião 

pública através da manipulação e da propaganda interpondo-se entre os leitores-

cidadãos que são mantidos afastados e os instrumentos político-institucionais 

que ditam a opinião pública.  

 O modelo das mídias audiovisuais de massa, que ganha destaque em meados do 

século XX, mantém-se fortemente dominante. Promove o aprimoramento da 

publicidade comercial e todas as suas nuances. Privilegia o entretenimento, o 
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espetáculo e a representação para difundir informações e orientar a opinião 

pública enquanto negligencia o espaço da argumentação e da expressão.  

 Por fim, ainda no século XX, mais precisamente, a partir da década de 1970, 

emerge o modelo das relações públicas ou a comunicação generalizada, ou 

ainda, a comunicação social. Aqui se inscrevem, por exemplo, a internet e as 

redes sociais. Este novo perfil comunicacional adota técnicas de comunicação e 

gestão tanto social quanto de tecnologias da informação muito aperfeiçoadas. 

Sedução e fluidez tornam-se poderosos desencadeadores de mudanças sociais e 

culturais conduzidas por grandes corporações econômicas e instituições políticas 

(partidos e Estados) que se dirigem aos indivíduos/consumidores/cidadãos com 

o objetivo de conseguir adesão dos mesmos a temas de interesse privados, 

travestidos de interesse público. Miège (2004) vê, neste modelo, elementos que 

reafirmam e fortalecem a dominação da esfera pública por segmentos 

econômicos e institucionais.  

As mudanças desencadeadas no espaço público a cada ascensão de um novo 

modelo, dizem respeito, principalmente, à redução ou “o afastamento da participação no cenário 

público.” (MIÈGE, 2004, p. 7). É esse contexto que melhor esclarece o movimento do espaço 

público na modernidade. Entretanto, nos dias atuais, outros aspectos solicitam evidência nesta 

trajetória, entre eles, a própria comunicação que (nos termos em que foi apropriada e regeu o 

espaço público), Habermas acusava de ser um poderoso e perverso instrumento de 

administração da cultura.  

É justamente na ampliação do acesso aos meios de comunicação por intermédio da 

diversificação e popularização das tecnologias que podemos encontrar a obstinação, a 

persistência e a ampliação do espaço público. Especialmente, a partir da emergência do quarto 

modelo comunicacional, alargam-se as possibilidades de interação entre as pessoas. E mesmo 

que esta interação se faça em um campo muito mais virtual do que no contato pessoal direto, é 

possível visualizar o surgimento de múltiplos espaços onde o debate, a opinião e as ideias de 

cada um podem ser compartilhadas e confrontadas.  

Está-se então, diante de um novo entendimento de espaço público que mesmo 

mantendo as contradições parece apontar para uma retomada da participação dos cidadãos nos 

assuntos de interesse público. Não se deve esquecer, porém, do alerta pertinente de Miége 

(2004): esta participação pode em muitos casos ser dirigida por setores sociais hegemônicos. 
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Todavia, essa nova característica, certamente não reduz a importância do espaço público, ao 

contrário, requalifica-o.  

Por isso mesmo, a partir dos anos 1980, Habermas percebe a necessidade de redigir 

um novo espaço público (MIÈGE, 2004) e adota uma postura mais otimista em relação à 

modernidade e seu projeto de emancipação do sujeito. O autor, a partir deste momento, passa a 

edificar seu pensamento sobre o paradigma da comunicação, percebendo a partir de então, “a 

sociedade como uma permanente tensão entre o mundo sistêmico [compreendido pelo aparato 

econômico e institucional] e o mundo da vida [composto pela esfera da vida privada e 

associativa].” (OLIVEIRA E FERNANDES, 2011, p. 117).  

Sob este novo olhar, Habermas (2003) investe numa versão de espaço público, 

menos normativa que a desenvolvida por ele na obra inaugural de sua teoria: “Mudança 

estrutural da esfera pública” lançada, em 1962.  Desta vez, compreende o espaço público que 

escapa das perspectivas (sedutoras) do Estado-Providência considerando mais as mediações 

sociais da comunicação (MIÈGE, 2004), do que aqueles referentes às mídias colocadas a 

serviço de uma elite que controla tanto o espaço público quanto a própria sociedade.  

Entretanto, Habermas [...] não abandona “a razão “sistêmica” no funcionamento 

das mídias (que ele, neste momento, tende a tomar como determinante), ao proveito da única 

razão “comunicativa.” (MIÈGE, 2004, pag. 4) É assim que ele lança a teoria da ação 

comunicativa”. Nela ele analisa os processos sociais que são capazes de interferir e transformar 

os padrões hegemônicos da sociedade, entre eles o acesso à riqueza, os estatutos jurídicos e o 

próprio padrão cultural (HABERMAS, 1997).  

Diferenciando o mundo sistêmico do mundo da vida e suas distintas formas de 

comunicação, Habermas explora a imbricação dos mesmos que ocorre por meio das diversas 

esferas públicas contemporâneas. Do mundo da vida emanam as necessidades cotidianas dos 

sujeitos sociais. A comunicação constitui então o canal pelo qual os sujeitos fazem suas 

reivindicações ao mundo sistêmico com o objetivo de transformar suas realidades sociais.  

Portanto, de acordo com Habermas (1997), o mundo da vida abriga a possibilidade 

da emancipação, da construção de solidariedades e identidades plurais e, por isso mesmo, é 

capaz de resistir às investidas do Estado e do mercado. É a esfera da ação política por natureza, 

em oposição ao conformismo, conforme dito por Arendt (2001) engaja os sujeitos individuais 

e coletivos na luta em prol de um mundo comum.  

A esfera pública, como sinônimo de mundo comum, explica Arendt (2001) e 

Berdoulay (1997), pressupõe a presença do outro; coloca-nos na companhia uns dos outros sem, 

contudo, nos impelir ao conflito. É um espaço aonde a argumentação conduz a deliberação, o 
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esclarecimento das contendas na tentativa do entendimento que seja bom para todos. Esta é uma 

visão ideal, por vezes, utópica de esfera pública. Na realidade, o espaço público contemporâneo 

pode ser comparado a um 

 

campo de interesses e de disputa, onde conflito e [...] negociação são iminentes. A 

dicotomia conflito X negociação está posta em um mundo plural em saberes, mediado 

e impactado pelas tecnologias da comunicação, onde surgem novos espaços 

participativos, novos mecanismos de controle e novas vozes. (GUEDES, 2010, p. 11-

12) 

 

É fundamental estimular e fortalecer os canais de comunicação da esfera pública 

para que as vozes e os reclames da vida cotidiana possam alcançar com maior eficácia o mundo 

sistêmico e vice-versa. Esta dificuldade de trocas comunicacionais é marcante nas questões que 

dizem respeito ao trato dispensado pela sociedade e o poder público em relação ao patrimônio 

ambiental urbano, conforme veremos.  

Tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo, os sítios lacustres urbanos 

encontram-se imbuídos de uma riqueza imensurável de referenciais históricos, culturais, 

geográficos, ambientais e políticos. Tal característica pode-se afirmar, é um dos aspectos que 

os credenciam como significativos espaços públicos e lugares de patrimônio da cidade e da 

população fortalezense.  

Por esta razão, é fundamental identificar e utilizar a capacidade comunicacional da 

paisagem-ambiência que constitui estes espaços públicos em favor de uma formação 

patrimonial, e porque não dizer, ambiental pautada nas experiências estabelecidas e vivenciadas 

cotidianamente na complexa e dinâmica interação entre os meios social e físico que os 

configura.  

Ao se considerar a riqueza das representações e práticas expressas nas relações 

socioespaciais nelas estabelecidas (por vezes, mais conflitivas do que harmônicas, mas que 

marcam e caracterizam a densidade desses lugares) abre-se a possibilidade de reflexão e de 

entendimento de uma série de comportamentos e fenômenos sociais urbanos cuja análise mais 

direcionada à escala local é capaz de melhor explicitá-la.  

O local assinala Alain Bourdin (2001, p. 25), “exprime a proximidade, o encontro 

diário, [...] a existência de um conjunto de especificidades sociais, culturais bem partilhadas.” 

Por esta razão, pelo viés geográfico, a noção de lugar75 (no nosso entendimento, uma das 

                                                           
75 Aqui se faz necessário um esclarecimento. Optamos por adotar a noção de lugar em plena comunhão com a 

noção de paisagem por entendermos que, conforme já demonstrado no capítulo II, no pensamento desenvolvido 

por Augustin Berque sobre a médiance (uma das referências basilares para este trabalho), é nítido a 

indissociabilidade entre estes conceitos.  
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expressões mais significativas da paisagem-ambiência) toma posição relevante na condução 

deste debate.   

É desta maneira que a paisagem-ambiência dos espaços lacustres urbanos constitui 

importante instrumento pedagógico na promoção de uma sensibilização não apenas patrimonial 

ou ambiental, mas também política.  Mas é necessário, antes de tudo, apropriar-se das realidades 

locais para que, a partir delas, quem sabe, paulatinamente, (re)encantar o espaço público urbano 

e, a começar da experiencialidade de seus sujeitos sociais, alcançar sua dimensão patrimonial.  

 

3.2 A Geografia e a questão do espaço público  

 

Apesar da pouca atenção dispensada pela Geografia à discussão sobre o espaço 

público urbano (SERPA, 2007), a reflexão sobre este tema ocupa lugar central no debate sobre 

as relações socioespaciais na cidade contemporânea. Sabe-se que na atualidade acirram-se 

processos e fenômenos de fragmentação que resultam não apenas em segregação socioespacial, 

mas, sobretudo, na escassez e dificuldade de acesso, cada vez mais acentuada, de espaços 

disponíveis ao encontro, à convivência, consequentemente ao envolvimento e à urbanidade.    

 A propósito da constatação de Serpa, é possível encontrar, no âmbito da 

produção do conhecimento geográfico significativas contribuições a respeito do espaço público 

e sua importância na compreensão das representações e práticas que os sujeitos e grupos sociais 

constroem no espaço e entre si. Tais estudos são identificados, prioritariamente, no domínio da 

geografia cultural e social (DAMERY, 2008).  

 É justamente neste campo do conhecimento geográfico que se encontram as 

reflexões de Vicent Berdoulay (1997, 2001, 2005), que trata do espaço público tomando em 

conta a noção de lugar. Colocando em destaque a importância da ação dos sujeitos sociais na 

construção dos lugares, o autor reconhece a possibilidade de articulação de uma identidade 

coletiva e, consequentemente, uma alternativa à compreensão e caracterização geográfica do 

espaço público. Assim, integrando a geografia cultural e as ciências políticas, Berdoulay, 

juntamente com Paulo Cesar da Costa Gomes e Jacques Lolive76 se interessam pelas dimensões 

da materialidade, da política e da ação relativos ao espaço e a esfera pública.   

                                                           
76 Berdoulay, Gomes e Lolive, lideram um grupo de pesquisa interdisciplinar que desenvolve estudos sobre as 

transformações do espaço público como oportunidades de sua renovação. Assim, o grupo se interessa pelas grandes 

questões da sociedade atual (ambiental, por exemplo) para, a partir destas, desenvolver novos conhecimentos nas 

diversas escalas sociais, políticas e culturais. (DAMERY, 2008).  
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A questão levantada toca os aspectos simbólicos que compõem a identidade social 

urbana. Serpa (2007) argumenta que as identidades constroem-se a partir do reconhecimento 

de uma alteridade ao mesmo tempo desigual e diferente. Na visão do autor isso só se realiza 

onde há “interação, transações, relações ou contatos entre grupos diferentes.” (SERPA, 2007, 

p. 20).  

 Para Berdoulay (1997), um dos motivos que mantiveram a geografia afastada 

durante muito tempo do debate do espaço público é justamente o fato de ter predominado na 

linha de pensamento deste objeto social um caráter imaterial, ou seja, um espaço público 

concebido para superar as diferenças sociais e pertencimentos culturais. Na percepção do autor, 

este tipo de concepção instaura uma forte oposição entre a noção de espaço público e 

identidades coletivas. Tal fato, de acordo com Berdoulay (1997), ajuda a explicar o porquê dos 

geógrafos terem adotado uma postura de distanciamento em relação às questões que relacionam 

o espaço geográfico (singular por excelência) e o espaço público (universalista).  

 Porém, Berdoulay (2005), dedica-se a demonstrar a relevância da abordagem 

geográfica enquanto uma contribuição potencial das questões do estatuto e do papel do espaço 

público contemporâneo. Em sua concepção é necessário não descuidar da espacialidade que, de 

certa forma, não aparece na análise puramente política do espaço público. Neste sentido, o autor 

esclarece que  

a noção de espaço público parece separada entre, de um lado, uma preocupação muito 

prática e concreta sobre o planejamento de praças, jardins e ruas, e, de outro lado, uma 

pesquisa muito teórica de fundamentos para uma vida política democrática. [...] nós 

nos concentramos sobre a incontornável mas muito negligenciada espacialidade da 

vida política, a qual remete a noção de espaço público77. (BERDOULAY, GOMES e 

LOLIVE, 2005, p. 9, tradução nossa.). 

 

Por isso, o pesquisador recorre à noção de lugar para demostrar que não existe 

contradição entre o espaço público e a identidade coletiva. Para ele, o lugar é o elo entre o 

sujeito contemporâneo e o seu mundo e é também, objeto e contexto da ação. Do mesmo modo, 

o sujeito constrói o lugar por meio de relatos e experiências que dão sentido à sua relação com 

as pessoas e os objetos que o cercam. Berdoulay, Castro e Gomes (2001) explicam que a noção 

de lugar enfoca as   

  

diferenças de ordem qualitativa que se observam na paisagem, mas sobretudo que 

significam uma relação particular entre uma população e seu ambiente. Ela se 

distingue da noção de território, que insiste sobre os poderes que a instituem, sobre as 

                                                           
77 Texto original: “[...] la notion d’espace public semble écartelée entre, d’une part, une preoccupation 

d’aménagement très pratique et concrète de places, jardins ou rues, et, d’autre part, une recherche très théorique 

de fondements pour une vie politique démocratique. [...] nous nous concentrons sur l’incontournable mais trop 

négligée spatialité de la vie politique à laquelle renvoie la notion d’espace public.” (BERDOULAY, GOMES et 

LOLIVE, 2005, p. 9). 
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identidades que ele promove e sobre as ideologias que ele se ocupa. O lugar exprime, 

por sua vez, a maneira pela qual o sujeito se constitui em relação com o seu meio, o 

domínio intermediário que ele tece entre a sua própria subjetividade e a objetividade 

de suas condições de vida, a tensão entre essas polaridades que ele deve fazer frente e 

que precisamente faz dele um sujeito78. (BERDOULAY; CASTRO & GOMES, 2001, 

p. 423, tradução nossa.).  

 

 Esta interação permanente entre sujeito e lugar é densamente influenciada por 

valores coletivos e pela materialidade do mundo que o cerca. Neste sentido, a construção da 

representação social do lugar pelo sujeito, não é puramente individual e subjetiva, mas ao 

mesmo tempo, coletiva e objetiva, ela se estabelece pela médiance (BERDOULAY, 1997; 

BERQUE, 1990).  

É por esta característica, que Berdoulay (1997) elege a noção de lugar para discutir 

sob o ponto de vista geográfico, as transformações socioespaciais contemporâneas e a questão 

da cidadania. A cidadania floresce no lugar porque o mesmo evoca um engajamento efetivo (e 

afetivo) do cidadão com as realidades e necessidades do seu mundo. Esta postura pressupõe um 

envolvimento político no qual se situam tanto os discursos quanto os comportamentos e 

confirma a produção simbólica do ser-junto (BESSE, 2006b, 2010).  

Em outras palavras, esta condição de envolvimento entre sujeito e lugar, reconhece 

o autor, funda-se sobre valores e regras de funcionamento de onde nasce um espaço, propício 

ao debate público em um espaço público que é ao mesmo tempo material (sensível) e imaterial 

(simbólico).  

Do mesmo modo, Gomes (2002) associa as noções de espaço público e cidadania 

para discutir geograficamente o tema. O autor não exclui de sua análise a participação do Estado 

na configuração e consolidação do espaço público urbano. Em parceria com Berdoulay e Castro 

(2001), os autores reafirmam a condição normativa do espaço público que reivindica um 

posicionamento racional do sujeito, mas, principalmente, o defendem como repleto de 

qualificações materiais, sociais e culturais, portanto, um lugar ao mesmo tempo material e 

imaterial, que recorre ao imaginário e à atividade narrativa do sujeito (BERDOULAY, 

CASTRO, GOMES, 2001). 

Em sua condição material, é no espaço da presença, onde é possível ver e ser visto, 

ouvir e ser ouvido, onde se exercita a sensibilidade para a alteridade. Trata-se, portanto, de um 

                                                           
78 Texto original: “[...] différences d’ordre qualitatif qui se repèrent dans le paysage, mais surtout qui signifient 

une relation particulière entre la population et son environnement. Elle se distingue de la notion de territoire, qui 

insiste sur les pouvoirs qui l’instituent, sur les identités qu’il promeut et sur les idéologies qu’il l’entretiennent.Le 

lieu exprime plutôt la façon dont le sujet se constitue en rapport avec son milieu, l’entre-deux qu’il tisse entre sa 

propre subjectivité et l’objectivité de ses conditions de vie, la tension entre ces polarités à laquelle il doit faire face 

à et qui fait précisement de lui un sujet.” (BERDOULAY, CASTRO et GOMES, 2001, p. 423).  
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espaço permanentemente aberto, acessível a todos que o frequentam, sem nenhuma distinção. 

Por outro lado, sua condição imaterial, liga-se à possibilidade que o mesmo permite o debate 

político, essencial à democracia. Um espaço que favorece a reflexão e o livre exercício da 

argumentação para dirimir conflitos em nome de harmonização de opiniões (BERDOULAY, 

1997; HABERMAS 1997, 2003; ARENDT, 2001).  

Ao propor que a geografia analise o espaço público operando com estas duas 

características de forma indissociada, Berdoulay (1997), está advertindo sobre a potencialidade 

que o espaço público tem de, por meio da comunicação, promover a aproximação entre os 

sujeitos sociais e destes com o poder público, especialmente no que concerne às ações de 

intervenção espacial. Isso é exatamente o oposto do que normalmente acontece. Sob a 

justificativa da superioridade do conhecimento técnico dos gestores e especialistas do 

planejamento urbano, por exemplo, em detrimento dos saberes, experiências e vivências dos 

sujeitos ordinários, é comum não haver liberdade para negociações no que se refere às maneiras 

de organizar e usar os espaços públicos (BERQUE, 1990; BOURDIN, 2001; ACSELRAD, 

2009). Vale lembrar que nesta perspectiva, se integram, perfeitamente, as estratégias de 

valorização, promoção e gestão do patrimônio, intervenções estas promovidas pelas instituições 

oficiais à revelia dos grupos diretamente envolvidos com estes bens.  

É contra esta falta de liberdade79 de troca de experiências que Berdoulay insiste que 

o lugar não pode ser concebido como contraditório das identidades coletivas e nem do espaço 

público. Neste sentido, reafirma-se o papel de destaque que, atualmente, o patrimônio pode 

assumir no debate público ao colocar no centro da discussão o sujeito e seu espaço de vida e 

vivido, enfim, as representações e práticas sociais advindas da interação entre sociedade e 

patrimônio ambiental lacustre urbano.  

Outro geógrafo que se dedica a esta discussão é Jean-Marc Besse (2006a; 2006b; 

2010). O estudioso empreende esforços para pensar o espaço público a partir do que ele 

denomina espaço sensível ou paisagem familiar. Neste sentido, o espaço público é o lugar onde 

se evidenciam as experiências sensoriais dos sujeitos sociais em contato com a paisagem, como 

elemento basilar das expressões e manifestações concretas e simbólicas no espaço público 

urbano.  

Por conseguinte, seu enfoque é “[...] a dimensão da cotidianidade dos usos do 

espaço público, mas também sobre a dimensão política desses usos uma dimensão política que 

                                                           
79 Neste sentido, Arendt (2002b, p. 38) é enfática. “Para a pergunta sobre o sentido da política existe uma resposta 

tão simples e tão concludente em si que se poderiam achar outras respostas dispensáveis por completo. Tal resposta 

seria: o sentido da política é a liberdade.”  
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não está necessariamente relacionada a eventos excepcionais80.” (BESSE, 2006b, p. 2, tradução 

nossa). Neste tipo de abordagem, importa compreender o papel das práticas comuns, mais 

precisamente, o impacto das ações dos habitantes locais na construção do espaço público. Na 

perspectiva de Besse (2006a; 2006b; 2010), a análise geográfica do espaço público pode ser 

mais bem conduzida se observado as diversas proposições e referenciais que o articulam.  

Sob este ponto de vista, o espaço público assume múltiplas características, que 

segundo o referido autor, aparecem sempre de forma integrada. Besse (2006b, 2010), encontra 

nos aportes teóricos e conceituais elaborados na esfera da filosofia por Hanah Arendt e Jüngen 

Habermas, as diversas referências sobre as quais a reflexão geográfica do espaço público deve 

estar igualmente atenta. Para Besse, o espaço público deve ser compreendido como um espaço 

da ação, da cidadania, da acessibilidade, da presença, da coletividade, do espetáculo, das 

superposições, da controvérsia democrática e do exercício político. A seguir, apresenta-se 

abreviadamente cada uma destas características a fim de melhor elucidá-las:  

 Enquanto espaço da ação não se limitando à condução da racionalidade 

econômica ou instrumental. Ele abriga todas as possibilidades do agir cotidiano.  

 Como espaço da cidadania, une os que o frequentam entorno de um objetivo 

comum.  Não se confunde com o espaço intimo privado ou doméstico.  

 Sendo espaço de acessibilidade, não pode ser restrito a um indivíduo ou a um 

grupo exclusivo. A acessibilidade consiste em sua virtude de desapropriação.  

 Significando presença, é um espaço público de visibilidade e de exposição de si 

frente aos outros e vice-versa. Assim, envolve responsabilidade, ética e política, 

em relação à encenação permanente.  

 Denotando coletividade, significa um espaço aberto caracterizado pela 

diversidade das expectativas e interesses dos sujeitos que a ele a cedem. 

 Constituindo o espaço do espetáculo caracteriza-se pela liberdade de expressão, 

consequentemente de exposição e publicidade das opiniões e interesses diversos.  

 Compondo um espaço de superposições é caracterizado pelo cruzamento 

raramente pacificado das perspectivas. Neste sentido, não um espaço de coesão, 

mas antagônico, não identitário ou comunitário.   

 Como espaço da controvérsia democrática, ou seja, do uso público da razão, 

manifesta sua plena capacidade educativa.  

                                                           
80 Texto original: “[...]la dimension politique de ces usages, une dimension politique qui n’est pas nécessairement 

liée à des événements exceptionnels.” (BESSE, 2006b, p. 2). 
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 Por fim, como espaço do exercício da capacidade política, está orientado para a 

efetivação do bem comum. Nesta condição, não se confunde com espaço do 

Estado, mas a expressão da sociedade civil frente ao Estado (BESSE, 2006b; 

2010).  

Todas estas perspectivas se entrecruzam, ou seja, uma não se realiza sem a outra e 

não podem ser compreendidas isoladamente. Neste ponto, a reflexão de Besse a respeito da 

paisagem se alinha ao espaço público. Na concepção do autor, a paisagem é antes de tudo uma 

questão de organização de um espaço favorável à realização de experiências não apenas sociais, 

mas também individuais. Assim a paisagem é   

 

o mapa vivo de uma sociedade, de suas formas de vida, de seus métodos de 

organização, e de seus projetos. Podemos tirar uma conclusão sobre o significado da 

paisagem.  A paisagem, qualquer que seja o projeto que veicule é a expressão de uma 

interrogação a respeito do bem-estar ou do bem "viver juntos" das sociedades 

humanas, ela encarna uma interrogação sobre os valores que podem fundar este "viver 

bem em conjunto", bem como sobre o quadro espacial e material real para o interior 

do qual este "viver bem juntos" pode ser alcançado81. (BESSE, 2006b, p. 14, tradução 

nossa). 

 

Outro aspecto ao qual Besse dedica especial atenção na análise geográfica do 

espaço público é a questão da conservação das paisagens. Besse (2006b; 2010), defende a 

necessidade de adoção de critérios de avaliação das paisagens que supere a razão estética. Para 

ele, esta razão estética, é a mais pobre justificativa de preservação e conservação das paisagens. 

Por isso, Besse insiste sobre a importância de se abandonar o ponto de vista do espectador e 

priorizar o questionamento sobre os interesses e a percepção dos grupos sociais sobre tais 

paisagens a fim de revelar as possibilidades que a paisagem oferece para a vida, para a liberdade 

de escolha e de ação de cada um, para o estabelecimento e fortalecimento das relações 

consensuais com os outros e com a própria paisagem.  

Nestes termos, é importante considerar o que a paisagem pode oferecer para a 

realização individual e a mudança social. Dito de outra forma: “não se deve jamais manipular 

com a paisagem sem pensar em quem aí vive82.” (BESSE, 2006b, p. 15, tradução nossa).  

                                                           
81 Texto original: “[...] la carte vivante d’une société, de ses formes de vie, de ses modes d’organisation, et de ses 

projets. On peut en tirer une conséquence qui concerne le sens du paysage. Le paysage, quel que soit le projet qu’il 

véhicule, est l’expression d’une interrogation à propôs du bien-être ou du « bien vivre ensemble » des sociétés 

humaines, il incarne une interrogation sur les valeurs qui peuvent fonder ce « bien vivre ensemble », ainsi que sur 

le cadre spatial et matériel réel à l’intérieur duquel ce « bien vivre ensemble » peut être réalisé.” (BESSE, 2006b, 

p. 14).   
82 Texto original “on ne doit jamais rafistoler le paysage sans penser à ceux qui y vivente.” (Besse, 2006b, p. 15).  
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As inferências sobre paisagem e espaço público de Besse (2006b), alinham-se às 

questões patrimoniais ambientais na cidade contemporânea deixando claro que a paisagem não 

pode ser exclusivamente colocada a serviço de projetos urbanísticos, aqueles sobre os quais 

incidem precisamente, as ações de planejamento e ordenamento territorial em suas diversas 

escalas (BERQUE, 1995). Mas, sobretudo, a paisagem é convocada, de maneira especial, a 

compor um projeto urbano muito maior, a urbanidade que se revela “nos espaços abertos e 

comuns da cidade constituindo uma dimensão essencial do desenvolvimento urbano e, na 

verdade, uma de suas condições fundadoras83.” (BESSE, 2006b, p 15, tradução nossa). 

Em se tratando de uma construção relacional e integrativa, a paisagem solicita ações 

que não negligenciem o pluralismo, ou seja, a sobreposição de usos e de práticas sociais 

(atributo de qualquer espaço público). É o pluralismo de pontos de vistas e de saberes que pode 

evidenciar a complexidade desta realidade que é a paisagem, ao mesmo tempo em que a impede 

de ser objeto de estudo de apenas uma especialidade científica. “A paisagem e, mais 

precisamente, o projeto da paisagem, implicam a criação de espaços de confrontação de 

opiniões no interior dos quais os diversos atores que entram na formação dos territórios devem 

ser capazes de encontrar o seu lugar84.” (BESSE, 2006b, p. 17-18, tradução nossa). 

Nota-se que a geografia, assume um papel de destaque no contexto de renovação 

da análise do espaço público. O potencial do olhar geográfico no âmbito deste debate não cessa 

de se revelar. Conforme identificado, neste campo teórico, importantes contribuições advêm do 

trabalho desenvolvido por geógrafos franceses. Além de Berdoulay e Besse, igual destaque 

merece ser dado ao trabalho desenvolvido por Claire Damery intitulado: “Espaço público, 

patrimônio e meio afetivo”, exemplos de Marais d’Orx e do Domaine d’Abbadia85 (2008), sob 

a orientação do próprio Vicent Berdoulay.  

Tendo como base uma geografia social do afeto, a autora propõe uma releitura do 

espaço público contemporâneo a partir da questão patrimonial. Ao refletir sobre a problemática 

socioambiental a autora reconhece a indissociabilidade entre patrimônio, espaço público e 

afetividade como suporte capaz de instaurar a reflexão coletiva da sociedade sobre seu presente 

e futuro a partir da percepção das relações que estabelece com seu meio. A autora defende que 

                                                           
83 Texto original: “les espaces ouverts et communs de la ville constituaient unedimension essentielle du monde 

urbain et en vérité une de ses conditions fondatrices.” (BESSE, 2006b, p. 15).   
84 Texto original: “le paysage, et plus précisément le projet de paysage, impliquent la constitution d’espaces de 

confrontation des opinions à l’intérieur desquels les divers acteurs qui entrent dans la formation des territoires 

doivent pouvoir trouver leur place.” (BESSE, 2006b, p. 17-18). 
85 Título original: “Espace public, patrimoine et milieu affectif: Exemples du Marais d’Orx et du Domaine 

d’Abbadia.” 
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a afetividade é condição essencial para a experiência e empoderamento social do espaço público 

e, por que não acrescentar, do patrimônio.  

Por esta razão, no âmbito da geografia, seu trabalho ao unir as questões que 

envolvem o sujeito, o lugar, a paisagem e o patrimônio (a paisagem-ambiência), assume 

posição inovadora no debate sobre o reconhecimento, a valorização e a conservação patrimonial 

como condição de renovação da função do espaço público. Nestes termos, suas ideias se 

aproximam ainda mais da abordagem que queremos dar ao debate sobre o patrimônio ambiental 

lacustre urbano enquanto espaços públicos patrimoniais exemplares. Isso porque, a pesquisa 

empírica demonstrou através das falas dos sujeitos sociais, mais do que das suas atitudes 

presenciadas durante o campo, a existência de laços de afetividade entre os grupos sociais 

entrevistados e os sítios lacustres pesquisados. 

O meio afetivo é, para Damery (2008), a mola propulsora e a condição do espaço 

público. A dimensão afetiva da experiência patrimonial, de acordo com a pesquisadora, articula 

a relação do público à forma86 e à visibilidade gerando o espaço público em toda a sua 

complexidade. A noção de afetividade envolve emoções e sentimentos que instituem uma 

relação duradoura entre o sujeito e o seu mundo. O afeto argumenta Damery (2008), origina-se 

mais nos pensamentos, desejos, representações, memórias pessoais, do que nas sensações. Ou 

seja, o afeto emerge da história de cada sujeito e se imbrica na maneira de pensar e agir com os 

pares e com o seu lugar.  

Frente a estas colocações, pode-se inferir que o afeto, por ser uma experiência 

considerada interior e pessoal, ocupa lugar privilegiado nas ciências cognitivas. Neste sentido 

se aproxima mais da noção de vivência. Entretanto, as ciências sociais se apropriaram do 

referido conceito extraindo-lhe sua dimensão mais social e cultural e, portanto, coletiva da 

dimensão afetiva, neste caso, a experiência.   

A afetividade encontra assim, seu lugar no centro das reflexões a respeito do espaço 

público porque através dela revelam-se identidades e valores que sustentam os posicionamentos 

individuais e coletivos que ligam a esfera privada ao domínio público favorecendo a expressão 

de um espaço público. Neste sentido, as palavras de Damery (2008, p. 283, tradução nossa), são 

esclarecedoras: 

 

 as qualidades expressivas, visíveis e criativas dos afetos estão então no coração da 

articulação entre a forma, o processo e evento. Ligada à forma, a dimensão afetiva do 

                                                           
86 A forma é o que torna visível os processos sociais. Por meio dela, visualizamos e desvendamos as funções. Em 

se tratando da visibilidade, a forma foi quase sempre substituída pela noção de espaço. Mas na verdade, a forma é 

uma categoria analítica do espaço definida como um sistema de objetos e sistema de ações. (DAMERY, 2008; 

SANTOS, 2002).  



97 
 

meio torna possível a expressão e a afirmação das opiniões no espaço coletivo. A 

noção de meio afetivo articula, neste sentido, a dimensão material da forma, condição 

de sua existência e de sua durabilidade, a esta do evento público, que a torna possível 

pela dimensão afetiva da experiência que a nutre e dela se nutre87. 

 

Assim, a forma é um meio material e simbólico da qual o debate público pode 

emergir. Nesta perspectiva, percebe-se, uma potencialidade para a reflexão sobre os usos dos 

espaços públicos patrimoniais urbanos não apenas como instrumento de gestão territorial e 

qualificação do espaço urbano (dimensão institucional ordenadora do espaço público 

patrimonial que tem como foco a encenação), mas como espaços atribuídos de sentidos, 

considerados sobre a base das percepções dos citadinos (espaço público patrimonial vernacular 

ou social, onde ocorre o encontro da cena e do público no desenrolar da vida cotidiana).   

Tal constatação conduz ao entendimento de que é possível, a partir da abertura de 

diálogo entre a sociedade civil e as instituições governamentais o estabelecimento de uma 

parceria capaz de dar visibilidade a estes lugares no cenário geral da cidade. Partir da 

afetividade para fortalecer os laços sociais que unem os espaços públicos patrimoniais lacustres 

e as populações que deles dispõem, pode ser uma motivação admirável.  

É necessário, antes de tudo, fazer confundir-se o discurso e o agir das instituições e 

dos grupos sociais; aproximar as comunidades e o poder público; instituir permanentemente o 

debate público sobre a experiência do patrimônio ambiental lacustre urbano em toda a sua 

dinâmica e complexidade, incluindo seu potencial de espaço público. Destas questões, devem 

se ocupar as políticas educacionais, não apenas na escola, mas especialmente fora dela.  

 

3.3 O espaço público e a experiência na cidade 

 

 A abordagem geográfica, sem esquecer-se da condição simbólica do espaço 

público, dedica-se, particularmente à sua expressão material. Em se tratando de um tema, 

eminentemente urbano, o trato do espaço público impõe-se como um contínuo desafio às 

ciências sociais e, mormente à geografia. Isso porque, enquanto uma construção social, os 

fenômenos e processos que o instituem, encontram-se em permanente transformação.  

                                                           
87 Texto original: “Les qualités expressives, visibles et créatives des affects sont alors au coeur de l’articulation 

entre la forme, le processos et l’évènement. Attachée à la forme, la dimension affective du milieu rendrait alors 

possible l’expression et l’affirmation des opinions dans un espace collectif. La notion de milieu affectif articule en 

ce sens la dimension matérielle de la forme, condition de son existence et de sa durabilité, et celle de l’évènement 

public, qu’il rend possible, par la dimension affective de l’expérience qui le nourrit et s’en nourrit.” (DAMERY, 

2008, p. 283).  
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Empreender uma leitura do espaço público em ambiente urbano exige, em um 

primeiro momento, a compreensão das teias socioespaciais que constituem as múltiplas 

espacialidades e territorialidades da cidade. Isto implica entender as formas de relação que se 

estabelecem entre a sociedade civil e o poder público na luta pelo direito de acesso à cidade e 

ao urbano, a fim de tornar inteligível este processo. Neste contexto, a discussão entre urbanismo 

e urbanidade é condição primeira para a entrada nesta temática, pois evidencia as contradições 

e possibilidades incorporadas nas relações socioespaciais na cidade contemporânea.  

O geógrafo Jérôme Monnet (1999a) defende que para se entender a cidade e o 

urbano em sua plena complexidade e dinâmica, é fundamental compreender o espaço como um 

meio relacional. Inspirando-se nas reflexões que Augustin Berque (1995) realiza sobre o 

ordenamento e função das paisagens (ver capítulo II), Monnet, elabora sua concepção de espaço 

assim definindo-o:  

 

O espaço é a matéria das relações. Ele constitui a matéria da relação do sujeito ao 

objeto, de si para o outro, de nós a eles, do interior ao exterior, da consciência ao 

mundo. Que o espaço seja concebido em uma perspectiva objetiva, subjetiva ou 

trajetiva, ele aparece sempre como condição da relação. Que se trate de consciência, 

de conhecimento ou de comunicação: é necessário que aí tenha diferenciação e 

distância88. (MONNET, 1999a, p. 126, tradução nossa).  

 

Como o próprio autor destaca, a cidade e seus espaços se constroem a partir de 

relações que orientam todo procedimento de ordenamento espacial urbano. A partir deste 

entendimento Monnet (1999a) constrói sua concepção de “interpretação-ordenamento” do 

espaço (essência do urbanismo), em contraposição à ideia de “representação-ação” do espaço 

(fundamentalmente urbanista).  

O ordenamento do espaço é, antes de tudo, a expressão da interpretação89 que os 

sujeitos individuais ou coletivos fazem do seu meio (BERQUE, 1995).  Guiando-se por esta 

compreensão, Monnet (1999a), entende que na relação sujeito-mundo, o sujeito é uma realidade 

que transforma efetiva e materialmente o mundo, na mesma medida em que, o mundo também 

representa uma realidade só que visto a partir do próprio sujeito. Por essa razão classifica como 

                                                           
88 Texto original: “L’espace est la matière des relations. Il constitue la matière de la relation du sujet à l’objet, de 

soi à autri, de nous à eux, de l’interieur à l’exterieur, de la conscience au monde. Que l’espace soi concu dans une 

perspective objective, subjective ou trajective, Il apparaît toujoour s comme la condition de la rlation. Qui s’agisse 

de conscience, de connaissance ou de communication: Il faut qu’il y ait différenciation et distance.” (MONNET, 

1999a, p. 126)  
89 Segundo Monnet (1999a), o termo interpretação neste contexto assume dois sentidos que dão conta tanto do 

ordenamento do espaço quanto da representação do mundo. Trata-se da interpretação passiva referente às 

realidades as quais o(s) sujeito(s) tem algo a interpretar, ou seja, compreender e (re)tratar dos ordenamentos e 

representações que lhes são pré-existentes. E a interpretação ativa na qual o(s) sujeito(s), agindo segundo suas 

próprias interpretações do mundo, formam suas interpretações pessoais e do mundo.  
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ordenamento espacial toda ação, qualquer que seja a escala (individual ou coletiva) que 

organiza a “matéria” no espaço.   

Partindo da sua teoria “interpretação-ação” Monnet constrói dois modelos de 

explicação da cidade: “a cidade tal qual ela deveria ser” e “a cidade tal qual como se encontra.” 

(MONNET, 1999a). O primeiro corresponde à cidade na escala da “humanidade”, que se realiza 

no momento presente, na efervescência dos diferentes sujeitos e atores no poder, ou seja, é a 

cidade comandada ou controlada. É a cidade capturada e proclamada nas plataformas políticas 

governamentais, exposta midiaticamente ao consumo e à comercialização por meio do 

marketing publicitário e jornalístico a serviço do mercado imobiliário, do turismo e assim por 

diante (MONNET, 1999a; SANCHEZ, 2003, 2009; SOUZA, 2008; COSTA, 2003).  

Neste modelo, a cidade é fragmentada e revela toda a exclusão socioespacial que 

lhe é característica. É a cidade encenada pela mídia e os gestores urbanos tal como querem que 

ela seja. Neste contexto, a cidade e a sua realidade são apresentadas parcialmente, sem 

profundidade. No campo do patrimônio, conforme visto no capítulo anterior, este modelo é bem 

aplicado. Reforma-se e dá-se visibilidade àqueles patrimônios que se encaixam na rota do 

turismo e negligenciam-se os que estão fora deste circuito.  

O caso dos sítios lacustres, não é diferente. Enquanto o poder público se mantém 

inerte, a mídia, foca principalmente, nos aspectos negativos e nos problemas enfrentados nestes 

lugares, como a violência urbana e a poluição ambiental. Entretanto, não aprofunda o mérito 

daquilo que de fato acontece no cotidiano das comunidades que os envolvem e na esfera da 

gestão pública. O discurso é tão forte que a cidade não-midiática é capaz de deixar as pessoas 

inertes, na medida em que, reproduzem e aceitam a cidade midiática como verdade absoluta. 

Assim, perdem a sua própria referência, não reconhecendo seu lugar de sujeito social, 

igualmente participante da construção social da cidade.  

Em contraposição, a “cidade tal qual como se encontra” é o produto coletivo que 

resulta de uma incapacidade que os sujeitos, cada um por si, têm para “apreender seu meio 

cotidiano como um ‘mundo’ unificado por sua consciência geográfica90.” (MONNET, 1999a, 

p. 121, tradução nossa). É a cidade que Besse (2006b), considera explodida ou expandida 

abrigando uma pluralidade de realidades, fenômenos e processos que “a cidade tal como deveria 

ser” tende a simplificar.   

Tais características são marcas das metrópoles que se apresentam aos olhos dos 

indivíduos, sejam habitantes ou os que a ela afluem por diversas motivações, como alguma 

                                                           
90 Texto original: “[...] apprehender leur milieu quotidian comme un “monde” unifié par leur conscience 

géographique.” (MONNET, 1999a, p. 121).  
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coisa desproporcional fora de padrão, dificultando sua apreensão (MONNET, 1999a). Dois 

aspectos são relevantes nesta análise. O primeiro modelo corresponde à cidade na escala 

humana, projetada pela mídia e pelos entes institucionais perseguindo um padrão que segue 

uma racionalidade. O segundo modelo diz respeito à cidade da escala inumana e é resultado 

dessa manipulação político-midiática (MONNET 1999a).  

Não se trata de modelos opositores. Eles são resultado de relações conflituosas por 

excelência, mas também combinadas que se desenrolam no urbano. Oliveira (2001) coloca em 

evidência esse perverso jogo urbano que ao mesmo tempo seduz e chama à ilusão. Para o autor, 

as cidades contemporâneas, mais pontualmente, as metrópoles, agregam um “complexo 

cosmopolita de desafios e tensões. [...] não há modelo melhor de inferno, pois ele contém os 

mais acessíveis caminhos do céu.” (OLIVEIRA, 2001, p. 157).    

No coração deste contexto de conflitos/acordos, exclusão/inclusão, 

planejamento/gestão, visibilidade/invisibilidade, venda/consumo da cidade, 

participação/passividade popular, acesso/negação do espaço público, 

patrimonialização/patrimonialidade, dentre outras tramas, encontra-se uma questão 

fundamental da geografia urbana, qual seja: a discussão sobre a relação entre a postura e o saber 

técnico dos agentes sociais institucionais e o senso comum dos citadinos. Esta relação é 

apresentada nas análises eruditas, geralmente, numa condição de desigualdade que prejudica o 

alcance do bem comum e, consequentemente, “melhores condições de vida, sob o ângulo da 

justiça social urbana.” (SOUZA, 2003, p. 15).  

Habermas (2003) fornece uma análise bastante elucidativa que ultrapassa a 

apreciação do espaço público e pode perfeitamente ser aplicada ao exame das demandas 

socioespaciais urbanas como um todo. O autor convoca a uma reflexão sobre o caráter e a 

função da racionalidade instrumental frente à racionalidade e a ação comunicativa. Porém antes 

de avançar nesta temática, é preciso elucidar o significado destes termos. Besse (2010, p. 264, 

tradução nossa) é quem explica:  

 

a racionalidade instrumental que se encarna nas modelizações científicas, assim como 

nos dispositivos de saberes técnico; a racionalidade moral, que designa os valores 

coletivos e os horizontes  éticos e políticos no seio dos quais a ação humana comporta 

sentidos; a racionalidade estética, que apoia a diversidade das formas possíveis no 

encontro dos corpos e das sensibilidades com o mundo; a racionalidade dialógica ou 

comunicacional, que instala os quadros simbólicos onde se constroem as orientações 

e os princípios da vida comum91.  

                                                           
91 Texto original: “[...] la rationalité instrumentale qui s’incarne dans des modélisations scientifiques, ainsi que 

dans des dispositifs et des savoirs techniques ; la rationalité morale, qui désigne les valeurs collectives et les 

horizons éthiques et politiques au sein desquels l’action humaine se donne un sens ; la rationalité esthétique, qui 

prend en charge la diversité des formes possibles de la rencontre des corps et des sensibilités avec le monde ; la 
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Para Besse (2010), é preciso rearticular a razão que a modernidade dissociou. Desse 

modo seria possível amenizar os efeitos nefastos de uma das consequências: a supressão da 

possibilidade de uma abordagem global das questões socioespaciais.  

Retornando à perspectiva de Habermas (2003), sobre a racionalidade, verifica-se 

que o autor se interessou, mais pontualmente, pela análise das racionalidades instrumental e 

comunicativa. Porém, em sua obra fica claro que a racionalidade estética se integra à 

instrumental, enquanto a racionalidade ética associa-se à comunicativa.  

Para Habermas (2003), a racionalidade instrumental orienta o que ele denomina de 

“ação estratégica” posta a serviço do ajustamento dos meios para alcançar fins ou objetivos 

previamente estabelecidos. Em nome de uma pretensa eficiência, uma vez predeterminados os 

objetivos da estratégia, não há margem para o estabelecimento de questionamentos sobre os 

mesmos. Na ação estratégica, a comunicação é usada com o objetivo de dominação e 

manipulação pela imposição92.  

Diferentemente, a racionalidade comunicativa, serve à ação comunicativa. Neste 

tipo de ação, conforme explanado anteriormente, o objetivo é a troca dialógica argumentativa. 

Os meios e os fins das ações são amplamente questionados prevalecendo o melhor argumento. 

A tônica é a troca de conhecimentos e opiniões no jogo de sustentação ou reprovação de 

argumentos em nome do fechamento de acordos, neste caso, por meio da cooperação e do 

convencimento. Desta maneira, razão e ética se unem pela comunicação (HABERMAS, 2003).  

Besse (2010) inspirando-se em Habermas, para pensar a paisagem e espaço público 

comenta que a palavra do especialista, em se tratando da realidade urbana, não deveria ser 

tomada como verdade absoluta e, portanto, não deveria ser a última. Conforme mencionado 

anteriormente, o autor insiste na necessidade de se dar igual atenção à linguagem ordinária, ou 

comum, aquela falada e compreendida por todos os cidadãos. Isso implica, segundo o autor, no 

reconhecimento de que  

 

[...] o habitante é possuidor de uma ‘verdade’, uma ‘verdade’, ou como se quer, uma 

voz necessária de se compreender e ser tomada em conta na elaboração do projeto da 

decisão política. O espaço público é a ‘arena’ onde se exprimem as vozes e as 

verdades, e a estrutura organizadora mais ou menos formalizada e durável destas 

expressões [...]93. (BESSE, 2010, p. 276, tradução nossa).  

                                                           
rationalité dialogique ou communicationnelle, qui installe les cadres symboliques où se construisent les 

orientations et les principes de la vie commune.” (BESSE, 2010, p. 264).  
92 Arendt (2002c) estabelece a diferença entre a “arte da persuasão” (falar político) e a “arte dialética” (falar 

filosófico). “A principal distinção entre persuasão e dialética é que a primeira dirige-se sempre a uma multidão. 

Ao passo que a dialética só é possível em um diálogo entre dois.” (ARENDT, 2002c, p. 96). 
93 Texto original: “[...] l’habitant est porteur d’une “vérité”, une “vérité” ou si l’on veut une voix qu’il est nécessaire 

d’entendre et de prendre em compte dans l’élaboration du projet et de la décision politique. L’espace public est 
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Monnet (1999a), em sua análise da “interpretação-ação” ilustra o modo pelo qual a 

racionalidade instrumental se materializa no planejamento urbano sufocando a racionalidade 

comunicacional. Para o autor, o quadro de especialistas que compõem a gestão pública atuando 

de forma tecnocrática prendem-se ao que ele denomina “tentação demiúrgica ou da 

responsabilidade total” e “tentação da irresponsabilidade.” Ambos estão claramente presentes 

na espacialidade das cidades contemporâneas.   

Na tentação demiúrgica impera o poder autoritário das ações (interventoras 

conduzidas por arquitetos, engenheiros e técnicos do planejamento urbano, por exemplo) e das 

leis (instituídas por especialistas do direito, gestores públicos e legisladores). Estes experts 

imprimem a marca de suas ações na cidade de maneira concreta (ambientes edificados a partir 

de seus ideais, como os projetos de urbanização das lagoas urbanas), mas também de forma 

imaterial (como no caso das legislações elaboradas sem a participação popular e aplicadas a 

todos os sujeitos sociais, ainda que, neste ponto, haja controvérsias). Confunde-se a escala do 

escritório e o espaço público impondo-se à cidade as visões de um só, ou de um pequeno grupo.  

A força simbólica e concreta da “tentação demiúrgica” intimida a tomada de 

posicionamento dos habitantes não especialistas da cidade. Conforme se observa 

cotidianamente na cidade, nem mesmo são criados ou exigidos espaços para promoção desta 

participação (e isso de ambas as partes).  

Apesar dos inúmeros fatores que concorrem para este “conformismo generalizado” 

(CASTORIADIS, 2006), a educação tem especial participação nesta situação. Oliveira (2009a) 

demonstra como o sistema educacional permanece preso a tradições positivistas e racionalistas 

circunscrevendo-se a reproduzir (tanto na formação básica quanto acadêmica) o contexto de 

dominação da razão cientificista e tecnicista. Neste sentido, de acordo com o autor, o sistema 

educacional formal mostra-se inábil para ler o código educativo da sociedade e dar conta de sua 

pluralidade, e, principalmente suas necessidades frente às transformações atuais. Suas reflexões 

possuem nítida relevância para elucidar as dificuldades de superação do modelo de imposição 

do planejamento urbano e qualquer outro processo social.   

Assim, mesmo em tempos de contestação da racionalidade puramente instrumental 

cientificista, segue o acirramento da distância entre o saber técnico e o saber tradicional da 

formação informal. No campo do constructo patrimonial, assim como em qualquer outro 

                                                           
“l’arène” où s’expriment les voix et les vérités, et la structure organisatrice plus ou moins formalisée et durable de 

ces expressions […].” (BESSÉ, 2010, p. 276).  
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segmento da produção do conhecimento social e das relações socioespaciais é fundamental 

aproximar estas duas linguagens.  

Por sua vez, a tentação da irresponsabilidade caracteriza-se pelo excesso e absoluta 

confiança no conhecimento técnico e, por isso mesmo, nas proposições defendidas pelos 

especialistas do ordenamento urbano, vistos como únicos detentores da capacidade criativa, 

capazes de intervir com sucesso no espaço da cidade, o que seria inacessível àqueles sujeitos 

sociais sem qualificações técnicas.  

Do mesmo modo que a tentação da responsabilidade total, está também faz calar a 

voz da população comum e, igualmente os impele para fora dos circuitos de tomada de decisão. 

Está é uma atitude muito comum e pode ser facilmente identificada em certas audiências 

públicas em que os projetos já vêm elaborados e se percebe claramente a tentativa de 

convencimento (manipulação) dos cidadãos chamados, também por força de lei, a legitimar tais 

processos. Um verdadeiro atentado à autonomia94 social e individual, por conseguinte, à 

democracia, narraria Castoriadis (2006), ou ainda, à liberdade de exercer a racionalidade 

dialógica no espaço público e decidir sobre as transformações no seu espaço de vida, no seu 

lugar (HABERMAS, 2003; BESSE, 2010; DI MÉO e BULÉON, 2007).  

Assim, a conclusão a que chega Monnet é a de que, em todo caso, quer se trate da 

tentação demiúrgica ou da irresponsabilidade “[...] está-se numa lógica de competência 

exclusiva, cujo campo pode ser estreito ou amplo95.” (MONNET, 1999a, p. 101, tradução 

nossa). Frente a estas colocações, só é possível vislumbrar processos de planejamento e gestão 

urbanos alternativos, numa realidade que coloque em diálogo os interesses e conhecimentos 

técnicos e banais. Neste contexto se inscrevem, as contribuições vindas do debate sobre o 

espaço público e sobre o patrimônio socialmente apropriado, (tema a ser aprofundado no item 

subsequente).  

Nessa mesma linha de pensamento, Moscovici (2007), fala da hieroestrutura e da 

heterarquia. Para o autor, a raiz das relações de distanciamento e de espoliação em todas as 

formas de sociedade está na hieroestrutura que encarna o princípio instrumental e organiza o 

desencantamento do mundo. Funciona por meio de imposições que levam quase sempre à 

dominação e influência de maneira unilateral o conjunto social.   

                                                           
94 Que segundo Castoriadis (2006) é exercida na igualdade do direito de participação nos processos de tomada de 

decisões sendo igualmente condição imprescindível para sua execução. 
95 Texto original: “[...] on est dans une logique de competence exclusive, don’t le champ peut être retreint ou 

large.” (MONNET, 1999a, p. 101).  
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A heterarquia, por sua vez, defende Moscovici, está presente na organização social 

onde existem trocas de saberes e pensamentos. A capacidade criadora de cada sujeito é 

reconhecida e aceita, do mesmo modo em que, a liberdade de expressão. Aqui, o princípio 

fundamental é o dialógico comunicacional.  

De forma mais clara:  

 

uma sociedade de hieroestrutura privilegia as capacidades de controle de uma parte 

sobre o conjunto e tem como ideal a superorganização. Ela nos é familiar. Ao 

contrário, uma sociedade heterárquica favorece o conjunto mais do que a parte, tolera 

um certo grau de desordem – debates, movimentos sociais, etc. – e visa a suborganizar. 

Nós temos ainda muita dificuldade de pensá-la e ainda mais dificuldade em vivê-la. 

(MOSCOVICI, 2007, p. 147). 

 

A temática tratada até agora solicita uma abertura ainda maior nesta reflexão. Deste 

modo, pensar sobre a experiência do espaço público na cidade, indubitavelmente, requer um 

destaque especial à diferenciação entre urbanismo e urbanidade.   

O primeiro termo, de acordo com Souza (2008, p. 56) “pertence de fato e de direito, 

essencialmente, à tradição do saber arquitetônico”. Refere-se, portanto, às intervenções 

materiais no espaço urbano de caráter estético ou funcional, tais como: os traçados e a formas 

das vias de circulação e demais logradouros públicos; equipamentos urbanos: praças, jardins, 

parques e calçadões que margeiam alguns sítios lacustres dentre outros. Tais intervenções, na 

percepção de Monnet (1999a), podem ser conduzidas por qualquer sujeito social desde o 

arquiteto-urbanista, os entes públicos e a população em geral.  

O urbanismo integra o planejamento da cidade como um de seus subconjuntos. 

Enquanto este último preocupa-se com o disciplinamento da ocupação do espaço da cidade e 

seus respectivos usos, o primeiro preocupa-se em colocar em prática o próprio planejamento 

modelando formalmente o espaço urbano por meio da ação construtiva (SOUZA, 2008).  

O exemplo das lagoas urbanas é capital, neste sentido. Predomina o estímulo ao 

urbanismo e não há urbanidade. Os equipamentos de urbanização destes ambientes, com raras 

exceções, é indiscutivelmente, um dos fatores que desfavorecem o encontro, a permanência e 

convivência social nestes espaços. Isso se manifesta na fala de todos os sujeitos ouvidos durante 

a pesquisa empírica. Eles reclamam da ausência de espaços e equipamentos adequados para 

uma convivência mais efetiva aonde, por exemplo, se possa estar com a família, os amigos ou 

mesmo sozinhos usufruindo destes locais por um maior período de tempo.  

Todavia, não se pode olvidar que o espaço urbano, também é edificado de maneira 

informal. Assim, deve-se fazer justiça à complexidade das ações socioespaciais que constroem 
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a cidade. Os agentes construtores do espaço urbano o modelam segundo seus interesses e 

significações onde jogam subjetividade e objetividade por meio de uma constante trajecção96.   

Diferentemente do urbanismo, a urbanidade tem origem no termo latino urbs e 

significa polidez em alusão à polis grega. Mais precisamente, urbanidade em sua raiz etnológica 

diz respeito às qualidades daquele que vive da cidade, que em oposição ao que vive no campo 

comporta-se com polidez e afabilidade (LE GOFF, 1998).   

De acordo com Le Goff (1998, p. 124) é “a sociabilidade, o prazer de estar com o 

outro, que estabelece em definitivo a diferença urbana, a urbanidade.” Esta concepção refere-

se, portanto, a uma atitude social, ou seja, um modo de “ser na cidade” (MONNET, 1999a). A 

urbanidade pressupõe uma relação, não apenas entre os sujeitos sociais, mas, sobretudo uma 

relação destes com os seus lugares ou com a paisagem enquanto “espaço sensível”97. (BESSE, 

2010) o que acarreta a construção de múltiplas identidades coletivas e territoriais, ou seja, 

múltiplas urbanidades.  

Desta forma, a urbanidade implica “uma espacialidade do próximo, do contato e da 

participação com o ambiente exterior [...] complexo [...] composto de diversas dimensões 

sensoriais (sonoras, tátil, olfativo, visuais, etc.) que interagem em realidade e no qual o corpo é 

mergulhado98.” (BESSE, 2010, p. 267, tradução nossa).  

Contundentemente, Monnet se alinha às proposições de Besse ao defender que,  

 

A noção de urbanidade pode ser útil [...], porque ela conduz à ideia de que “ser na 

cidade” corresponde indissociavelmente a uma sociabilidade (a arte de viver em 

sociedade, as “boas” maneiras, a polidez, a polícia e a política) e a uma espacialidade 

(a capacidade de interpretar as informações provenientes do mundo exterior ou 

objetivo, a arte de se situar, de se orientar, de tirar partido dos recursos do ambiente). 

Finalmente, trata-se de compreender como se elabora a arte de viver junto: este 

“junto” implica o espaço (é necessário estar em um mesmo lugar para estar juntos) e 

a sociedade (é necessária a presença dos outros para estar com eles). Como acabamos 

de ver, os sujeitos estão implicados na delimitação social e espacial deste “junto” (para 

aqueles que estão dentro e/ou para aqueles que estão fora)99. (MONNET, 1999a, p. 

105, tradução nossa). 

 

                                                           
96 Termo cunhado por Augustin Berque (1990), já apresentado no curso do capítulo dois.  
97 Para uma boa panorâmica a respeito da paisagem como construtora de laços sociais afetivos e de identidade, ver 

Besse (2010).  
98 Texto original: “une spatialité du proche, du contact et de la participation avec l’environnement extérieur [...] 

complexe, […] composée de plusieurs dimensions sensorielles (sonores, tactiles, olfactives, visuelles, etc.) qui 

interagissent en réalité et dans laquelle le corps est comme « plongé ». (BESSE, 2010, p. 267) 
99 Texto original: “La notion d’urbanité peut être utile [...] car elle porte l’idée qu’ “être em ville” correspond 

indissociablement à une sociabilité (l’art de vivre en societé, lês “bonnes’ manières, la politesse, la police et la 

politique) et à une spacialité (la capacite à interpreter lês informations provenant du monde extérieur ou objectif, 

l’art de se situer, de s’orienter, de tirer partie dês ressources de l’evironnement). Finalment, Il s’agit de comprendre 

comment s’élabore l’art de vivre ensemble: cet “ensemble” implique l’espace (Il faut lês autres pour être avec 

eux). Comme nou venons de le voir, lês sujets sont impliqués dans la délimitation sociale et spaciale de cet 

“ensemble” (par ceux qui sont dedans et/ou par ceux qui sont dehors).” (MONNET, 1999a, p. 105) 
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Pela noção de urbanidade o subjetivo (social) e o objetivo (material) encontram-se 

revelados na concretude das representações, práticas e relações socioespaciais dos sujeitos 

individuais e coletivos em interação entre si e com o seu meio100. Nem tudo é objetivável na 

experiência geográfica que fazemos do mundo (BESSE, 2010), desse modo, uma análise da 

cidade, que se pretenda inteligível precisa estar atenta a esta complexa realidade.    

A dimensão relacional entre a subjetividade (social e fenomenal) e a objetividade 

(físico e factual), ancora-se intensamente no processo comunicacional. Nesta escala de análise 

evidenciam-se as particularidades das experiências desde as mais comuns às mais complexas 

instituídas pela presença ou distância dos sujeitos sociais. Conforme, já explicitado a presença 

remete ao estar junto com outros, mas também estar em um lugar. A distância é também uma 

atitude necessária por meio da qual o eu toma consciência da presença do outro (BESSE, 

2006a). No contato, presença e distância convergem. Orientadas pelas trocas comunicacionais, 

estas favorecem a experiencialidade socioespacial concreta e simbólica, ou fenofísica, como 

diria Berque (1990).  

O resultado desta intrincada relação explica, segundo Besse (2010) e Damery 

(2008), a manifestação de certas condutas e atitudes, a exemplo dos laços sociais e territoriais 

afetivos que os sujeitos e grupos sociais constroem entre si e com o lugar onde vivem. Neste 

quadro, o patrimônio assume lugar privilegiado.  

Assim, a apreciação geográfica da questão patrimonial, precisa estar atenta não 

somente à forma patrimonial institucional, mas também, aos sentidos da apropriação social do 

mesmo. Portanto, é capital considerar as relações e representações sociais dos sujeitos para com 

o lugar patrimonial, não esquecendo que estas relações e representações comportam, além do 

aspecto político e normativo, elementos que tocam a existência, a afetividade, o simbolismo, o 

imaginário, a cultura101. 

 

3.4 A Geografia e a dimensão socioespacial do patrimônio  

                                                           
100 Nesta perspectiva, Monnet (1999a) coloca em destaque o papel do sujeito na geografia, denominando-o sujeito 

geográfico. O autor fala de uma “geografia do sujeito” que daria conta de compreender como o sujeito individual 

ou coletivo, se comporta ao interpretar e ordenar o mundo.  
101 Kozel (2007) destaca a capacidade que os seres humanos têm para representar, atribuir significação e ordenar 

o espaço. Para a autora, esta capacidade está ligada à função perceptiva segundo a qual os símbolos são construídos. 

Por isso, a apreensão do espaço se dá, segundo a autora, “a partir das diferentes perspectivas presentes na visão de 

mundo de cada sujeito, e a representação, por sua vez permite que os sujeitos se reencontrem com o mundo vivido 

a partir de sua própria história de vida.” (KOZEL, 2007, p. 120-121). Do mesmo modo, Tuan (1980), coloca que 

a percepção ocorrer por meio dos sentidos, mas a forma de perceber é fortemente influenciada pela cultura. A 

cultura se engaja na percepção construindo a visão de mundo e, consequentemente, implicando nas atitudes em 

relação ao ambiente.   
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Assim como o espaço público, o patrimônio só recentemente passou a integrar os 

estudos geográficos (VESCHAMBRE, 2007; NIGRO, 2010). Segundo Veschambre (2007), 

mesmo constituindo um importante objeto de análise geográfica, dentre todas as ciências 

sociais, a Geografia foi a que menos contribuiu para a produção do conhecimento patrimonial.    

Na escola geográfica francesa (uma das mais fortes referências para a geografia 

mundial e fonte importante na realização desta pesquisa), a distância entre geografia e 

patrimônio começa a ser revertida, a partir da década de 1980, de acordo com Veschambre 

(2007).  

Diferentemente do teor das abordagens realizadas pelas demais ciências sociais, 

(que o referido autor identifica como sendo, predominantemente, de caráter histórico, jurídico, 

gerencial e economicista), a geografia traz um novo olhar sobre o patrimônio ao se interessar 

pela sua dimensão socioespacial. Sob esta perspectiva inovadora, Veschambre (2007) pontua 

as principais linhas de pesquisa sobre os quais a geografia vai edificar seu aporte teórico 

patrimonial, a saber:  

 planejamento territorial, sobretudo na escala urbana com foco no patrimônio material 

construído, sua reabilitação e seu direcionamento para o desenvolvimento local 

orientado prioritariamente para a atividade turística. O geógrafo Guy Di Meo (associa 

patrimônio e território, situando este último como expressão da memória e 

identidade102) é um dos principais expoentes, e pioneiro na abordagem geográfica do 

patrimônio103.   

 o patrimônio como paisagem e representação do ambiente. Desenvolvidas no âmbito da 

geografia social e geografia urbana.  

 o patrimônio como identidade, revelando a atuação dos atores sociais e os conflitos 

engendrados por eles em torno da questão patrimonial.  

Apesar do destaque alcançado pelo patrimônio no campo geográfico, Veschambre 

(2007), alerta para o fato da ausência de obras da geografia que sejam tomadas como referências 

pelas outras ciências sociais e conclui dizendo que, neste caso, a geografia é dependente da 

produção científica de outras ciências. Isso, certamente não constitui um problema teórico-

metodológico grave para a nossa ciência, uma vez que, como defendem Hissa e Gerardi (2001), 

                                                           
102 Para melhor compreensão ver, DI MÉO, Guy. Les territoires du quotidien. Paris: L’Harmattan, 1996.  
103 Associam-se a Di Méo, as geógrafas Françoise Perón e Maria Gravari-Barbas. Peron trabalha o patrimônio e o 

território sob a perspectiva da disputa entre classes sociais colocando em evidência os processos de segregação e 

exploração na apropriação do patrimônio enquanto Gravari-Barbas se dedica a discutir o patrimônio e o território 

como ideologia política. Os três geógrafos reconhecem o patrimônio como elemento de coesão social, um “bem 

comum”. (VESCHAMBRE, 2007). 



108 
 

a geografia é uma disciplina de natureza transdisciplinar. Também não se pode olvidar que a 

geografia participa, de maneira cada vez mais intensa, da produção do conhecimento 

patrimonial em todos os seus campos de interesse: material ou imaterial.  

O próprio Veschambre (2007) tem se dedicado a compreender geograficamente o 

patrimônio como um constructo social e simbólico imerso em jogos de poder. Sua produção 

acadêmica (2002; 2005; 2007; 2008), se inscreve notadamente na análise sobre os conflitos nos 

quais se envolvem os diversos sujeitos sociais em suas disputas pelo acesso e uso do patrimônio. 

O autor se interessa em demonstrar como a patrimonialização institucional, transforma o 

contexto social dos lugares e do próprio patrimônio, pois os coloca a serviço da legitimação dos 

interesses (econômicos e de poder) de determinados grupos sociais economicamente 

privilegiados.  

Isso ajuda a explicar a estratégia política que o patrimônio desempenha e, junto com 

o marketing urbano justifica o processo de gentrificação do espaço e do próprio patrimônio 

marcando uma apropriação seletiva da cidade (VESCHAMBRE, 2002), conforme já discutido 

no capítulo anterior.     

O trabalho desenvolvido por Monnet também merece destaque. O autor ancora sua 

discussão sobre o patrimônio, no tema das crises urbanas em duas relevantes obras (1996 e 

2000). Ele traça um panorama a respeito de como “as políticas de proteção do patrimônio 

assumiram uma importância crescente no aparato legal e social de ação sobre o espaço urbano” 

(MONNET, 1996, p. 220) e são incorporadas no discurso moderno de crise da cidade.   

Da mesma forma que Veschambre, Monnet (1996), descortina as estratégias 

políticas institucionais destinadas à proteção e conservação do patrimônio histórico do centro 

da Cidade do México, ao revelar os conflitos gerados pela institucionalização patrimonial na 

cidade. Monnet reconhece que a patrimonialização é, na verdade, uma poderosa ferramenta de 

gestão urbana que serve para dar visibilidade a projetos políticos e legitimação de poder, ao que 

ele denomina “o álibi do patrimônio” (MONNET, 1996; 2000).  

Neste contexto, Monnet esclarece que com o discurso da crise das cidades, emerge 

uma nova representação da cidade e da urbanidade que questiona os malefícios que a 

modernidade impôs à cidade e às tradições. Assim, o patrimônio passa a ser considerado um 

testemunho de um tempo em que a cidade estaria na escala humana, uma cidade feliz, onde se 

respeitava a natureza e as tradições e a vida social pulsava nos espaços públicos. Por essa razão, 

a proteção patrimonial no âmbito institucional assume um caráter sagrado e, portanto, 

consensual (MONNET, 1996).   

Deste modo, a proteção do patrimônio urbano, conclui o autor  



109 
 

 

é frequentemente o álibi de uma despolitização das políticas urbanas, de uma 

desresponsabilização dos responsáveis (eleitos, peritos, técnicos). A proteção do 

patrimônio é uma empresa de fabricação de um passado ideal, que imobiliza as 

populações diante das escolhas das autoridades, ou da ausência de decisões, para 

solucionar os problemas da vida urbana. [...] Na escala de uma sociedade, trata-se de 

identificar as alianças de interesses que geram, nas palavras e nos atos, “o discurso 

dominante”, que serve de matriz para as representações sociais, para a cultura comum 

e fornece as justificativas para a ação ou para a inatividade. (MONNET, 1996, p. 220 

- 223. Grifos do autor) 

 

Toma-se o exemplo destes dois autores para ilustrar como o foco do debate 

patrimonial no escopo da geografia tem sido mais direcionado ao processo de patrimonialização 

institucional e as consequências da apropriação social do patrimônio no campo das tensões 

sociais e na construção das relações de pertencimento. Por se tratar de uma abordagem que 

privilegia a espacialidade, o foco, conforme se percebe, tem se concentrado no patrimônio 

cultural edificado, sobretudo na escala do urbano. Esta parece ser mesmo uma tendência na 

geografia patrimonial.  

Na geografia brasileira não é diferente. De acordo com Nigro (2010), a análise do 

patrimônio está concentrada no campo da geografia urbana e do turismo. A abordagem 

patrimonial, portanto, tem se debruçado sobre os conflitos de interesses que se estabelecem 

entre os diferentes agentes produtores do espaço nos projetos de requalificação e revitalização 

de áreas centrais urbanas.  

 

3.5 Sítios lacustres urbanos: espaços públicos potenciais...  

  

Sabe-se que a presença e o contato entre sujeitos sociais exprimem a pluralidade da 

vida social e forjam as múltiplas espacialidades que marcam e identificam os lugares. É assim 

que os espaços públicos representam, na cidade, uma das mais significativas de suas expressões: 

a diversidade. Esta diversidade deriva do convívio de diferentes interesses e, consequentemente, 

de distintas práticas sociais que conformam a complexidade, às vezes tolerável, mas 

preponderantemente, conflituosa da presença no espaço público urbano.  

Neste cenário, os sítios urbanos lacustres, distribuídos por todo o território 

fortalezense constituem exemplos de espaços públicos potenciais, ainda que não se visualizem 

claramente atividades políticas no sentido ideal. Inúmeros fatores contribuem para que se 

desperdicem a potencialidade da experiência da função público-política ideal nestes lugares. 

Entretanto o que mais se destaca é a distância entre a gestão institucional do espaço e as suas 

vivências cotidianas.   
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Aqui, a racionalidade comunicativa, importante ação a ser desempenhada no espaço 

público, não se estabelece. Esta situação fragiliza a possibilidade do diálogo entre população e 

poder público a respeito de interesses comuns, dentre eles a própria conservação e o uso destes 

espaços. Consequentemente, a população pensa e age como se o ente público fosse o único 

responsável por manter e zelar tais espaços, este por seu turno, age como se dotar estes lugares 

de equipamentos urbanos, fosse suficiente para sensibilizar a população neste compromisso. O 

problema é que sem comunicação, os projetistas do espaço urbano pensam estes lugares 

privilegiando a estética não atentando para outras necessidades e interesses dos seus 

usufruidores. Tais conflitos são rapidamente identificados nas falas dos sujeitos sociais locais. 

Entre eles, a ausência de estímulo à frequentação pública permanente conforme se pode 

perceber nos depoimentos colhidos respectivamente em Porangabussu, Parangaba, Messejana 

e Precabura104 registrados no quadro 01: 

  
Quadro 01- Conflitos de interesses da comunidade e dos gestores do público 

MPO 01 “[...] a prefeitura proíbe os quiosques. Isso é ruim. Já imaginou se as pessoas pudessem vir para cá 

e encontrasse lugar para sentar e ficar conversando e apreciando essa paisagem? Como não existe, o pessoal 

usa pra caminhar e depois vai embora. Poderia ser um lugar de encontro e lazer muito bom pra comunidade.”  

MPA 08 “É preciso reurbanizar, recuperar o calçadão, construir uns quiosques, lugares para sentar com os 

amigos. Essa lagoa pode ser um lugar de passeio e encontro num bairro que não tem áreas de lazer. A que 

tem é aqui e não se usa porque não pensaram nisso quando fizeram esse projeto que depois foi até 

abandonado.”  

MME 06 “Quando fizeram este projeto da lagoa, lá pelo começo dos anos 90, precisava ver como isso aqui 

era cheio de gente, toda hora do dia até de noite. Depois, não olharam mais pra lagoa e o povo deixou de 

vir. Era bom se enchesse o calçadão de lugares para vender comida, bebida, bancos pras pessoas sentar, 

conversar, se divertir e ficar contemplando esta beleza de Deus.” 

MPR 04 “Seria muito bom se a prefeitura fizesse como na lagoa de Messejana ou lago Jacareí. Ah, aí sim! 

Lagoa Redonda ganharia um lugar o de encontro e lazer para os jovens, adultos e crianças.” 

Fonte: Informações da pesquisa de campo, 2013. 

 

Se não é possível visualizar uma efetiva ação idealmente política nestes espaços 

urbanos, sua condição de público se revela nos múltiplos usos que fazem dele os diferentes 

sujeitos sociais que interagem, ou não, nos mesmos. Muitos são os sujeitos sociais que direta 

ou indiretamente se envolvem com estes ambientes lacustres. Entre eles, destacam-se, 

residentes, comerciantes, pescadores, moradores de rua, praticantes de Cooper. Eles não são os 

                                                           
104 Entre os quatro sítios lacustres, a lagoa da Precabura é a única que não recebeu intervenção de projetos 

urbanísticos nos moldes dos aplicados às demais lagoas. Daí certa cobrança na fala do morador. 
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únicos, porém os mais expressivos em termos de constância e presença e, por esta razão, esta 

delimitação foi estabelecida. 

   

3.5.1 A população residente e o espaço público  

 

 Um dos aspectos que identifica a área das lagoas urbanas de Fortaleza é sua 

condição de área, predominantemente, residencial. A população residente nestas áreas, segundo 

as informações colhidas durante a pesquisa de campo, é a que mais questiona os problemas 

urbanos presenciados nestes espaços, as atitudes dos demais sujeitos sociais para com os 

mesmos e a conduta da gestão pública.  

 As demandas desse grupo social direcionam-se mais especificamente ao 

enfrentamento da poluição ambiental, da supressão da presença da população em situação de 

rua e o desenvolvimento e ampliação de políticas públicas de segurança. A principal 

característica destas demandas é a exigência de uma efetiva presença do Estado na organização 

destes espaços públicos quer seja por intermédio do uso do poder de coerção social ou pelo 

poder de intervir concretamente no ordenamento espacial através dos projetos urbanísticos. Tais 

demandas podem ser parcialmente percebidas nos seguintes trechos, nos quais alguns 

moradores demonstram suas impressões e queixas: 

 

Morar aqui é um privilégio. Já rejeitei muitas propostas de compra da minha casa. 

Mas eu queria que a prefeitura fizesse alguma coisa pra resolver o problema da 

poluição. A lagoa como você pode ver daqui mesmo, é sempre assim, cheia de lixo. 

Não tem quem fiscalize e as pessoas que trabalham aí, todo mundo que passa e até 

mesmo quem mora, joga lixo, não cuida da lagoa. Por isso, a prefeitura deveria 

fiscalizar e multar quem faz isso. Você pode ver se a Beira-Mar é assim? Duvido, mas 

como aqui é periferia, é assim, ninguém cuida. Fica abandonado. É uma pena porque 

essa lagoa é tão bonita e poderia ser até um ponto turístico da cidade. Mas se nem 

quem mora aqui tem coragem de ficar aí, por causa da violência, imagina se vão trazer 

turista. A violência é grande o consumo de drogas é toda hora. Tem muito morador 

de rua. Era pra tirar esse povo. Precisa colocar um batalhão de policiais em toda a 

extensão da lagoa [...]. (MME 07, 2013).  

 

Este relato apresenta pontos de vista comuns a todos os entrevistados: a satisfação 

de residir num local que, para eles, é privilegiado pela presença da natureza representada pela 

lagoa e a atribuição da responsabilidade pelos problemas locais à gestão pública. Essa 

percepção reforça a diferença de tratamento dispensada pelo Estado aos espaços públicos na 

cidade. A população reconhece esta desigualdade, se recente, questiona, mas não se mobiliza 

para reivindicar condições de equidade na gestão do espaço urbano. Aqui reside um dos 

problemas da ausência da comunicação e, principalmente da visão equivocada que aceita 

passivamente a transferência de responsabilidades sintetizada, grosso modo, no pensamento de 
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que o poder público é quem tem que fazer alguma coisa e, se não, faz fica por isso mesmo, 

conforme evidenciado nos depoimentos a seguir: 

 

O problema da gente que vive aqui perto desta lagoa é ter que viver com este mal 

cheiro. O povo joga tudo aí dentro [...]. É cheio de sem teto. Esse povo faz todo o tipo 

de sujeira no calçadão mesmo e também nas margens da lagoa. Isso é uma vergonha 

pra cidade. Não dá pra caminhar, porque, o calçadão está todo esburacado, é preciso 

reformar também as quadras de esportes e os parquinhos que ninguém mais usa 

porque não tem condições, tá tudo quebrado e porque só tem ladrões e drogueiros. 

Queria ver esse lugar bem diferente. Isso só vai acontecer se as autoridades olharem 

pra nós. Tirando isso, ter essa paisagem na minha porta é um presente de Deus! (MPA 

23, 2013). 

 

Todas as vezes que posso, fico admirando essa maravilha que Deus colocou na minha 

porta. Gosto muito de morar aqui. Acho que é melhor que na Beira-Mar porque não 

tem a maresia. Mas tem uma coisa que incomoda demais: tem muita violência aquele 

povo ali sentado, não se engane, é do tráfico. E tem também outra coisa: os moradores 

de rua. Os carroceiros moram aí, enchem de lixo, bebem, brigam a gente tem até medo 

de passar nos coqueiros. Precisa ver no domingo pela manhã, é bom nem abrir a porta. 

Parece um bando de zumbis caminhando, tudo drogado [...]. A prefeitura fez um 

projeto muito bom e bonito, mas falta o principal: a segurança. (MPO 02, 2013). 

 

Estes depoimentos revelam também uma situação de conflito, mas não de 

enfrentamento entre os moradores residentes e aqueles em condição de vulnerabilidade que 

habitam estes espaços públicos. A presença destes últimos gera incômodo, mas isso é um 

reflexo geral de uma atitude social comum em que é preferível não ter perto de si e no lugar 

onde se mora os problemas tais como eles são, principalmente, se eles agridem, esteticamente, 

a paisagem.   

Como observa Besse (2010), as paisagens são de certa maneira, instrumentos da 

dissimulação de realidades sociais e econômicas, por vezes pouco gloriosos, como a exclusão 

social e espacial. Um exemplo dessa realidade vem do próprio projeto de urbanização da lagoa 

de Messejana que contemplou a construção de quiosques ao longo do calçadão. Como a 

licitação para os alugueis demorou, a população sem teto, ocupou estas construções e as 

transformou em residência. A solução encaminhada pela prefeitura foi proceder com a 

demolição da maioria dos equipamentos para evitar o uso considerado inadequado para um 

espaço público urbano.  

 Conforme dito anteriormente, a lagoa da Precabura se difere das demais deste 

estudo, porque não sofreu processo de intervenção urbanística e por não registrar eventos de 

violência urbana. Neste caso as demandas da população residente registam principalmente, os 

problemas de poluição ambiental e degradação do espaço natural pela corrida imobiliária 

fortemente registrada em seu entorno. É o que revela o relato abaixo:  
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Essa lagoa está sendo agredida de todas as formas. Estão aterrando para fazer casarões 

pra gente rica. O pior é que o esgoto de várias áreas do bairro e até de bairros vizinhos 

caem na lagoa. Não tem saneamento. Dá pena de ver a natureza sendo agredida assim 

e ninguém faz nada. Para a prefeitura é como se a Precabura não existisse e a 

população do bairro não valoriza ela como ela merece. Eu penso que com o tempo ela 

vai desaparecer [...]. (MPR 14, 2013). 

  

Emanam deste grupo social, demandas de caráter eminentemente político, mas que 

não encontram espaço para serem publicizadas junto ao poder público. Mesmo o esforço das 

associações de moradores não consegue vencer as fronteiras e limites impostos ao encontro 

entre gestores públicos, técnicos e a população.  

Entretanto, é relevante pontuar um elemento fundamental desta dificuldade “[...] o 

pouco interesse dos moradores locais em se envolver com os problemas e lutas empreendidas 

pelas próprias associações.” (MPA 16, 2013). Mas o que explicaria essa situação, já que, 

durante as entrevistas, foi possível colher longos depoimentos cujo teor incide exatamente sobre 

os anseios e as necessidades destes sujeitos sociais em relação ao seu lugar? Apesar de 

extremamente pertinente, não será possível desenvolver, detalhadamente, esta reflexão dentro 

deste trabalho, mas ele nos permite deduzir que há uma deficiência educacional na preparação 

para o exercício da cidadania, ponto crucial a ser resolvido.  

  

3.5.2 A ocupação do espaço público pelo comércio  

 

 Os comerciantes formais ou informais, por sua vez, constituem um grupo cuja 

presença é registrada nas lagoas de Messejana, em menor número e, mais expressivamente na 

Parangaba devido à intensa e tradicional relação entre o espaço da lagoa e as feiras públicas da 

Parangaba (semanal) e a conhecida feira dos carros (permanente), ambas localizadas nas 

margens da lagoa. 

 Estes sujeitos sociais são os que mais enfrentam conflitos com o poder público 

e, entre os moradores residentes despertam sentimentos de aceitação e de reprovação. Existe 

uma disputa clara entre as intenções de ordenamento do espaço público e os interesses destes 

sujeitos sociais e da população que usufrui dos serviços prestados nestas duas feiras.  

 O depoimento a seguir ilustra bem este estado de tensão. “[...] Querem tirar a 

feira. Eu digo que vai ser pior. Aqui a gente passa o dia todo. À noite tem os vigias e, lá no lado 

que não tem a feira, só dá assalto. Onde tem movimento a violência é menor. Se tirar a feira vai 

piorar.” (CPA 04, 2013).  
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O entrevistado trabalha há trinta anos na feira dos carros e seu depoimento é uma 

crítica à proposta da Prefeitura Municipal para transferir a feira pública e dos carros para outro 

espaço que fica localizado em um bairro vizinho. Em sua fala, ele revela ainda, que são 

constantes as ameaças de transferência das feiras. O poder público, explica ele, “diz que a feira 

suja, que dá violência, que enfeia a lagoa por causa da desorganização. Quanto a sujar, é 

verdade, depois da feira do domingo essa lagoa fica um lixo, só. Mas toda sujeita dela fosse só 

a da feira...!” Para ele, a feira é a identidade da Parangaba e retirá-la seria como desrespeitar a 

própria história do bairro.  

       O problema da falta de ordenamento da feira é corrente, nas falas dos entrevistados, 

especialmente entre a população residente. Os mesmos identificam como impactos negativos à 

lagoa e à área de seu entorno, a questão da disposição final dos resíduos, problema comuns nas 

feiras livres e a dificuldade de mobilidade urbana que se estabelece nas vias que margeiam as 

feiras em virtude da ocupação irregular do espaço público por vendedores e veículos dos 

consumidores. É interessante perceber que todos os entrevistados não concordam com a 

transferência das feiras, desejam apenas que o poder público adote estratégias eficientes de 

controle e fiscalização.  

Outro problema, pontuado é o da violência. Os comerciantes que trabalham na 

Praça da Parangaba relatam que no domingo, seus comércios não funcionam devido ao aumento 

no número de ocorrências relacionadas a roubos e furtos. Entretanto, é quase unanimidade entre 

os ouvidos que a feira é a tradição do bairro, o ponto de encontro não apenas dos que residem 

aí, mas tanta gente que vem de outros bairros da capital e até de outros municípios. A feira aos 

domingos anima a vida social e dá movimento ao bairro.   

Em Messejana, não são registrados conflitos de uso do espaço entre estes sujeitos 

sociais (pelo menos não se percebe facilmente). A queixa dos poucos comerciantes que 

trabalham no calçadão, ou nas imediações cita a necessidade de limpeza, segurança, 

recuperação e instalação de novos equipamentos urbanos para revitalizar o espaço e trazer de 

volta o público que está afastado do lugar.  

 

3.5.3 O espaço público dos pescadores  

 

Os pescadores formam um grupo social que se confunde com a própria lagoa. São 

percebidos pelos outros sujeitos sociais com admiração, respeito e espanto. Admiração pela 

bela integração entre homem e lagoa que ajuda a compor uma estética romântica na paisagem. 

Em muitos depoimentos eles aparecem como sendo a imagem representativa destas lagoas. Um 



115 
 

transeunte na lagoa de Messejana registrou o seguinte “[...] todas as vezes que passo aqui, gosto 

de parar um pouco para olhar os pescadores que enchem a lagoa nos fins de semana e feriados. 

É bonito demais vê-los lançando suas tarrafas. São homens corajosos porque enfrentam estas 

águas tão sujas.” (TME 23, 2013). 

Mas também causam estranhamento, como no relato colhido de um morador na 

Parangaba. “[...] esses esgotos que como se pode ver, vêm direto pra dentro da lagoa. Não sei 

como esse povo tem coragem de entrar nessa água do jeito que ela está. E, pior, comer esse 

peixe.” (MPA 03, 2013).    

Os pescadores, por sua vez, quase sempre apresentam uma postura de não 

envolvimento com as polêmicas mais expressivas nestes lugares. Comumente mais reservados, 

gostam mesmo é de falar sobre o seu lazer preferido, a pesca. Para a maioria, a lagoa é o espaço 

do lazer, de encontrar com os colegas, pescar, tratar o peixe e prepará-lo ali mesmo numa 

verdadeira confraternização que, às vezes envolve toda a família, conforme registrado durante 

a pesquisa de campo na lagoa da Parangaba.  

O que gostariam que mudasse nas lagoas é um consenso, trata-se da questão da 

poluição hídrica e encontra-se expresso na fala de um dos pescadores em Messejana:  

 

Eu comecei a pescar nesta lagoa, ainda pequeno. Vinha com meu pai. As águas eram 

tão limpas! Tinha tanto tipo de peixe! De uns anos pra cá, a lagoa ficou muito suja e 

a gente só pega o cará que é peixe tinhoso e aguenta viver em água desse tipo. Quem 

conheceu a lagoa como eu e a vê agora, tem a vontade de ver ela voltar a ser como 

antes, limpa, de águas tão limpas nem um pouco parecida com essa água verde. (PME 

05, 2013). 

 

 A força simbólica envolvida no ato de pescar supera qualquer tentativa de 

compreensão racional desta ação. Para muitos é inimaginável tocar nas águas poluídas das 

lagoas. Para estes pescadores, o risco não os impede de exercer aquilo que lhes faz sentido seja 

pelo prazer ou pela necessidade (a pesquisa encontrou dois pescadores que declaram retirar das 

lagoas a nutrição e parte do sustento de suas famílias). O risco, eles até percebem. Mas o 

imaginário ou a necessidade são mais fortes e, de acordo com o PPA 18 (2013) “o fogo acaba 

com qualquer micróbio que tem no peixe. É só cozinhar bem cozido ou fritar e pronto. Não faz 

mal não. Se fizesse eu já teria morrido”, conclui ele com largo sorriso.  

 

3.5.4 A população de rua: o espaço público como moradia  

 

Uma das mais significativas imagens dos problemas sociais urbanos é 

protagonizada pelos moradores de rua, presença constante nas lagoas de Messejana, Parangaba 
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e Porangabussu. Estes sujeitos sociais além dos riscos constantes aos quais estão expostos 

cotidianamente nas ruas da cidade, enfrentam a desconfiança e o preconceito dos demais grupos 

sociais e a invisibilidade perante o poder público.  

Não é simples discutir esta questão, pois este é um grupo heterogêneo de pessoas 

que por diversas razões, vivem no espaço público, protagonizando, mas também vivenciando 

todos os problemas que lhe são inerentes.  

É possível encontrar pessoas sozinhas, grupos que se unem para terem algum tipo 

de proteção e até famílias quase sempre acompanhadas de crianças (estes temem as 

fiscalizações esporádicas do Estado que tem como objetivo recolher as crianças e levá-las para 

abrigos, por isso, elas estão sempre se mudando). Eles podem ser vistos se beneficiando da 

sombra das árvores, dos poucos bancos encontrados nestes lugares e mais diretamente da água 

da lagoa para todos os tipos de necessidades (higiene pessoal, preparo de alimentos, etc.).   

Se sua presença é indesejável frente aos outros grupos sociais, porque são acusados 

de enfear a paisagem e gerar violência urbana. Sem vez e voz, eles utilizam estes espaços 

públicos transformando-o em residência, às vezes por um longo período, como o caso dos 

recicladores da lagoa de Porangabussu, ou temporariamente, a exemplo de algumas pessoas 

entrevistadas em Messejana e Parangaba.   

 

3.5.5 O espaço público como lugar de atividades físicas e esportivas  

 

 Nos projetos de urbanismo com os quais as áreas do entorno das lagoas foram 

contempladas, previam-se a instalação de equipamentos destinados a diversas práticas 

esportivas. Estes espaços, que a população denomina polo de lazer, agregam quadras esportivas 

para a prática de futebol, vôlei e basquete presentes nas três lagoas; campo de futebol de areia, 

apenas no polo de Messejana; parquinho para recreação infantil na Parangaba (sem condições 

de uso) e Porangabussu; academia de ginástica ao ar livre apenas em Porangabussu e o famoso 

calçadão utilizado pelos praticantes de caminhadas.  

 A presença destes equipamentos é bem aceita não só entre a população que usa 

o espaço público para a prática de exercícios físicos, mas por todos aqueles que convivem 

cotidianamente nestes espaços. Porém, conforme já revelado nas falas dos sujeitos desta 

pesquisa, não existe um acompanhamento permanente do estado de conservação destes 

equipamentos.  

 Entre os três polos, o da lagoa de Porangabussu é o que apresenta melhores 

condições de uso e é de longe o mais apropriado pela população. Mesmo assim, os jovens que 
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se utilizam das quadras se queixam que os projetistas não tiveram a preocupação de proteger 

adequadamente tais equipamentos. De acordo com MPO 10 (2013), “as redes de proteção não 

foram colocadas da maneira correta e a bola sempre cai aí dentro do muro desta empresa ou na 

lagoa. Os seguranças não querem devolver. Quando eles deixam a gente pegar a bola tem que 

pular o muro e se arriscar no meio do mato”.  

 Em Parangaba nenhum destes equipamentos está em condições de uso. MPA 12 

(2013) relata que “as quadras estão abandonadas há muitos anos. Só servem para os usuários 

de drogas. Todo fim de tarde e noite isso aí fica cheio de gente se drogando. Mas a gente não 

pode dizer nada”. 

 Em Messejana, a situação é um pouco melhor. Porém, pela falta de conservação, 

poucos se arriscam no uso destes equipamentos. Segundo um dos usuários, MME 21 (2013) 

“além da falta de manutenção é a insegurança que afasta as pessoas do polo da lagoa”. 

 Novamente, à exceção do polo de Porangabussu, a condição do calçadão também 

não está boa em Messejana, mas a pior situação é na Parangaba. Para os coopistas é impossível 

caminhar. “As pessoas estão deixando de caminhar aqui porque o calçadão está todo 

esburacado. Eu mesmo caminho todos os dias, mas só dá pra fazer isso num pedacinho bem 

pequeno e ainda assim com muita atenção. Precisa urgente de reforma.” (MPA 11, 2013). 

 A reivindicação mais presente nas falas deste grupo social é o apelo à ação 

interventora do Estado no sentido de recuperar os equipamentos urbanos do espaço público e 

manter o estado de conservação. Também é unanimidade o pedido da presença do Estado no 

sentido de garantir a segurança pública, que segundo eles é pior que o problema da conservação 

dos polos. É o que narra uma moradora que usa o calçadão de Porangabussu para fazer 

caminhadas cotidianamente: “Caminho aqui porque este calçadão é muito bom. A gente olha a 

paisagem bela da lagoa, sente o vento fresquinho batendo no rosto. Mas, eu tenho muito medo. 

A qualquer momento você pode ser assaltado. Acontece sempre. Eu não trago nada de valor.” 

(MPO 02, 2013).  

A poluição da lagoa por resíduos sólidos e efluentes também aparece entre as 

preocupações deste grupo. Suas falas também direcionam críticas ao comportamento dos 

usuários destes espaços públicos acusando-os de falta de sensibilidade e educação e atenção 

para com o lugar que é de todos. Igualmente apontam a ausência de políticas públicas voltadas 

a sensibilizar as pessoas para se envolverem mais na conservação das lagoas.  

De forma abreviada, destacam-se duas constatações importantes que colocam à 

prova a vida social no espaço público. A primeira aponta a gestão pública como a única 

responsável pelos problemas com o espaço público e isso isenta os sujeitos sociais de 
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assumirem suas obrigações para com a conservação. Da Matta (1997), identificou esta conduta 

comum na sociedade, ou seja, entende-se que aquilo que acontece fora do território de nossas 

residências é um problema de governo.  

A segunda constatação é ainda mais significativa. Trata-se da questão da 

insegurança que faz o espaço público ser percebido pela perspectiva do medo e não como o 

espaço de usos individuais ou coletivos. Como se observa, o discurso do medo justifica a não 

frequência aos espaços públicos, como consequência do perigo que se corre ao permanecer 

nesses lugares. Eis igualmente uma contradição que reforça a transferência de responsabilidade 

para o Estado. É justamente, o movimento, a dinâmica, a presença permanente e a diversidade 

de usos dos espaços públicos que de certa maneira, contribui para a segurança dos mesmos e 

nisso o comerciante da feira dos carros da Parangaba tem razão. A segurança, de acordo com 

Caldeira (2000), é sustentada pelo engajamento, pelo envolvimento e não pelo isolamento que 

afasta as pessoas dos espaços públicos. 

Serge Moscovici (2007, p. 143), alerta para o fato de que uma cidade não se concebe 

sem espaços públicos “espaços de encontros cotidianos; cabe a nós definir claramente onde e 

como tornar vivos esses locais, não apenas para conservar instituições ultrapassadas, mas para 

descobrir os centros de interesse e de presença de uns ao lado de outros”.    

Nem a gestão pública, nem as associações comunitárias ou as escolas se envolvem 

efetivamente na tarefa de discutir esse problema. Sim, os ambientes lacustres urbanos, são 

verdadeiramente espaços públicos potenciais, mas enquanto uns se queixarem dos outros 

isoladamente e, enquanto não houver a iniciativa de colocar os sítios lacustres no centro de um 

debate público, onde o maior número de sujeitos sociais se envolvam, esta realidade tende a se 

perpetuar e a função político-comunicativa continuará latente.  

 

3.6 “... lugares de patrimônio exemplares”. 

 

Antes de tudo, é preciso relembrar que entre os quatro sítios lacustres aqui 

estudados, dois deles, Messejana e Parangaba são oficialmente considerados patrimônios 

municipais. Integram, portanto, a esfera da patrimonialização institucional.  

Entretanto, a pesquisa de campo revelou que todos são, reconhecidamente, 

patrimônios sociais. Isso porque a população que vive em seus arredores os reconhece como 

bens patrimoniais de suas comunidades e os situam, também, como patrimônios da própria 

cidade. Conforme os depoimentos que se seguem:  
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A lagoa de Messejana é verdadeiramente um patrimônio deste bairro. Mas não só do 

bairro Messejana, ela é patrimônio de Fortaleza. Não sei como a prefeitura não se 

importa com essa lagoa, ela é um patrimônio de todos os fortalezenses e deveria ser 

respeitada como tal. Quando a gente fala em lagoa da Messejana, todo mundo 

conhece, até quem não é daqui. (MME 01, 2013).  

Sim. Além de ser patrimônio de Parangaba, eu soube que esta lagoa é oficialmente 

patrimônio do município. Só que nem a população de Fortaleza nem a prefeitura se 

importam com a lagoa da Parangaba. Os que vivem aqui é que ainda se envolvem com 

ela. O resto da cidade, só toma conhecimento porque ela se confunde com o bairro. 

Pensou em Parangaba, pensou na lagoa. (MPA 09, 2013). 

 

Merece destaque a expressividade deste reconhecimento social manifestada na fala 

de todos os sujeitos sociais ouvidos na pesquisa. Porém em se tratando da institucionalização 

dos dois patrimônios tombados, apenas 2% dos entrevistados declararam ter conhecimento. Tal 

fato ilustra claramente a distância que existe entre as práticas institucionais-patrimoniais-

municipal e as realidades cotidianas experienciadas na escala destas comunidades em interação 

com estes lugares patrimoniais.   

Nesta perspectiva, a noção de patrimônio social se apresenta como alternativa para 

a análise geográfica. Diferente do modelo institucional, o patrimônio social é fruto de 

reivindicações e apropriações sociais, por intermédio da patrimonialidade, possibilita uma 

aproximação geográfica das representações e práticas cotidianas, ou seja, o patrimônio visto 

pelo prisma dos sujeitos e grupos sociais que os vivenciam.  

No dinâmico e complicado jogo entre sujeitos sociais, uma questão merece ser 

compreendida: a construção social do patrimônio. Neste ponto, faz-se necessário colocar em 

diálogo Geografia e Sociologia, pois é desta última que advém uma substancial contribuição 

para o entendimento desta temática. Partindo desta perspectiva, é possível contextualizar o 

patrimônio ambiental lacustre urbano suas potencialidades e contradições na perspectiva da 

assimilação social.    

Existem duas formas de construção patrimonial, diz o sociólogo Michel 

Rautenberg. A primeira, em que o bem patrimonial é posto no plano do mundo social. Esta 

advém do reconhecimento dos grupos sociais locais. A segunda ocorre no âmbito das políticas 

institucionais e transforma o bem patrimonial em um objeto único, comum a uma escala que 

ultrapassa o local (RAUTENBERG, 2003b; 2008). Um caso exemplar é o dos patrimônios 

transformados em nacionais ou mundiais. Ou ainda, mais precisamente, das lagoas tornadas 

patrimônio de toda a cidade de Fortaleza.   

Entre a construção social e institucional do patrimônio existe uma expressiva 

diferença que, de acordo com Rautenberg (2003a, 2003b; 2008) não se relaciona ao patrimônio 
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em si, mas aos interesses da patrimonialização105 do bem patrimonial. Estes interesses de 

patrimonialização revela o autor, são articulados segundo as intenções que os diferentes sujeitos 

sociais106 lançam sobre os bens patrimonializáveis. A patrimonialização é, portanto, “um fato 

social, de forte dimensão simbólica, que os poderes públicos podem, segundo os casos, mais ou 

menos orientar107.” (RAUTENBERG, 2003a, p. 20, tradução nossa). Desse modo é possível 

identificar duas maneiras de patrimonializar: uma social e outra institucional.  

Na patrimonialização social, o patrimônio é um atributo de uma coletividade 

construído na diversidade do grupo. Não está a serviço dos interesses e privilégios econômicos 

ou políticos de sujeitos ou grupos sociais específicos. O que une os sujeitos e o bem 

patrimonializado, são os laços sociais, valores e sentidos que os primeiros nutrem em relação 

ao segundo. Esta relação dispensa a intervenção institucional porque, neste caso, os sujeitos 

sociais envolvidos neste processo se apropriam deste patrimônio por meio da função prático-

utilitária (em seus múltiplos usos e apropriações) possibilitada pelo bem ao grupo. Desse modo, 

o patrimônio social liga-se diretamente aos interesses simbólicos, sociais, ambientais e 

econômicos que marcam a vida social cotidiana de um ou mais grupos sociais 

(RAUTENBERG, 2003a; 2003b). 

Visto pelo prisma da assimilação social, o patrimônio encarna o “[...] 

reconhecimento comum dos grupos sociais quanto aos objetos, lugares, sistemas de signos, 

valores, seus bens próprios, no fundo da construção de sua identidade social108.” 

(RAUTENBERG, 2003b, p. 107, tradução nossa).   

Neste sentido, se alinham as reflexões do sociólogo e filósofo Henri-Pierre Jeudy. 

O referido pesquisador entende o patrimônio social como condição da construção de 

identidades, por meio das quais, são transmitidos os saberes, as práticas e a cultura de uma 

sociedade ao longo do tempo. O patrimônio, assim compreendido, estabelece vínculos entre 

gerações por meio da memória.  

Os vínculos concretos e simbólicos constituídos entre uma sociedade e o seu 

patrimônio contribuem para manter ativa uma ligação com o passado criando, de certa maneira, 

                                                           
105 O termo patrimonialização, é utilizado por Rautemberg para designar a forma como um bem cultural é 

transformado em patrimônio, seja social ou institucional. Tal esclarecimento se faz necessário porque fora do 

pensamento do sociólogo, esta expressão está sendo usada neste trabalho como sinônimo de patrimônio 

institucional.  
106 Rautenberg utiliza sempre o termo ator social, em citações indiretas, optamos pela expressão sujeito social para 

manter a coerência com o resto do texto.  
107 Texto original: “La patrimonialisation est um fait social, à forte dimension symbolique, que les pouvoirs publics 

peuvent, selon les cas, plus ou moins orienter.” (RAUTENBEG, 2003a, p. 20).  
108 Texto original: “(...) reconnaissance commune par des groupes sociaux que dês objets, des lieux, des systèmes 

de signes, des valeurs son leur bien prope, du coeur de la construction de leur identité social.” (RAUTENBERG, 

2003b, p. 107) 
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uma estabilidade social (JEUDY, 1990a), uma identidade territorial (DI MÉO, 1996; BESSE, 

2006b; 2010). O patrimônio social e a memória coletiva confundem-se dando sentido ao lugar 

de uma comunidade. Dessa forma, “[...] a memória é solicitada para convocar valores visando 

afirmar a legitimidade da permanência do laço entre um lugar e um grupo social109.” 

(RAUTENBERG, 2003b, p. 45, tradução nossa).  

Porém, deve-se ressaltar que mesmo sendo transmissível socialmente (no tempo e 

no espaço), o patrimônio é, reconhecidamente, atualizável, isto é, seu sentido, suas 

representações, valores e utilidades mudam na medida em que a cada momento histórico 

mudam as sociedades e seus interesses. Por esta razão, Rautemberg e Jeudy concordam que os 

procedimentos de tombamento, tal como são comumente levados a cabo pelas instituições do 

patrimônio (qualquer que seja a escala institucional), tendem a ir contra a natureza social do 

patrimônio. 

Conforme dito no início deste tópico, as lagoas urbanas são identificadas pelos 

grupos sociais como patrimônios, mesmo sem terem conhecimento de sua instituição oficial. 

Os relatos dos sujeitos sociais manifestam sentimentos que revelam afetividade para com estes 

espaços. Orgulho ao falar das lagoas enquanto presença na paisagem urbana. Ressentimento ao 

relatar o abandono e a situação de degradação ambiental das mesmas e uma preocupação com 

o futuro destes patrimônios hídricos na cidade.  

A fruição destes patrimônios está cada vez mais restrita; fato reconhecido pelos 

participantes da pesquisa. Mesmo assim, existe entre eles um potencial a ser explorado em favor 

da valorização e conservação deste patrimônio. Este potencial deve ser acessado via estratégias 

que estimulem o contato, a transmissão de conhecimento e da memória destes grupos sociais 

aos mais jovens. Assim, é necessário empreender esforços para colocar esta temática no 

cotidiano das pessoas e, principalmente nos projetos de educacionais. Na ausência deste 

esforço, é quase certo a insustentabilidade e o esquecimento dos bens lacustres. As entrevistas 

com os estudantes demonstram claramente a distância entre eles e os sítios lacustres, apesar do 

desejo manifesto de uma realidade diferente. Este tema será aprofundado no capítulo cinco.  

A patrimonialização institucional, diferentemente da social, é conduzida no 

domínio das instituições políticas. Nesta ação, o bem patrimonializado é, segundo Rautemberg 

(2003b), retirado do seu contexto original, ou seja, do movimento dinâmico da vida social dos 

grupos aos quais estão diretamente ligados. Neste caso, o patrimônio se transforma em um 

“depósito” da história (RAUTENBERG, 2003b) ou de lembranças (JEUDY, 1990b, 2005).   

                                                           
109 Texto original: “[...] la mémoire est solicité pour convoquer des valeurs visant à affirmer la legitimité de la 

permanance d’um lien entre um lieu et um groupe social.” (RAUTENBERG, 2003, p. 45). 
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Sob a perspectiva crítica de Rautenberg, o patrimônio tornado institucional, assume 

uma condição “[...] sagrada, quase religiosa, que se expressa numa série de interdições a ele 

impostas: interdição de tocar, de mover, de transformar, até mesmo de ver como no caso das 

cavernas de Lascaux ou da caverna Chauvet110.” (RAUTENBERG, 2003a, p. 21, tradução 

nossa).   

Esta é uma severa crítica que o autor faz, em especial, aos processos de tombamento 

e seus autoritários projetos de proteção e salvaguarda. Do mesmo modo, Jeudy (1990a), defende 

que a proteção institucional não se mostra suficiente para proteger os bens patrimonializados. 

Para ele, a proteção deve partir de um interesse gerado no seio da coletividade, ou seja, no 

âmbito social no qual se inscreve o patrimônio. Este cuidado só será eficaz se partir da iniciativa 

e, portanto, do reconhecimento social desta necessidade.   

A proteção patrimonial institucional, de acordo com Jeudy (1990a), se instaura 

quando existe quando o bem patrimonial está ameaçado. Então, o medo da perda, do 

desaparecimento justifica as intervenções de tombamento (patrimônio material) e salvaguarda 

(patrimônio imaterial). Mas para que isso ocorra, é necessário que o bem a ser protegido, se 

enquadre em uma série de exigências elaboradas por especialistas do patrimônio, que se 

encarregam também de legitimá-los segundo critérios legalistas e administrativos, conforme 

visto no capítulo II.  

O texto que justifica a lei que tombou os espelhos d’agua das lagoas de Messejana 

e Parangaba ilustra a visão institucional sobre um bem a ser institucionalmente protegido:  

 

A medida proposta através do presente Projeto de Lei visa interromper uma história 

de sucessivas agressões ao meio ambiente notadamente nos recursos hídricos de nossa 

cidade, já tão escassos. É oportuno lembrar, que além de serem recantos de agradável 

beleza, apesar da falta de limpeza e conservação são elementos responsáveis pela 

oxigenação de grande parte da cidade, além de se constituírem fonte de renda para 

grande parte da população carente, que pratica a pesca naqueles reservatórios, muitas 

vezes como única alternativa para subsistência de suas famílias. (FORTALEZA, 

1987). 

 

Não há muito que questionar ou criticar nos processos de patrimonialização destes 

bens lacustres. O que significa tombar seus espelhos d’água? Significa uma tentativa de isolar 

                                                           
110Texto original: [...] sacrée, quasi religieuse, qui s'exprime dans une série d'interdits qui le frappent: interdiction 

de toucher, de déplacer, de transformer, parfois même interdiction de voir, comme dans l ecas des grottes de 

Lascaux oude la grotte Chauvet.” (RAUTENBERG, 2003a, p 21). O conjunto de Cavernas de Lascaux e Chauvet, 

patrimônios da humanidade, localizam-se respectivamente no Sudoeste e Sul da Franças. Em seus interiores 

existem registros da vida e da arte pré-histórica além do registro de fósseis. Em Lascaux, a estrutura da caverna, 

bem como as pinturas rupestres começaram a ser danificadas frente ao número elevado de visitações. Por isso, no 

início dos anos 1980, a caverna original foi fechada à visitação pública e uma réplica de uma parte representativa 

foi construída, a Lascaux II (CHOAY, 2006). Também é possível visitar virtualmente a caverna. No caso da 

Chauvet, ainda mais importante que Lascaux, esta foi plenamente preservada da visitação turística desde sua 

descoberta em 1994 para que não se repetisse a experiência dramática vista nas cavernas de Lascaux e Altamira.  
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o bem patrimonial do seu contexto social. O processo histórico de agressões ao qual o texto da 

lei faz referência e se propõe a barrar, jamais foi interrompido. A condição de poluição também 

expressa no texto ainda continua. A preocupação com as famílias que se sustentavam da pesca 

nas lagoas, não gerou intervenções de saneamento básico nem nos bairros onde se localizam 

tão pouco nos bairros localizados no curso de suas micro-bacias. 

Curiosamente, quando um bem é tombado, o poder público assume a 

responsabilidade por sua proteção e conservação. Entretanto, a municipalidade até o presente 

momento não assumiu efetivamente este compromisso. Pode-se afirmar que, apesar do grande 

número de bens patrimonializados institucionalmente, inexistem políticas públicas patrimoniais 

na capital cearense.  

Desta maneira, sob os critérios científicos dos experts, o patrimônio é reinterpretado 

e resignificado sem, entretanto, deixar de fazer apelo ao discurso sentimental ou funcional dos 

usuários do patrimônio. Como consequência desse processo ocorre uma espécie de 

“endurecimento” ou “petrificação” patrimonial (RAUTENBERG, 2003a, 2003b; 2007 e 

JEUDY, 1990a; 2005).  

Entretanto, feito assim, de forma superficial o problema da conservação e 

valorização dos sítios lacustres como patrimônio urbano e lugares públicos potenciais, parece 

simples. Bastaria, então, instituir meios para o encontro e diálogo permanente entre os sujeitos 

sociais interessados na questão? Esta é, de certo, uma alternativa relevante. Em suas falas a 

população reclama por tais espaços. Isso, por si só, já evidencia a inclinação para a comunicação 

e mobilização política que emana destes lugares.  

Porém, a questão é bem mais complexa do que parece. Demanda um esforço para 

entender de que maneira a população local, pode se envolver neste debate e, consequentemente, 

neste compromisso em favor de um bem comum, representado por este patrimônio da cidade e 

a assimilação destes enquanto espaços públicos.  

O caminho, a ser seguido, encontra-se entre os próprios sujeitos sociais e provêm 

de seus valores, memórias, sentimentos e atitudes, ou seja, de suas representações sociais que 

justificam suas práticas, em relação a estes lugares. Acessar o potencial pedagógico presente 

nestes espaços ricos em termos ambientais e patrimoniais é o desafio que se impõe à sociedade.  

As políticas institucionais educacionais assumem importância capital na 

perspectiva de sensibilizar e favorecer o empoderamento dos grupos sociais locais na 

conservação e uso efetivo destes lugares de patrimônio. Para tanto, devem estar atentas não 

apenas ao trato dos comportamentos e atitudes dos sujeitos sociais, mas às representações e 

narrativas sociais imbuídas nestas paisagens-ambiência a fim de privilegiá-las em seus 
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programas e projetos escolares e comunitários de educação.  Uma realidade ainda bastante 

distante, conforme demonstra a pesquisa in loco e posta em evidência nos capítulos que se 

seguem.  
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4 NARRATIVAS DE UMA CIDADE LACUSTRE 

 

 A apreensão das relações erigidas simbolicamente e materializadas no processo de 

apropriação e construção social do espaço prescinde, fundamentalmente, de uma imersão no 

universo das motivações que implicam as ações humanas sobre o meio físico. Tais motivações 

originam uma tessitura complexa de relações e sentidos intersubjetivos que dão conformação 

às práticas, experiências e vivências dos grupos sociais, consequentemente, à paisagem e aos 

lugares que estes compõem.  

Aos que se aventuram no caminho da reflexão sobre as paisagens, Cosgrove (1994; 

2008) lembra que estas devem ser tomadas como um texto a ser decifrado, decodificado. 

Entretanto, deve-se ter claro que a paisagem não é um texto simples de ser apreendido. É 

necessário mergulhar nas entrelinhas de sua construção, ou seja, em sua ambiência, numa 

tentativa de ultrapassar sua materialidade no sentido de penetrar em seus diversos códigos e 

enigmas, ou ainda, nas intencionalidades sobre ela direcionadas.  

As intencionalidades, de acordo com Holzer (1993), têm origem nos múltiplos 

conhecimentos produzidos e acumulados pela humanidade sobre os quais os sujeitos sociais 

lançam mão para estruturar o seu mundo vivido. É a denominada intersubjetividade revelada 

na intencionalidade corpo/sujeito, e na interação entre o homem e o meio, estabelecida 

cotidianamente na médiance e na trajeção. Cada ser humano se engaja no espaço e no grupo 

social com suas experiências e intenções. Estas intencionalidades, portanto, estão assentadas 

nos mecanismos da consciência de cada sujeito ou grupo social e podem ser encontradas, 

também, no nível das representações sociais.  

Converge na direção deste entendimento a Teoria das Representações Sociais. Uma 

análise conduzida à luz desta teoria admite o reconhecimento da equidade do sujeito e do objeto 

no processo de compreensão das realidades humanas em interação com seu meio. Assim, 

Moscovici (2008), ressalta a importância da Teoria das Representações Sociais como promotora 

de novas possibilidades de apreensão da realidade social. Isso porque, segundo o autor,  

 

contra uma epistemologia do sujeito “puro”, ou uma epistemologia do objeto “puro”, 

a TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS centra seu olhar sobre a relação 

entre os dois. Ao fazer isso ela recupera um sujeito que, através de sua atividade e 

relação com o objeto-mundo, constrói tanto o mundo como a si próprio. [...] Mas, se 

a atividade do sujeito é central para a teoria, não menos central é a realidade do mundo. 

(MOSCOVICI, 2008, p. 19).   

 

As representações sociais, de acordo com Moscovici (2008; 2011; 2012) e Sá 

(2002; 1998), são construídas e socializadas por intermédio do processo comunicacional. 
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Assim, as narrativas comunicadas pelos sujeitos e grupos sociais, constituem importantes 

elementos para se alcançar o universo representacional. Este universo auxilia 

significativamente na elucidação das diversas práticas sociais e formas de relações que os 

sujeitos individuais ou coletivos assumem frente ao mundo vivido e de vida. Sua manifestação 

empírica constitui-se espacialmente, implicando ou envolvendo uma Geografia Relacional. Por 

essa razão, o imaginário geográfico traz uma maior interdependência com as representações do 

que as abordagens da Geografia clássica ou moderna.  

As representações sociais são “alguma coisa que emerge das práticas em vigor na 

sociedade e na cultura e que as alimenta, perpetuando-as ou contribuindo para a sua 

transformação.” (SÁ, 1994, p. 40). Pode-se inferir que existe representação social em relação a 

um fenômeno ou objeto quando o mesmo “[...] se encontra implicado, de forma consistente, em 

alguma prática do grupo, aí incluída a da conversação e a da exposição aos meios de 

comunicação de massa.” (SÁ, 1994, p. 42).  

Neste sentido, as lagoas urbanas, conforme se constatará no percurso deste capítulo, 

constituem objetos de representação social. As falas dos sujeitos evidenciam claramente que os 

sítios lacustres despertam a atenção, o interesse, a curiosidade além de evocarem expressões de 

sentimento. Este objeto social demanda, portanto, um esforço de compreensão e, 

consequentemente, faz-se presente nos pronunciamentos e atitudes dos grupos sociais a ele mais 

diretamente relacionados111.  Por isso, o estudo dos sítios lacustres e suas representações 

adquire maior significado, se conduzido sob a perspectiva do entendimento daqueles que o 

vivenciam cotidianamente.  

Por esta razão, refletir sobre a relação entre a cidade de Fortaleza, seus habitantes e 

os sítios lacustres, implica uma tentativa de recomposição - ainda que de forma simplificada, 

em virtude da ausência de pesquisas e referenciais teóricos especificamente direcionados a este 

tema - das representações que compõem o imaginário social em suas experiências individuais 

e coletivas apreendidas, portanto, no espectro das práticas sociais estabelecidas historicamente 

nestas paisagens-ambiência.  

Considerando a memória afetiva e a história de vida dos sujeitos que residem 

próximo a estes sítios lacustres, o presente capítulo tem a intenção de estabelecer a relação que 

a população fortalezense desenvolveu com as lagoas ao longo da formação socioterritorial da 

cidade. Para tanto, recorre-se às contribuições de autores cearenses que se dedicaram a pensar 

esta relação. Dentre eles destacam-se: Girão (1959), Campos (1988) e Sales (1993a; 1993b; 

                                                           
111 Sá (2004) defende que estas atitudes assumidas pelos sujeitos frente aos objetos sociais evidenciam a 

circunstância em que as pessoas comuns mobilizam o conhecimento na comunicação informal da vida cotidiana. 
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2005). Porém, as informações mais significativas desta parte do trabalho advêm dos moradores 

residentes às margens destes ambientes hídricos e que, ao longo do tempo, acompanharam o 

processo de transformação das práticas sociais aí desenvolvidas. Em seguida busca evidenciar, 

segundo a emergência do discurso ecossistêmico midiático as imagens destas lagoas projetadas 

pela mídia local e como estas imagens participam da construção do imaginário e das 

representações sociais na comunidade circunvizinha. Aqui, as fontes prioritárias vêm dos 

principais instrumentos da mídia impressa, ou seja, os jornais de maior circulação na cidade. A 

escolha deste material tem como motivação a disponibilidade cotidiana deste meio de 

comunicação nas escolas e pela facilidade de acesso às informações. Por fim, o capítulo 

estabelece uma discussão sobre as atuais formas de apropriação destes espaços lacustres 

colocando em destaque um exemplo de bem lacustre apropriado socialmente e que assume 

claramente a condição efetiva e afetiva de patrimônio social sem necessariamente sofrer 

intervenção institucional em comparação aos patrimônios lacustres oficialmente reconhecidos. 

Neste ponto, mais uma vez, a fonte das informações é a fala dos sujeitos sociais envolvidos 

com o objeto de pesquisa.  

 

4.1 A relação lagoas/cidade na evolução urbana de Fortaleza  

 

 A cidade de Fortaleza encontra-se situada na porção norte do Estado do Ceará e 

ocupa uma área de aproximadamente 314 Km² (figura 01). Por tratar-se de um município 

costeiro, a capital alencarina abriga uma variedade de sistemas ambientais112 que lhe conferem 

uma significativa diversidade de paisagens. 

 Entre os sistemas ambientais dispostos no território fortalezense, encontram-se os 

vales fluviais. Os vales, de acordo com Souza et al. (2009), ocupam 6,33% da área municipal e 

são compostos por três principais subsistemas a saber: as planícies fluviais (2,54%), as planícies 

lacustres (2,05%) e as áreas de inundação permanentes (1,75%).   

As planícies lacustres constituem áreas “de acumulação inundáveis que bordejam 

as lagoas perenes e semiperenes existentes no litoral e nos tabuleiros pré-litorâneos ou 

correspondem a áreas aplainadas, [...] submetidas a inundações periódicas e precariamente 

incorporadas à rede de drenagem.” (SOUZA, et al., 2009).    

Conforme atesta Girão (1959), o território fortalezense abrigava uma rica 

limnografia. O referido autor apresenta uma lista extensa desses bens hídricos, entre os quais 

                                                           
112 Segundo Souza et al. (2009), os sistemas ambientais presentes no território fortalezense são especificamente, a 

planície litorânea, o tabuleiro, os vales, os morros residuais, a faixa de transição e os corpos d’água.  
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constam as lagoas, objeto deste estudo. Na paisagem da cidade, segundo o historiador, as lagoas 

costeiras perenes ou intermitentes pontilhavam o espaço urbano113. Destas lagoas, ainda de 

acordo com Girão (idem), derivava uma densa rede hidrográfica composta por córregos e 

riachos de portes diversos.  

A configuração geoambiental presente na planície litorânea de Fortaleza explica a 

abundância de formações lacustres cuja origem pode ser de dois tipos: fluvial (caso das lagoas 

Messejana, Parangaba, Precabura e Porangabussu) ou freática. As características pluvio-

térmicas atuantes na cidade com índices médios anuais superiores a 1.200mm/ano e média de 

temperatura na ordem de 27º, constituem dois dos mais relevantes aspectos que propiciam a 

formação de reservatórios hídricos superficiais. Contudo, estes reservatórios em sua maioria 

são temporários devido à irregularidade das chuvas durante o ano, (SALES, 1993a; 

BRANDÃO, 1995; SOUZA, et al., 2009).  

O quadro geomorfológico é outro aspecto facilitador da constituição de lagoas. 

Geologicamente, predomina em Fortaleza a Formação Barreira onde o componente 

geoambiental mais expressivo é o tabuleiro pré-litorâneo (SALES, 1993a). Os tabuleiros, 

segundo Souza et al. (2009), são superfícies levemente aplainadas e suavemente inclinadas em 

direção ao litoral. Esta característica topográfica implica no comportamento da drenagem 

limitando a incisão linear o que favorece a formação “dos reservatórios de águas paradas, do 

tipo lagoas, sobretudo em face da alta impermeabilidade114 dos sedimentos componentes do 

Grupo Barreiras115.” (SALES, 1993a, p. 268).  

É importante ressaltar que em Fortaleza, o adensamento da urbanização, ocasionou 

a plena incorporação e ocupação das planícies lacustres. Sales (1993a; 1993b; 2005) esclarece 

que nesse processo, a especulação imobiliária tornou-se a principal causa do desaparecimento 

de inúmeras lagoas soterradas em troca da produção de solo urbano, processo que, de acordo 

com a autora, intensificou-se a partir da década de 1970 contando sempre com a conivência do 

poder público. “Este foi o destino de todas as lagoas intermitentes e da quase totalidade das 

lagoas perenes de menor porte.” (SALES, 2005, p. 91-92).  As que permaneceram no cenário 

                                                           
113 Girão (1959) analisa Fortaleza no momento em que a cidade está experimentando a intensificação da 

urbanização. O autor ao relatar sobre as incontáveis lagoas presentes na capital faz uma marcação temporal 

situando sua colocação em trinta anos antes da escritura de sua obra.  
114 Uma particularidade geomorfológica do Grupo Barreiras em Fortaleza é que este apresenta camadas areno-

siltosa e arenosa de matriz argilosa, capeado por cobertura arenosa dunar. Estas condições litológicas atuam como 

um impermeabilizador reduzem a capacidade de percolação das águas pluviais e favorecem a formação de um 

lençol freático de baixa profundidade, consequentemente, essas áreas apresentam grande número de lagoas 

costeiras. (BRAGA et al.,1981, p.72). 
115 Para uma melhor compreensão dos aspectos que favorecem a ocorrem de lagoas em qualquer estrutura 

geológica ou sistema ambiental, ver Sales (1993a) e Braga et al. (1981). 
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urbano, foram submetidas a barramentos116 e em todos os casos, tiveram suas dimensões 

reduzidas para dar lugar a vias de circulação, ocupações residenciais, dentre outras 

intervenções117.  

Tais intervenções, resultantes das demandas surgidas ao longo do processo histórico 

de construção da cidade, promoveram profundas modificações em seu meio físico e, 

paulatinamente, as lagoas foram plenamente integradas à dinâmica imposta pela urbanização 

do território municipal. Sobre esta problemática socioambiental, Sales (1993b, p. 17-18) 

esclarece:  

De fato, incontáveis baixios sucumbiram sob toda sorte de edificações urbanas, a 

exemplo das lagoas do Mel, Três Corações, Jacaré e lagoa do Grande, e outro número 

razoável não é integrado à paisagem em função da ocupação indevida de suas 

margens, tais como as lagoas do Porangabuçu e parcela da lagoa da Parangaba. Lagoas 

que merecem instalação de área de lazer em seu entorno, como a própria Lagoa da 

Parangaba e as lagoas do Opaia e Messejana, acham-se mesmo assim em franca 

deterioração ambiental.  

 

No período em que, no cotidiano de Fortaleza prevalecia a carência de serviços 

urbanos tais como o abastecimento de água e rede comercial bem estabelecida, as lagoas 

participavam ativamente da vida econômica e cultural da cidade implicando, inclusive em sua 

configuração espacial. De acordo com Girão (1959) e Campos (1988), as lagoas constituíam 

recursos valiosos para a subsistência e para o dia-a-dia da população local. Eram utilizadas para 

pesca, agricultura de vazante, suprimento de água para fins domésticos, higienização e 

recreação.  

A respeito do papel fundamental que, historicamente, as lagoas desempenharam na 

dinâmica da cidade, Girão (1959), remete aos densos depósitos de argila acumulados nos leitos 

e planícies lacustres, largamente utilizados para a fabricação de tijolos de adobe, matéria-prima 

importante para as edificações àquela época. O autor esclarece que este produto chegou a fazer 

parte da pauta de exportação do município. Durante as entrevistas este tipo de uso foi 

confirmado também nas lagoas integrantes deste estudo.   

Outra função relevante das estruturas lacustres, diz respeito à intensa utilização de 

suas margens. Em condições naturais, a dinâmica alternada de inundações e vazantes nas 

                                                           
116 A prática de barramentos é bastante antiga na cidade. Ao que parece, inicialmente, ela foi utilizada para sanar 

a necessidade de provimento de água para a população num período em que o município não contava com rede de 

abastecimento. Segundo Campos (1988), em 1836 a Assembleia Legislativa anuncia entre as providências de 

interesse urbanístico para cidade entre as quais consta a construção de açudes na lagoa do Gorrote (atual Cidade 

da Criança, no centro de Fortaleza), e no sangradouro da lagoa de Messejana.  
117 Sales (1993a), explica que muitos dos problemas relacionados a inundações registrados Fortaleza, durante a 

quadra chuvosa, derivam desta prática que foi (e continua sendo comum) na cidade. No período das chuvas o 

lençol freático bastante superficial aflora onde antes havia as lagoas. É como se as lagoas tentassem ocupar seu 

espaço novamente, argumenta a autora. 
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planícies fluviais, flúvio-lacustres ou lacustres contribui para a fertilização dos Neossolos 

flúvicos118 presentes nessas áreas. Assim, após o período chuvoso119 as águas nas lagoas 

baixavam lentamente. Na medida em que o solo ia sendo exposto na vazante, muitas espécies 

de ervas forrageiras e leguminosas macias se instalavam formando uma pastagem utilizada para 

alimentar os rebanhos (GIRÃO, 1959).  

Ainda hoje, é possível ver animais pastando livremente às margens das lagoas 

urbanas ou, como é comum na Lagoa de Messejana, inúmeros criadores coletando o capim- 

forrageira abundantemente disponível em suas margens, cujo destino, é alimentar o gado. 

A disponibilidade de água doce e solos férteis nas cercanias dos sítios lacustres 

ofereciam condições favoráveis para o desenvolvimento da atividade agrícola120. A respeito 

deste tipo de uso, os relatos dos moradores mais antigos, dão conta do cultivo, prioritariamente, 

de feijão, milho, mandioca, macaxeira e hortaliças em geral, produzidos para a satisfação das 

necessidades nutricionais das famílias e para serem revendidos nos mercados e feiras 

municipais. Um morador do bairro Lagoa Redonda, falando a respeito dos usos da Lagoa da 

Precabura esclarece: “o principal uso que a comunidade fazia da lagoa era a agricultura. A 

criação de gado existia, mas era pequena e controlada para que não invadissem os roçados. Se 

plantava para alimentar a família, mas uma parte era vendida. Só comprava café, açúcar e 

querosene.” (MPR 016, 2013). O mesmo entrevistado relata que os habitantes plantavam 

também em todas as margens de riachos, denominados popularmente de “correntes” ou 

“levadas”.  

Ainda segundo MPR 016 (2013), tanto em Messejana, quanto em Lagoa Redonda, 

existiam muitos desses corpos hídricos. “Com o tempo, a cidade cresceu, tudo mudou. Os 

correntes e as levadas foram secando e desaparecendo. Hoje, o que sobrou, serve de canal de 

esgoto. É triste ver os riachos onde a gente tomava banho, numa água tão transparente, se 

transformar em esgoto.” Relatos desta natureza também foram colhidos entre moradores de 

Messejana, Parangaba e Porangabussu.  

A prática agrícola às margens das lagoas esteve muito presente no território 

fortalezense até meados da década de 1980, segundo relatos dos entrevistados. As 

                                                           
118 Classificação atual dos solos cuja antiga taxionomia denominava Solos Aluviais (BRASIL, 1999).  
119 Em Fortaleza, as condições litológicas, morfopedológicas e hidro climáticas favorecem o regime e elevada 

disponibilidade de corpos hídricos superficiais e subterrâneos. De acordo com Souza et al. (2009), a cidade 

apresenta índices pluviométricos superiores a 1.200mm/ano. As maiores precipitações concentram-se no primeiro 

semestre entre os meses março e abril. Ainda segundo os autores, o volume de chuvas registrado neste período do 

ano corresponde a 90% do total precipitado sobre a Capital.  
120 Exceto na lagoa da Precabura que, orginalmente, integrava a dinâmica da planície flúvio-marinha do rio Cocó, 

os agricultores, segundo informação oral dos entrevistados, se utilizavam das reservas de água doce disponíveis 

no lençol freático de suas margens.  
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transformações na dinâmica socioeconômica urbana, o crescimento populacional citadino e a 

demanda por espaços para habitação e demais atividades econômicas foi, paulatinamente, 

substituindo as características rurais da cidade ao mesmo tempo em que a mesma assume, 

definitivamente, sua condição de metrópole. Este fenômeno se institui lentamente desde o 

século XIX intensificando-se a partir da segunda metade do século XX (SILVA, 2006; SOUZA, 

2006 e 2009; COSTA, 2005; BERNAL, 2004).  

Atualmente, nas margens das lagoas urbanas de Fortaleza encontra-se uma 

diversidade de formas de urbanização. Em algumas as “funções” primárias foram substituídas 

por edificações residenciais, comerciais (Messejana e Parangaba mais especificamente) e 

prestadores de serviços públicos em saúde e educação, estes últimos concentrados 

principalmente nas imediações da Lagoa de Porangabussu. Já na Lagoa da Precabura, além dos 

usos residenciais, as atividades rurais se mantêm. Essa diversificação evidencia a desigualdade 

de acesso e de usos desses recursos hídricos no contexto metropolitano.  

A pesquisa evidenciou a permanência de atividades ligadas ao setor primário apenas 

na Lagoa da Precabura. Mesmo assim, restringe-se à presença de pequenas criações de gado 

bovino (figura 02), extração vegetal da carnaúba e do junco e hortas (figura 03), atividade 

econômica tradicional que segundo o MPR 019 (2013), “[...] só apareceu no bairro após a fim 

da prática da agricultura convencional feita às margens da lagoa”.  

 
Figura 02 - Às margens Precabura, rebanhos se servem de água e pastagem disponível na vazante. 

 
Fonte: Arquivo da autora (2013). 
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Figura 03 - A disponibilidade de água e terrenos às margens da Precabura favorece a produção agrícola. 
 
 

 

 
Fonte: arquivo da autora (2013).  

 

Já às margens da Lagoa de Messejana, uma área considerável encontra-se ocupada por 

sítios, conforme se verifica na figura 04. Os mesmos, de acordo com o MME 23 (2013), “[...] 

foram adquiridos de antigos moradores que praticavam a agricultura. Os atuais proprietários 

não deram continuidade à atividade e agora os sítios servem apenas como residência”.  

 

Figura 04 - Em último plano, vista parcial da margem da Lagoa de Messejana ocupada por sítios residenciais.  

 
Fonte: Arquivo da autora (2013).  
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 O extrativismo, caracterizado pela atividade pesqueira é outra prática tradicional 

que se mantém viva em todas as lagoas urbanas, independente das condições insalubres geradas 

pelas diferentes formas de poluição ambiental encontrada nelas. Girão (1959) esclarece que a 

pesca tanto marítima, como as praticadas nos rios e lagoas eram um dos recursos mais valiosos 

de que a população fortalezense dispunha desde a origem do povoamento da cidade.  

 Ainda hoje, a captura de pescados constitui uma importante atividade econômica 

do município. Porém, o destaque maior é registrado na pesca marítima. Em virtude dos elevados 

níveis de poluição ambiental e das transformações que a urbanização provocou no estilo de vida 

dos fortalezenses, a pesca fluvial e lacustre perdeu a importância registrada por Girão (1959). 

Mesmo assim, ainda é possível visualizar esta prática nas lagoas urbanas.  

Neste sentido, é comum encontrar, entre as legislações municipais, referências a 

normas que tinham como objetivo proteger a integridade da qualidade das águas e dos recursos 

pesqueiros disponíveis nas lagoas e rios da capital. Campos (1988) revela que o Código de 

Posturas da Câmara Municipal da Cidade, aprovado em 1835 pela Assembleia Legislativa 

Provincial, traz algumas proposições de leis no sentido de proibir definitivamente a prática das 

tinguijadas121 tanto nas lagoas como nos rios.  

   Tanto as tinguijadas quanto a construção de currais de pesca122 são práticas 

culturais tradicionais comuns entre os povos brasileiros. A proibição destas técnicas, ainda em 

meados do Século XIX, revela os embates entre a expressão de uma cidade ainda fortemente 

tradicional e as tentativas de controle institucional sobre o espaço e a sociedade local com fins 

a resguardar os interesses coletivos. No caso em questão, a manutenção da disponibilidade de 

alimento, mediante a adoção de dispositivos de controle da pesca predatória.  

O lazer era outra importante função exercida pelas lagoas. O banho lagunar, 

constituía prática cultural comum entre os fortalezenses. De acordo com MME 06 (2013); MPA 

25 (2013) e MPO 14 (2013), isso acontecia porque, em primeiro lugar, tomar banho nas lagoas 

era uma das maneiras mais simples de realização a higienização pessoal, em virtude da 

dificuldade de acesso direto à água nas residências. Em segundo, por que o banho lacustre, em 

córregos ou em rios fazia parte do lazer da população mais carente.  

                                                           
121

 Pescaria feita com o envenenamento do peixe, lançando-se na água substâncias tóxicas como o tingui. De 

acordo com Ferreira (2010), o tingui é um arbusto leguminoso que, lançado à água doce, tem a propriedade de 

envenenar o peixe, sem que a carne deste se torne tóxica.  
122 Armadilhas construídas em áreas de influencia das marés. Tais estruturas feitas com madeira ou outros materiais 

têm a função de aprisionar o pescado que se desloca seguindo as correntes de água facilitando sua captura. No 

caso das lagoas os currias de peixe podiam ser vistos naquelas que integravam o lacustre-marinho a exemplo da 

Lagoa da Precabura.  
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Conta um dos moradores da Precabura, que aos domingos, o lazer da comunidade 

era a de se dirigir à lagoa para exercerem seus hábitos de banho e pesca. Ele relata, “[...] o lazer 

da gente era ir tomar banho de lagoa. Todo mundo marcava de se encontrar lá. Uns pescava, 

outros brincava. Tinha os que levavam comes e bebes. Nesta época era muito difícil a gente ir 

à praia. Se quisesse ir, tinha que ir a pé. Não tinha ônibus [...].” (MPR 07, 2013).  

A prática dos populares piqueniques também aparece em relatos de moradores de 

Porangabussu. Segundo a MPO 14 (2013), esta lagoa era um ponto de encontro para o lazer e 

descanso. Ela conta que aos fins de semana e feriados, as suas margens ficavam cheias de 

pessoas que vinham de todos os cantos da cidade, tomar banho, pescar e fazer piqueniques. 

“Naquela época [narra a referia senhora], a lagoa era uma beleza, limpa que só vendo. Era difícil 

ir à praia porque não tinha transporte. Só quem tinha carro podia ir pra Praia de Iracema e a 

Praia Formosa, as mais conhecidas da cidade naquele tempo.”  

Conforme visto anteriormente, as reservas superficiais de água doce eram 

fundamentais para o abastecimento da cidade. Por esta razão, providências legais foram 

adotadas pela Câmara de Fortaleza no sentido de coibir a contaminação das águas disponíveis 

nestes corpos hídricos.   

As preocupações com a manutenção da qualidade ambiental dos recursos hídricos 

lacustres e fluviais se justificavam em virtude da ausência de saneamento básico que 

desencadeava um grave problema de higiene urbana e, consequentemente, de saúde pública. 

Neste momento da história da cidade, era comum a prática de armazenar o lixo e os dejetos 

fecais. De acordo com Campos (1988), os habitantes dos bairros mais urbanizados, 

armazenavam estes materiais em depósitos que depois eram removidos por trabalhadores 

extremamente carentes, os únicos que se submetiam às condições insalubres e degradantes da 

referida atividade.  

Apesar dos registros de que os córregos da cidade eram usados para o descarte dos 

desejos e resíduos domésticos, a exemplo do Jacarecanga e do Pajeú, o mar era o seu principal 

destino (CAMPOS, 1988). Tal comportamento evidenciava a pouca ligação da cidade litorânea 

com o seu mar territorial e reforça a estreita relação dos seus moradores com as águas 

continentais.  

De acordo com Dantas (2002), o século XX marca a transformação no modo como 

a sociedade cearense, em especial a fortalezense, vê e ocupa os espaços praianos. Há uma 

visível mudança nas relações socioeconômicas estabelecidas à beira-mar. Estas mudanças são 

evidenciadas pela troca de valores e significados do litoral.  
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Até o fim século XIX lugar de vivência das classes menos favorecidas, já nas 

primeiras décadas do século XX, o litoral passou a ser almejado pelas elites que iam se 

aproximando e incorporando esse espaço, originalmente cenário das atividades portuárias e 

lugar de moradia de comunidades pobres, transformando-o, então, em espaço de lazer e 

habitação para as classes economicamente mais favorecidas. A partir desse momento, os pobres 

passam a ser considerados indesejáveis nessas áreas. 

A maneira pela qual as classes abastadas de Fortaleza passam a ver o litoral 

inaugura a urbanização das “zonas de praia e se expande na totalidade dos espaços litorâneos 

cearenses, com o veraneio.” (DANTAS, 2002, p. 48). Analisando a forma de incorporação do 

litoral do Ceará a partir da prática do veraneio e do turismo, Dantas situa a capital como o 

primeiro marco desse processo. Segundo o referido autor,  

 

A instauração de novas práticas marítimas, em Fortaleza, a situa no epicentro do 

fenômeno de valorização do espaço litorâneo [...]. Portanto pode-se falar de uma 

cidade litorânea e possuidora de alma sertaneja que orienta dois movimentos 

característicos de valorização das zonas de praia: o primeiro, em escala local, após 

1920-1930, incorpora as zonas de praia de Fortaleza como espaço de lazer e de 

veraneio. O segundo, em escala mais ampla, após 1970, representa a ampliação a 

partir de Fortaleza, das novas práticas marítimas, especificamente com o veraneio, o 

qual afeta a totalidade dos espaços litorâneos do Ceará. (DANTAS, 2002, p. 48). 

 

Estas transformações socioespaciais que inicialmente são influenciadas pelo 

contato com outras experiências de litoralização, especialmente europeias tornam-se, 

posteriormente, reflexos do próprio processo de construção da cidade moderna (DANTAS, 

2002). Aliam-se a este novo perfil socioespacial fortalezense, novas práticas e serviços urbanos, 

notadamente, o abastecimento residencial de água e o consequente aumento de geração de 

efluentes domésticos, industriais e hospitalares.  

Tais condições acabam por influenciar decisivamente na forma como a população 

local se relaciona com os corpos hídricos urbanos. Especialmente as lagoas e a rede de 

drenagem que as interligam aos rios formadores das bacias hidrográficas urbanas que vão 

perdendo a importância que desempenhavam no dia-a-dia da vida citadina e, paulatinamente, 

são transformados em receptores para a disposição de efluentes e resíduos (BERTO, 1993; 

ARAUJO, 1993).  

Esta realidade é confirmada por Sales (1993a; 1993b; 2005). A autora atesta que a 

interdependência entre a subsistência no espaço urbano e os mananciais, só é drasticamente 

modificada quando, na segunda década do século XX123 instala-se um sistema público 

                                                           
123 Precisamente no ano de 1962, por ocasião da criação do Serviço de Abastecimento de Água do Estado do Ceará 

– SAAGEC. Posteriormente o SAAGEC se transformaria na Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto do 
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municipal de abastecimento de água. Do mesmo modo, Campos (1988), afirma também que a 

diminuição do interesse da população fortalezense pela situação dos mananciais, especialmente 

os lacustres, sé dá a partir da solução do problema de abastecimento de água na cidade.  

Esta constatação aparece claramente na fala de alguns dos entrevistados. Os mais 

antigos moradores das imediações das lagoas estudadas atestam ser a década de 1980 o marco 

na intensificação da poluição destes sítios lacustres e, o consequente abandono de práticas 

culturais como a recreação e demais usos domésticos da água, além do abandono da agricultura 

de vazante, (MME 09, 2013; MPA 14, 2013; MPO 25; 2013; MPR 17, 2013). 

O desequilíbrio entre a oferta de água encanada e a deficiência na instalação da rede 

de esgotamento sanitário e tratamento dos efluentes gerados implicou decisivamente na rápida 

poluição hídrica e, consequentemente, degradação ambiental dos mananciais lacustres da 

cidade. Assim, “os recursos hídricos são barbaramente alterados. [...] como resultado de um 

sistema sanitário deficiente [...]. Os cursos d’água recebem dejetos de toda ordem – domésticos, 

industriais, hospitalares [...]. Também os ambientes lacustres acham-se em franca degradação.” 

(SALES, 1993b, p. 17).  

Apesar da ampliação do sistema de esgotamento sanitário verificado em Fortaleza, 

a partir da última década do século XX, ainda não universalizado, a situação sanitária dos 

recursos hídricos, destino finais dos efluentes, não se modificou e tende continuamente ao 

agravamento (BERTO, 1993; BRANDÃO, 1995). As imagens capturadas nas quatro lagoas 

que compõem este estudo (figura 05) são a comprovação desta realidade que, conforme 

veremos, constitui uma das mais significativas representações sociais dos grupos aí 

estabelecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Estado do Ceará (CAGECE). Na década de 1980, este sistema alcança a quase totalidade do território urbano 

(SALES, 1993a; 1993b; 2005).  
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Figura 05 - Lagoas urbanas: destino de efluentes e resíduos sólidos. No destaque A: riacho afluente da Lagoa da 

Precabura transformado em canal de esgotamento sanitário. No registro B: destaque para as galerias de águas 

pluviais que conduzem esgoto em natura para a lagoa de Porangabussu. Na imagem C: galeria de águas pluviais 

carreando águas servidas para a Lagoa da Parangaba. Na foto D: riacho natural afluente da Lagoa de Messejana 

transformado em canal de esgoto lançado diretamente no corpo hídrico  

 
Fonte: Arquivo da autora (2013).  

 

 Porém, um estudo que visa compreender as múltiplas formas como os sujeitos 

sociais percebem e se relacionam com seu meio construído, assim, a paisagem-ambiência do 

seu lugar, deve evitar privilegiar apenas os aspectos negativos desta relação. É certo que os 

reflexos negativos derivados desta interação constituem uma via de mão dupla, ou seja, 

prejudicam tanto o meio social quanto o meio físico e, por isso mesmo, solicitam lugar de 

destaque no debate social e, principalmente, educacional.  

 Entretanto, conforme referenciado ao longo do trabalho, é necessário aprofundar o 

entendimento destas relações (re)direcionando o olhar para encontrar nestas, elementos que 

sejam capazes de fazer emergir possibilidades de reconhecimento e valorização deste 

patrimônio ambiental urbano. Assim, os afetos e as representações sociais que cada sujeito e 

cada grupo social mantêm em relação a estes bens patrimoniais configuram importantes aliados 

na busca pela sustentabilidade dos mesmos no cenário da cidade.  

 Não se trata, portanto, de uma tentativa de retorno ao status que os sítios lacustres 

detinham no passado histórico de Fortaleza. Esse retorno é impossível, uma vez que, tanto a 

sociedade quanto a própria natureza em suas dinâmicas encontram-se em constante (re) 

organização e (re)configurações.  
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 Por esta razão, colocar em evidência os afetos, valores e representações dos grupos 

sociais atuais em relação ao patrimônio ambiental lacustre urbano, parece ser um projeto 

razoável a ser perseguido pelas instituições sociais, especialmente, as educacionais. Significa 

uma tentativa de buscar na origem destas atitudes elementos capazes de subsidiar uma mudança 

mais positiva nas relações socioambientais e, por que, não dizer, sócio-patrimoniais no 

ambiente urbano. 

 

4.2 As representações sociais: narrativas da experiência ambiental lacustre  

  

 As representações sociais são elementos demonstrativos da maneira como os 

sujeitos sociais individuais ou coletivos percebem e constroem seu mundo vivido e de vida.  

Essa construção, conforme já explanado, comporta tanto o conteúdo subjetivo quanto o objetivo 

e revela a densa ligação que existe entre o imaginário, atitudes e comportamentos dos sujeitos 

frente ao seu lugar e ao mundo.  

 A memória, as experiências afetivas, as emoções, as vivências passadas e atuais, os 

interesses e os valores simbólicos que cada sujeito ou grupo social expressa através de suas 

narrativas e condutas. Estes elementos comportam informações fundamentais para subsidiar a 

reflexão e a compreensão mais aprofundadas dos conteúdos simbólicos e concretos vivenciados 

pelas comunidades que vivem e interagem, direta ou indiretamente com os sítios lacustres. 

Revelam, portanto, suas representações sociais.  

 O levantamento bibliográfico de trabalhos desenvolvidos sobre as lagoas urbanas 

de Fortaleza revela uma carência generalizada de abordagens que levem em consideração os 

aspectos subjetivos do imaginário, da memória e da representação dos sujeitos que ali residem, 

trabalham, ou apenas passam cotidianamente. Predominam pesquisas voltadas a identificar as 

práticas e condutas da população em relação à poluição e degradação destes corpos hídricos.  

 São raros os pesquisadores que se aventuraram no estudo sobre as lagoas. Tais 

pesquisas, conforme revela o levantamento bibliográfico, priorizam aspectos meramente 

objetivos (análises físico-químicas, impactos ambientais etc.). Este tipo de abordagem, 

igualmente importante, tende de um lado, a simplificar a complexidade socioambiental inerente 

a estes espaços e do outro, obscurecer o simbolismo e determinadas práticas sociais relevantes 

para a compreensão da maneira como a população se apodera dos mesmos ou os rejeita.  

 Uma alternativa de aproximação da realidade socioambiental é possível. Neste 

caso, é necessário um esforço para alcançar a herança e os significados culturais da população 
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(TUAN, 1980) e, por este caminho, adentrar no universo de suas representações. Isto implica,  

decisivamente, nas formas de organização e apropriação dos lugares.  

 É neste sentido que se justifica sua abordagem nesta pesquisa. Entende-se que a 

compreensão das representações que os sujeitos sociais conferem aos sítios lacustres é capaz 

de fornecer os caminhos para propor uma alternativa aos estudos patrimoniais na formação 

escolar e, consequentemente, reestabelecer e fortalecer os laços de afetividade e conservação 

efetiva dessas paisagens-ambiência.  

A importância do estudo das representações sociais, conforme defende Reigota 

(2010), reside no fato de que estas influenciam as decisões, as práticas e os comportamentos 

assumidos pelos sujeitos ou grupos sociais. Para o referido autor, “[...] as representações sociais 

equivalem a um conjunto de princípios construídos interativamente e compartilhados por 

diferentes grupos que através delas compreendem e transformam a realidade.” (REIGOTA, 

2010, p. 71-72).  

Por sua vez, Moscovici (2008) esclarece que o caráter social das representações 

manifesta-se através da função muito particular que desempenham na sociedade, qual seja: a de 

contribuir na instauração de comportamentos ao mesmo tempo em que orientam as 

comunicações sociais. Ainda de acordo com o autor, a base de formação de qualquer sociedade 

está na inter-relação entre a existência individual e coletiva estabelecida com o ambiente em 

que os sujeitos vivem. Por isso, as representações sociais tornam-se uma “referência quase 

obrigatória nos estudos sobre temas contemporâneos.” (REIGOTA, 2010, p. 72), 

destacadamente, os ambientais e patrimoniais.  

Diante destas colocações, pode-se inferir que as representações e o comportamento 

assumidos pelos sujeitos e grupos sociais frente ao ambiente que os cerca advém de suas 

percepções e concepções de mundo e são elaborados na interação que estabelecem uns com os 

outros cotidianamente. Por isso, Moscovici (2008) é enfático ao afirmar que abalizados pela 

cultura, tais comportamentos são materializações do imaginário e das visões de mundo de cada 

sujeito individual e coletivo.  

Por esta razão, é importante conhecer o que pensam e como agem os sujeitos sociais 

desta pesquisa em relação aos sítios lacustres para, a partir daí, compreender suas práticas 

sociais e interesses. Inicialmente o foco recai sobre as comunidades que residem, trabalham ou 

transitam cotidianamente por estes espaços. Para facilitar a apreensão das informações, a 

apresentação das respostas obtidas durante a aplicação dos questionários será apresentada em 

forma de gráficos e, em seguida, comentadas segundo as impressões construídas na interação 

entre pesquisadora e entrevistados.  
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As questões direcionadas aos sujeitos da pesquisa (Apêndice A) tiveram como 

propósito alcançar informações a respeito dos seguintes pontos: o núcleo central das 

representações sociais; as concepções gerais sobre os sítios lacustres enquanto bem patrimonial; 

a condição de interação e os comportamentos frente ao objeto social de pesquisa e as 

expectativas nutridas pela comunidade no que se refere à ampliação das possibilidades de 

acesso, maior interação e melhor conservação destes patrimônios ambientais. Estas 

sobreposições temáticas proporcionam a obtenção de impressões gerais a respeito das 

representações e condutas sociais frente aos sítios lacustres.  

Inicialmente, para o levantamento dos possíveis elementos do núcleo central da 

representação social das lagoas, mantidas pelos grupos sociais que moram, trabalham ou 

passam constantemente em seu entorno, foram ouvidos, conforme já declarado, vinte cinco 

entrevistados. A cada um deles foi solicitado a verbalização de três palavras que lhes vinha 

imediatamente à mente quando ouviam o termo lagoa124. As respostas foram registradas na 

ordem em que eram expressas pelos entrevistados.  

Tal procedimento é importante porque os possíveis elementos componentes do 

núcleo central de uma representação social são identificados entre aqueles mais prontamente 

evocados e os que aparecem com maior frequência. Assim, segundo Vergès125 (1992 apud. Sá, 

2002) são combinados dois procedimentos metodológicos. O primeiro de caráter individual 

estabelecido segundo a ordem que cada sujeito confere à categoria no conjunto das palavras 

invocadas. O outro, de natureza coletiva é representado pela constância ou frequência com que 

cada categoria de palavra aparece no discurso dos sujeitos. Segue, então, os registros e análises 

de como os grupos sociais da pesquisa abordam a questão.  

A sequência de apresentação das representações sociais inicia-se pela Lagoa da 

Precabura porque entre todas as demais está é a que se encontra em melhor estado de 

conservação. Em seguida, apresentamos as Lagoas de Porangabussu, Messejana e Parangaba, 

todas, objetos de intervenções urbanísticas e por serem elas as mais densamente ocupadas 

encontrando-se totalmente envolvidas pela malha urbana.  

 

 

 

                                                           
124 Em cada uma das comunidades o termo lagoa era complementado pelo nome da lagoa presente no lugar. 
125 Infelizmente não foi possível, até essa data, acessar diretamente a obra de Pierre Vergès “L'évocation de l'argent: 

une méthode pour la définition du noyau central d'une représentation” publicado originalmente em 1992 no 

Bolletin de psychologie, nº 45, tomo 405. p. 203-209.  
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4.2.1 Representações e práticas sociais na Lagoa da Precabura 

 

 A Lagoa da Precabura (figura 06) corresponde a um complexo flúvio-lacustre 

situado na planície de inundação do rio Coaçu, principal afluente do rio Cocó126 e, segundo 

Sales (1993a), ocupa uma área de 58 ha. Sua posição geográfica a caracteriza como uma lagoa 

intermunicipal, ocupando os territórios dos municípios de Fortaleza e Eusébio, conforme 

demonstra o mapa da figura 01.  

 
Figura 06 - Vista parcial da Lagoa da Precabura, margem fortalezense. 

 
Fonte: Arquivo da autora (2013). 

 

 Originalmente, a Precabura configurava-se como uma laguna, sua dinâmica hídrica 

obedecia ao regime das marés no estuário do rio Cocó. Tal condição justifica a instalação de 

salinas artificias em sua porção norte (à jusante da Av. Manoel Mavignier). E, segundo relatos 

de alguns dos entrevistados, na porção mais ao Sul, área em que a influência das marés reduzia, 

formavam-se salinas naturais amplamente exploradas pela população local.  

 Mesmo integrada à dinâmica estuarina, não há registro da presença de manguezal. 

A transformação da laguna em lagoa deu-se com a construção da antiga Estrada da COFECO127, 

                                                           
126 A bacia do rio Cocó encontra-se inserida sobre as áreas dos municípios de Fortaleza, Maracanaú, Aquiraz, 

Maranguape e Pacatuba, cobrindo uma área da ordem de 500 km2, tendo o seu curso principal uma extensão de 

quase 50 km. O rio Cocó drena cerca de 60 % das águas da região metropolitana de Fortaleza. 
127 Colônia de Férias da Companhia Elétrica do Ceará – Coelce localizada na Praia da Abreulândia. De acordo 

com MPR 12 (2013), a referida via foi feita para ligar a praia da Abreulândia cujo acesso era dificultado pela 

presença da Precabura e do Rio Cocó.  
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atual, avenida Manoel Mavignier. A instalação da referida via promoveu o aterramento de um 

trecho da laguna, criando uma espécie de barragem que ao interferir no regime hídrico local, 

criou as condições para o aprisionamento da água a montante. Em razão disso, Sales (1993a), 

denomina-a de açude Precabura. Entretanto, vale salientar que a população local sempre se 

referiu à Precabura como uma lagoa.   

Dentre as lagoas objeto deste estudo, a Precabura é a que apresenta menor ocupação 

imobiliária em suas margens, em virtude da presença ainda marcante de propriedades 

agropecuárias, conforme revela o anexo A. Por essa razão, atualmente, é a que mais sofre com 

a pressão do mercado da construção civil, principalmente aquele dedicado a produtos 

imobiliários residenciais. A figura 07 evidencia ocupação residencial em área de preservação 

permanente.   

 

Figura 07 - Ocupação irregular nas margens da Lagoa da Precabura 

 
Fonte: Arquivo da autora (2013). 

 

Entre as funções ambientais desempenhadas pela Lagoa da Precabura destaca-se a 

de ser local de pousio de aves migratórias. Segundo Albano e Girão (2011, p. 136), a Precabura 

“concentra mais de 10.000 espécimes de aves migratórias neárticas128 [...].” Segundo os autores, 

                                                           
128 Aves oriundas da região neártica, região biogeográfica que inclui a América do Norte. De acordo com Albano 

e Girão (2011), entre os espécimes encontrados na Lagoa da Precabura estão: o batuiruçu (Pluvialis dominica) 

cuja presença regista-se no mês de outubro; o maçarico-galego (Numenius phaeopus) nos meses de setembro e 

outubro; o vira-pedras (Arenaria interpres) nos meses janeiro, abril, setembro e outubro e o maçarico-de-costas-
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estes espécimes integram a lista de população altamente ameaçada e, durante o período de 

pousio na Precabura, são ameaçadas pela poluição, especulação imobiliária, que reduz 

gradativamente o espelho da lagoa, além do trânsito de pessoas, veículos e animais. Por ser uma 

área prioritária para a conservação de aves migratórias, este sitio lacustre merece atenção 

especial (concernente à conservação, gestão e educação) do poder público e das instituições de 

pesquisa.  

 Em relação à identificação das representações sociais sobre este sitio lacustre, é 

necessário esclarecer que, apesar de mantido o mesmo número de sujeitos sociais entrevistados 

para os quatro sítios lacustres, a quantidade de palavras citadas pelo grupo da Lagoa da 

Precabura durante a aplicação da técnica de evocação livre é muito inferior à registrada para os 

demais sítios lacustres. No total foram catalogadas quarenta e três palavras e expressões, 

denominadas evocações na TRS. A razão para esta significativa diferença parece estar na 

ausência de relações mais efetivas, ou pelo menos diversificadas, entre a comunidade e o 

referido ambiente lacustre.  Mas não se pode afirmar com total certeza..  

 Considerando a frequência e ordem com que foram citadas, as evocações129 podem 

ser apresentadas na seguinte disposição: trabalho (8); natureza (9); beleza (5); devastação 

ambiental (4); paisagem (4); desrespeito (2); invasão (2); crime contra a natureza (2); fartura 

(3); poluição (2); vida (2).  

 As evocações livres devem, de acordo com a Teoria do Núcleo Central das 

Representações Sociais, serem organizadas em categorias de palavras cuja sistematização 

obedece aos sentidos que lhes são atribuídos pelos entrevistados. Assim, é possível destacar 

três agrupamentos: a) trabalho, fartura e vida; b) natureza integrando também beleza e 

paisagem; c) devastação ambiental incluindo desrespeito, invasão, crime contra a natureza e 

poluição. O resultado desta sistematização pode ser conferido no gráfico da figura 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
brancas (Limnodromus griséus) nos setembro e outubro. Durante a pesquisa de campo foi possível visualizar 

bandos de maçaricos se alimentando na várzea da lagoa. 
129 Observação: foram entrevistadas vinte cinco pessoas. A primeira pergunta do questionário registra os elementos 

mais importantes da representação social dos sujeitos, justamente aqueles elementos que compõem o núcleo central 

das representações. Foi solicitado a cada sujeito a indicação de três palavras ou expressões que lhe vem 

prontamente à mente quando escuta o nome da lagoa de sua comunidade. Às palavras e expressões indicadas pelos 

sujeitos sociais da pesquisa, no campo das representações sociais, denomina-se evocações.  
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Figura 08 - Gráfico demonstrativo dos elementos do núcleo central e periféricos das representações sociais da 

comunidade sobre a Lagoa da Precabura 

 Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

 

As representações sociais, conforme dito anteriormente, ressaltam a maneira como 

um grupo social percebe um dado objeto social. É importante lembrar que essa percepção está 

relacionada à profunda interação entre o mundo subjetivo (simbólico) e o objetivo (material), 

como apontou Berque (1990), na condição trajetiva.  

Assim, a área circunvizinha à Lagoa da Precabura, até a segunda metade dos anos 

1990, era pouco afetada pelo processo de crescimento urbano dos dois municípios. Entretanto, 

nas duas últimas décadas do século XX, evidenciaram o deslocamento do eixo de expansão da 

cidade de Fortaleza em direção à sua região Sudeste, ao mesmo tempo em que os municípios 

limítrofes da capital, especialmente Eusébio, vivenciavam o mesmo fenômeno em decorrência 

da elevação do custo imobiliário e escassez de grandes áreas disponíveis à incorporação em 

Fortaleza.  

 No caminho deste eixo de expansão, está a Precabura, um espaço que apesar das 

inúmeras transformações ocorridas em seu entorno, destaca-se pela composição de uma 

paisagem espetacular, bem aos moldes do ideário do patrimônio natural da UNESCO. Neste 

lugar, é “possível ver a interação dos rios Cocó e Coaçu, a lagoa e seus habitantes mais ilustres, 

as aves, muitas delas migratórias; o Serrote Cararu130, e emoldurando esse paraíso, um belo 

conjunto de dunas. É um privilégio termos essa maravilha em Fortaleza.” (MPR 03, 2013).  

 Essa visão, conforme se pode perceber na figura 08, é a representação mais 

expressiva que a comunidade tem sobre a lagoa. Justamente a possibilidade de convivência com 

a presença desta natureza mítica, arquetípica e simbólica que Eliade (1991), identifica como 

                                                           
130 O Serrote Cararu, é um dos dois relevos de exceção presente no território fortalezense. Juntamente com o 

Ancuri, o Cararu constitui o sistema ambiental denominado: morros e cristais residuais (SOUZA, et al. 2009). Está 

associado ao vulcanismo terciário que originou o arquipélago Fernando de Noronha. Trata-se de um neck 

vulcânico (BRANDÃO, et al. 1995). Apesar da relevância paisagística e geológica, o maciço é intensamente 

explorado para produção de pedras, britas e concreto que abastecem a indústria da construção civil.  

18

13
12

0

5

10

15

20

Natureza Trabalho Devastação ambiental

Representações sociais identitárias sobre a Lagoa da  Precabura



145 
 

elemento essencial ao equilíbrio da vida espiritual do homem moderno. É este imaginário, uma 

das mais importantes motivações para a instalação de condomínios residenciais às margens da 

lagoa. A categoria natureza, lembrada pelos moradores mais antigos em relação à possibilidade 

da disponibilidade de água doce no lençol freático, terra fértil, pescado e pastagem, foi mais 

evocada por aqueles com menos de dez anos de residência, segundo a perspectiva da beleza 

paisagística, da amenidade climática e do bem estar espiritual.  

 Entretanto, ambas as representações associam-se, segundo Eliade (1991), ao 

permanente esforço de rememoração das experiências vividas ancestralmente. Porém, diferente 

do primeiro grupo, o segundo se destaca por defender um imaginário que coloca a natureza 

como algo sagrado, intocável, a visão do paraíso perdido. Trata-se de um grupo social que 

migrou para o local, estimulado pela significação que espaços como este assumem no contexto 

da vida dos habitantes de uma cidade altamente urbanizada. Significações estas, fortemente 

apoiadas pelo discurso ecossistêmico-midiático e que segundo Eliade (1991) envolvem um 

sentimento de nostalgia. Estas imagens da natureza lembra o autor,  

 

invocam a nostalgia de um passado mitificado, transformado em arquétipo, que esse 

passado contém, além da saudade de um tempo que acabou, mil outros sentidos: ele 

expressa tudo o que poderia ter sido, mas não foi [...] enfim, o desejo de algo 

completamente diferente do momento presente, definitivamente, inacessível ou 

irremediavelmente perdido: o Paraíso. (Eliade, 1991, p. 13). 

 

 Entre os moradores mais antigos, a visão de natureza está diretamente relacionada 

à possibilidade da satisfação das necessidades de sobrevivência. A palavra fartura citada 

diretamente (por três vezes), apareceu constantemente de forma indireta enquanto explicava-se 

a indicação de natureza. Este grupo de moradores tradicionais, além de residir, desenvolvem 

atividades econômicas variadas. Provém deles a evocação da palavra trabalho.  

 Entre as atividades identificadas às margens do sítio lacustre encontram-se: 

horticultura, destinada ao abastecimento das redes de supermercados locais; a pecuária, cuja 

extração de leite é vendida no próprio bairro; extração vegetal da palha da carnaúba largamente 

utilizada na separação dos pequenos feixes de cebolinha e coentro produzidos nas hortas, além 

da destinação para realização de coberturas rústicas de restaurantes e barracas de praia; a 

extração tradicional do junco vendida para fabricação artesanal de equipamentos utilizados nos 

arreios de animais de tração e transporte, ainda muito comuns na região; a pesca, fonte de lazer, 

nutrição e renda para inúmeras famílias; e, coleta dos dejetos bovinos deixados em suas 

margens durante o período em que o gado se alimenta livremente. Este material é vendido como 

adubo natural em empreendimentos de jardinagem e horticultura. Por tudo isso, trabalho 

aparece com tanta expressividade entre as representações destes sujeitos sociais.  
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 Os problemas advindos do expressivo aumento de empreendimentos residenciais 

instalados às margens da Lagoa da Precabura, a recente perda de área sofrida pela lagoa durante 

a duplicação da CE 025, ocupou a terceira posição entre os elementos evocados com diferença 

mínima para a categoria trabalho.  

 A população, expressa claramente a insatisfação com os constantes aterramentos 

que reduzem a área de inundação do sítio lacustre. Além disso, a ausência de saneamento básico 

na área abre espaço para outro problema ambiental: a poluição hídrica. Esta é potencializada 

por ligações clandestinas de efluentes domésticos e industriais às galerias pluviais; lançados 

diretamente no corpo hídrico ou ainda, através dos canais fluviais. Tais condições são 

facilmente visualizadas em todo o entorno da lagoa.  

 Nenhum dos entrevistados lembrou-se de outra fonte potencialmente poluidora 

presente no local: o uso indiscriminado de agrotóxico nas hortas que margeiam o referido corpo 

hídrico. Esse material além de atingir o lençol freático por percolação é carreado 

superficialmente pelo vento e pelas águas pluviais.   

 Outro ponto submetido à apreciação dos sujeitos sociais da pesquisa abordou as 

expectativas dos mesmos quanto à possibilidade de melhorar e ampliar a relação entre a 

população e o sítio lacustre. O resultado das representações reveladas pelas reivindicações dos 

entrevistados encontra-se sistematizado na figura 09.  

 
Figura 09 - Gráfico demonstrativo das principais representações reivindicadas pela população para melhorar a 

relação da comunidade com a lagoa 

 Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013).   
  

 É bastante interessante a preocupação dos sujeitos sociais com a necessidade, 

urgente, de reconstrução das comportas instaladas abaixo da ponte sobre o rio Coaçu. Tais 
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equipamentos foram retirados no momento das intervenções para ampliação das pistas de 

rodagem da CE 025.  

 De acordo com o relato dos entrevistados, estes instrumentos, auxiliavam na 

manutenção mais prolongada do espelho d’água. Sua retirada faz com que se acelere o 

escoamento da água deixando suas margens mais rapidamente expostas. Tal fato concorre para 

ampliar os processos de aterramento das áreas do entorno da lagoa.  

 Outra consequência é que, com a redução da quantidade de água no leito da lagoa 

da Precabura, o lençol freático diminui significativamente, obrigando principalmente 

produtores de hortaliças a investirem no aprofundamento de seus poços e cacimbas. Um custo 

extra que nem todos os produtores conseguem assumir com tranquilidade.   

 A redução drástica na reserva de água da lagoa impacta na pesca de forma muito 

particular. Com pouca água o peixe também fica escasso porque, segundo alguns pescadores 

ouvidos em campo, são facilmente capturados levando à condição de saturação por sobre pesca. 

Isso impacta diretamente os que se utilizam desta atividade como forma de complementação 

nutricional e renda familiar.   

 Vários entrevistados ainda relataram que se a lagoa ficasse cheia por mais tempo, 

poderiam ser estimulados a prática de atividades não comuns como “esportes aquáticos, 

mergulho, banhos, pesca esportiva, passeios ecológicos para contemplação da fauna, 

observação da flora; práticas de educação ambiental e demais atividades ligadas à natureza.” 

(MPR 07, 2013).  

 Os que defendem que a lagoa deveria passar por um processo de dragagem, 

justificam tal indicação apresentando as justificativas expostas anteriormente no comentário do 

MPR 07.  

 A fiscalização é defendida vigorosamente. Mesmo que a responsabilidade e todas 

as críticas sejam direcionadas à gestão municipal. Entre os entrevistados, dois declararam já ter 

realizado alguma solicitação de fiscalização junto à Secretaria Municipal e Urbanismo e Meio 

Ambiente (SEUMA) ou mesmo junto ao Departamento de Meio Ambiente da Regional VI, 

órgão responsável pelo compartilhamento da gestão territorial do espaço onde se localiza a 

lagoa. Tal postura revela a arraigada conduta de lavar as mãos, quando existe alguém que possa 

ser responsabilizado. 

 Segundo as justificativas apresentadas, a ausência de fiscalização e controle sobre 

as frequentes invasões do espaço lacustre “é resultado da inoperância e da conivência entre 

gestores e profissionais da prefeitura, os principais responsáveis por zelar pela proteção e 
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conservação do meio ambiente urbano, e aqueles que se apossam indevidamente de áreas 

protegidas inclusive por lei.” (MPR 17, 2013).  

 Esta questão está entre os principais argumentos daqueles que indicam a 

necessidade de realização de investimento em educação. Para o MPR 05 (2013), “[...] só 

priorizando o trabalho de conscientização a respeito dos problemas socioambientais enfrentado 

pelo meio ambiente na cidade é que se pode formar cidadãos responsáveis, preocupados com a 

destruição destas poucas paisagens que restam aqui.” 

 Não surpreende a pouca indicação de construção de polo de convivência social ou 

lazer, política pública recorrente no tratamento e gestão dos espaços lacustres interurbanos. Isso 

porque, conforme visto, prevalece a representação da lagoa enquanto santuário natural. Os que 

defenderam a construção de polos nos moldes de Messejana e Parangaba argumentam que tal 

intervenção além de aproximar a população da lagoa, resolveria também o problema da 

inexistência de espaços públicos disponíveis ao lazer e à convivência social no bairro.  

 Vale ressaltar o posicionamento contrário de alguns dos entrevistados que 

justificam a ineficiência de equipamento tipo polo de lazer às margens da lagoa, por dois 

motivos principais: primeiro, traria a violência para o local e, segundo, reduzia as áreas 

disponíveis ao plantio e à criação de animais como também aumentaria os furtos e roubos nas 

propriedades. Sendo assim, os novos usos trazidos por tais equipamentos, gerariam, segundo 

os depoentes, conflitos entre os sujeitos sociais envolvidos.  

 De fato, a lagoa da Precabura é provavelmente uma das últimas paisagens 

fortalezenses capazes de evocar no imaginário social, tanto um ideário de natureza sacralizada 

quanto uma natureza em plena integração com os sujeitos sociais, pelo afeto e pela tradição. 

Eis aqui um excelente objeto social representante das complexidades e contradições da 

sociedade urbana contemporânea. Portanto, encerra em si, um rico conteúdo geográfico e 

patrimonial a ser apropriado nos projetos de formação tanto na educação formal quanto 

informal.  

 

4.2.2 Representações e práticas sociais na Lagoa de Porangabussu  

 

 A Lagoa de Porangabussu, conforme se observa na figura 01, localiza-se na porção 

centro-oeste de Fortaleza, especificamente, no bairro Rodolfo Teófilo. Integrante da Bacia 

Hidrográfica do rio Cocó, segundo Fortaleza (2007), ocupa atualmente uma área de 9,85ha. O 

volume de água desta lagoa é constante, como se pode ver na figura 10, condição que indica o 

permanente recebimento de efluentes. 
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Figura 10 - Vista parcial da Lagoa de Porangabussu 

 
Fonte: Arquivo da autora (2013). 

 

 O entorno do referido sitio lacustre encontra-se plenamente edificado, conforme 

evidencia o anexo B. Em suas margens, existe um polo de lazer que conta com um calçadão, 

uma academia de ginástica pública, quadra de esportes, pista de skate, guarita de segurança e 

dois espaços livres para usos diversos. Apesar da diversidade de equipamentos disponíveis e da 

boa aceitação da população, o espaço ainda é subutilizado. As razões encontram-se 

demonstradas nas falas e representações dos sujeitos sociais ouvidos.  

 Em relação à identificação das representações sociais da Lagoa de Porangabussu, 

registrou-se um total de setenta e cinco palavras que posteriormente foram agrupadas em 

conjuntos de acordo com os significados idênticos ou semelhantes. Obedecendo-se à ordem de 

evocação têm-se as seguintes palavras registradas: poluição (21); violência (15); lazer (11); 

natureza (10); paisagem (7); perigo (4); medo (3); drogas (3) e esporte (1).  

Para efeito de simplificação da representação gráfica as palavras foram agrupadas 

nas seguintes categorias: a) perigo; medo e drogas integram-se à violência; b) poluição; c) 

paisagem e natureza porque a fala dos entrevistados traduziu como o mesmo sentido; d) lazer e 

esporte porque os entrevistados se referiam a pratica de atividades físicas desenvolvidas no 

calçadão e demais equipamentos disponíveis. A seguir, o gráfico da figura 11 demonstra a 

distribuição das respostas obtidas.  
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Figura 11 - Gráfico demonstrativo dos elementos do núcleo central e periféricos das representações sociais da 

comunidade sobre a Lagoa de Porangabussu  

Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

 

 

 De modo evidente, constata-se que entre a comunidade, a violência ocupa posição 

de destaque como a categoria mais frequentemente evocada. Durante as entrevistas, os sujeitos 

sociais deixaram clara a preocupação com os elevados índices de criminalidade registrados 

tanto no calçadão quanto nas imediações da lagoa, apesar da presença de um ponto de apoio da 

guarda municipal localizada no polo. Os relatos sobre assaltos, assassinatos, enfrentamentos de 

grupos rivais foram bastante significativos. Quase unanimemente, os usuários do calçadão e 

demais equipamentos insistiram no fato de que utilizam o espaço com muito medo e, por isso 

mesmo, ao se dirigirem ao lugar evitam portar objetos que despertem atenção.  

 Quanto à presença de policiamento, a constatação do público é que ela é ineficiente. 

Já no referente à instalação da guarita de apoio da guarda municipal, a queixa é de que apesar 

do batalhão deste segmento da segurança municipal localizar-se às margens da lagoa, o posto 

raramente está ocupado. De acordo com os entrevistados, a falta de segurança impede 

populações vizinhas e de outras áreas do bairro Rodolfo Teófilo e adjacências desfrutem do 

espaço mais efetivamente, sendo este um primordial fator limitador de aproveitamento do lugar. 

A utilização mais permanente deste espaço, na opinião de todos os entrevistados, seria um 

privilégio para a comunidade.  

 O segundo elemento mais expressivo é a poluição. De fato, as pessoas ouvidas 

relatam a insatisfação permanente com a presença de resíduos sólidos de toda ordem 

encontrados dentro da lagoa e em suas margens. Os usuários do local admitem o esforço do 

órgão municipal em limpar constantemente o espelho d’água e as margens da lagoa retirando a 

vegetação e os resíduos sólidos dispostos. Entretanto, reconhecem a omissão da própria 

comunidade em não respeitar o sítio lacustre, lançando ali toda sorte de materiais.  
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 A fala dos moradores pode facilmente ser comprovada com uma breve observação 

in loco. Durante a fase de coleta das informações foi possível observar, por diversas vezes, 

moradores depositando resíduos sólidos às margens da lagoa.  

 Em posição um pouco mais periférica, aparece a paisagem.  Ao falar da lagoa sem 

se reportar à violência e à poluição as pessoas revelam afetividade em relação ao ambiente 

lacustre.  As narrativas revelam o desejo profundo de ver o quadro de violência e poluição 

amenizado para que, segundo os mesmos, as famílias possam frequentar e usufruir mais 

efetivamente das coisas boas oferecidas pela lagoa.  Há ainda, o registro de solicitações quanto 

à instalação de espaços de entretenimento na orla lacustre, isto, de acordo com os entrevistados, 

atrairia a população para contemplar a beleza da paisagem proporcionada pela lagoa.  

 Todos concordam com a urbanização da lagoa e a reconhecem como uma atitude 

positiva da gestão municipal. Como visto anteriormente, com raras exceções, como no caso dos 

jovens que reclamam da disposição das quadras de esportes e redes de proteção das mesmas, 

os equipamentos urbanos disponibilizados têm excelente aceitação entre a população. A 

conservação, ainda encontra-se em bom estado. O gráfico da figura 12 demonstra as 

necessidades prioritárias da população, consideradas urgentes no intuito de melhorar o 

relacionamento entre comunidade e sítio lacustre.  

 

Figura 12 - Gráfico demonstrativo das principais representações reivindicadas pela população para melhorar a 

relação da comunidade com a lagoa  

Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013).  

 

 As necessidades de segurança e limpeza indicam diretamente a violência e a 

poluição como os elementos mais fortes da representação social da população em relação à 

lagoa de Porangabussu. Estas representações são capazes de explicar o pouco usufruto que a 

comunidade faz deste espaço. Os depoimentos apontam como estratégias pessoais de segurança 

a escolha de horários específicos para frequentação, principalmente os diurnos.  
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 Entretanto, um dado chama atenção, a educação aparece nas narrativas dos sujeitos 

como elemento fundamental, tanto para a prevenção e controle da violência quanto da 

degradação ambiental do sitio lacustre.   

 Por esta razão, aos que apontaram a educação como necessidade básica para o 

enfrentamento do problema socioambiental em questão e os quais possuem filhos em idade 

escolar, foi perguntado se em algum momento as escolas de seus filhos desenvolvem ou já 

desenvolveram trabalhos pedagógicos abordando os problemas e as potencialidades da lagoa 

na comunidade. Unanimemente, a resposta foi negativa. Isso demonstra à necessidade de se 

repensar a postura assumida pelas escolas frente a este desafio. 

 

4.2.3 Representações e práticas sociais na Lagoa de Messejana 

 

 A Lagoa de Messejana situa-se no setor sul-sudeste de Fortaleza, no bairro de igual 

denominação. Sua localização pode ser observada na figura 01. De acordo com Sales (1993a), 

a lagoa é um dos maiores reservatórios isolados do município, conforme demonstra a figura 13. 

Se observado esta característica, ela só perde em área para a Lagoa da Parangaba. Integrante da 

Bacia Hidrográfica do rio Cocó, possui um espelho d’água que ocupa uma área de 33,7 ha, de 

acordo com Fortaleza (2007).  

 

Figura 13 - Vista Parcial da Lagoa de Messejana 

 
Fonte: Arquivo da autora (2013). 



153 
 

 Suas margens encontram-se ocupadas por construções residenciais e de prestação 

de serviços especialmente recreação e comércio, conforme demonstrado no Anexo C. Existe 

também um polo de lazer que conta com um calçadão, quadras poliesportivas, píer, quadra para 

futebol de areia, dois quiosques, e vários espaços livres para usos diversos (não utilizados). Se 

comparado à frequência registrada em Porangabussu, a presença da população no polo da Lagoa 

de Messejana é muito inferior. As razões são esclarecidas pelos próprios sujeitos da pesquisa, 

no decorrer deste item.  

  No que dizer respeito ao registro das representações sociais, a técnica de evocação 

livre aplicada à comunidade de Messejana proporcionou a obtenção de sessenta e duas 

respostas.  Esta quantidade é explicada pelo fato de alguns entrevistados não conseguirem citar 

as três palavras solicitadas. Mesmo assim, observou-se uma variedade ligeiramente maior de 

evocações se comparado aos resultados obtidos para as lagoas anteriores. Portanto, foi possível 

catalogar as seguintes palavras: violência (10); poluição (7); esgoto (4); assalto (10); lixo (5); 

beleza (8); ventilado (4); lazer (4); degradação (4); paisagem (3) e Iracema (3).  

 Seguindo a proposta de agrupamento adotada para este tipo de estudo, foram 

organizados cinco conjuntos de palavras ou categorias, a saber: a) violência abrangendo assalto; 

b) poluição agregando esgoto, lixo e degradação; c) paisagem em conjunto com ventilado e 

beleza; d) lazer e; e) Iracema.  

 Faz-se necessário, aqui, um esclarecimento. Esta última evocação é uma referência 

à estátua de Iracema, personagem e título homônimo do romance indianista, escrito em 1865 

pelo cearense José Martiniano de Alencar, nascido em Messejana, em 1829. Nesta obra, 

Alencar mistura elementos indígenas, mitológicos e históricos contextualizando a história de 

Martim Soares Moreno um dos colonizadores da Capitania do Ceará. A obra decanta o amor 

entre Martim Soares Moreno e Iracema, as duas principais personagens. Uma das práticas mais 

marcantes de Iracema era tomar banho nas lagoas de Fortaleza, entre elas Messejana e 

Parangaba. 

 Por todo este contexto histórico e mítico, no ano de 2004, a prefeitura de Fortaleza 

ergueu no espelho d’água da Lagoa de Messejana uma escultura (figura14) homenageando José 

de Alencar por meio de um de suas mais expressivas personagens: Iracema.  
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Figura 14 - Estátua da índia Iracema 

 
Fonte: Arquivo da autora (2013).  

 

 A ação pretendia ainda tornar a Lagoa de Messejana um destino turístico na capital. 

A imagem tornou-se, a partir de então, um ícone do bairro. Entretanto, tanto o espaço do entorno 

quanto a própria lagoa seguem longe do olhar da gestão pública conforme se pode perceber 

levando em consideração as representações nutridas sobre ela e demonstradas no gráfico da 

figura 15. 

 
Figura 15 - Gráfico demonstrativo dos elementos do núcleo central e periféricos das representações sociais da 

comunidade sobre a Lagoa de Messejana 

Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

 

 Mais uma vez, os elementos “violência e poluição” aparecem em destaque nas 

representações sociais da população sobre a lagoa de Messejana. Curiosamente, em condição 
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de igualdade. A população ouvida aponta a insegurança do local como um dos aspectos mais 

graves e inibidores da aproximação da comunidade em relação à lagoa. Entre os que trabalham 

no local, o medo é uma companheira constante.  

 Entre os entrevistados do grupo local de trabalhadores, um depoimento chama 

atenção e sintetiza muito bem o sentimento de todos os inquiridos.  

 

Eu trabalho aqui a um ano e seis meses. Nesse tempo já fomos assaltados tantas vezes 

que perdi a conta. Na hora de maior movimento que é o almoço, fico com medo de 

alguém assaltar os clientes. Eles não se intimidam com a presença das pessoas, 

roubam à luz do dia, todo mundo vendo.  A polícia passa uma vez perdida e não aborda 

ninguém. A viatura fica parada ali na praça perto do banco. A lagoa fica abandonada. 

É por isso, que as pessoas não vêm muito aqui. É uma pena, pois é um dos lugares 

mais bonitos de Fortaleza. Precisa ver o fim da tarde, como é bonito de ver o sol se 

pondo. Sempre que tenho uma folguinha sento um pouco de frente para ela. Olhar 

estas águas e sentir esse ventinho gostoso, não tem coisa melhor para relaxar e se 

acalmar. (TME 06, 2013). 

 

  A problemática socioambiental protagonizada pela disposição inadequada de 

efluentes e resíduos sólidos é outra indicação de destaque entre os sujeitos sociais indagados. 

Assim como na Lagoa de Porangabussu, a realidade é a mesma em Messejana. A rede de 

drenagem hídrica foi transformada em canal de escoamento de efluentes domésticos, industriais 

e comerciais e misturam-se às águas da lagoa sem nenhum tratamento.  

 A quantidade de resíduos sólidos, de toda natureza, dispostos no espelho d´água e 

em suas margens, também impressiona. Esta constatação é recorrente entre os depoentes. 

Durante o campo, foi possível comprovar o lançamento direto e in natura, por alguns 

estabelecimentos localizados bem próximos à lagoa, de águas servidas e dejetos de banheiros 

improvisados. Este é um problema grave de difícil solução porque depende tanto de 

investimentos em saneamento básico quanto da sensibilização da população.  

 Ao falar da paisagem, percebe-se que as pessoas se enchem de orgulho pelo fato de 

trabalharem ou residirem nas proximidades da lagoa. Ao falar da beleza oferecida pela lagoa 

ao lugar, o sentimento de contentamento chega a suplantar os problemas da violência e da 

poluição. Aqui está, certamente, uma das forças capazes de conduzir a principal representação 

social sobre este patrimônio ambiental.  

 Todas as pessoas ouvidas reconhecem a lagoa com significativo potencial em se 

transformada em um espaço de melhor aproveitamento, ou seja, espaço de lazer, de encontros 

ou simplesmente de contemplação e, consequentemente, o de melhorar a qualidade de vida. A 

população se ressente por não ver isso acontecer. É o que revela o depoimento a seguir: 

Ter acesso tranquilo a este espaço, é o que todo mundo deseja. Moramos em uma 

cidade que só olha e só investe na beira-mar. Não consegue enxergar a beleza das 

lagoas no interior dos bairros. Elas são maravilhosas e já que a cidade tem pouco 
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espaço para o lazer da população, elas poderiam ser uma alternativa de convivência 

social muito boa, não só pros que moram aqui, mas para toda a população da cidade. 

A beleza dessa lagoa é tanta que ela poderia se tornar um ponto de visitação turística. 

Mas para isso, falta muita coisa, principalmente, vontade política e respeito à esta 

paisagem admirável. (MME, 25, 2013). 

 

 Neste sentido, é evidente o anseio da população local para que o lugar seja 

efetivamente assistido pelas ações e políticas públicas, a fim de ser incorporado como espaço 

privilegiado e inserido na rotina cotidiana da cidade. Para tanto, apontam como prioridade as 

intervenções demonstradas através do gráfico da figura 16: 

Figura 16 - Gráfico demonstrativo das principais representações reivindicadas pela população para melhorar a 

relação da comunidade com a lagoa  

 Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

 

 Conforme se pode perceber, mantêm-se o padrão de reivindicações de fiscalização 

e combate à violência, manutenção e conservação do espaço público e educação. Com relação 

a este último quesito, os entrevistados apontam alguns fatores merecedores de atenção: a 

ausência constante do poder público, a conduta da população do entorno e a invisibilidade que 

a lagoa assume perante as escolas e demais instituições de ensino.   

 Há, portanto, o reconhecimento da educação como capaz de promover a 

sensibilização das pessoas e estimulá-las ao uso adequado e ao zelo pelo sítio lacustre. Porém, 

a responsabilidade é sempre transferida a terceiros. As falas componentes do quadro 02 

exemplificam esta conduta: 
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Quadro 02 - Transferência de responsabilidades sobre os problemas socioambientais da lagoa de Messejana 

  Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

 

 Não é estranho a população apontar a necessidade de reforma dos equipamentos 

urbanos dispostos no polo de lazer, pois, o mesmo, encontra-se em péssimo estado de 

conservação. Incluem-se neste conjunto de solicitações a melhoria da iluminação, da 

arborização, da jardinagem e maior disposição de bancos, pracinhas e quiosques ao longo do 

calçadão.  

 Outra indicação interessante da comunidade é a promoção de projetos culturais na 

orla da lagoa. De acordo com os propositores desta sugestão, se o espaço fosse utilizado para 

promoção permanente de eventos culturais (música, teatro, cinema ao ar livre, feiras, 

exposições, dentre outros) e esportivos (aproveitando a disponibilidade dos múltiplos 

equipamentos, que pela ausência de frequentadores encontram-se subutilizados) a população 

voltaria a frequentar o lugar.  

 Isso, segundo MME 17 (2013) traria uma mudança significativa de atitude, pois “ao 

se aproximarem da lagoa, as pessoas passariam a se importar com ela e, certamente, se 

envolveriam com a solução de seus problemas. Aí, aos poucos, poderíamos ver movimento 

igual ao que existe no Lago Jacarey, que é o melhor da cidade.”  

 Percebe-se o quanto a comunicação se faz imprescindível no planejamento dos usos 

dos espaços públicos urbanos. Se os profissionais (gestores e planejadores) do território urbano 

resguardassem o direito de manifestação da população, provavelmente não se teria tantos 

exemplos de ineficiência de gestão, e abandono dos espaços públicos da cidade. Os sujeitos 

sociais, individuais ou coletivos, sabem com propriedade, o que pode ser melhor para o lugar 

onde vivem, pelo menos até que se modifiquem suas representações e interesses.    

 

“Tem que aparecer uma pessoa que cuide. Um político que olhe. Só eles podem fazer alguma coisa. Eles só 

olham para o Castelão e a beira-mar. Só porque é periferia eles não olham para esses espaços da população 

local.” (TME 03, 2013). 

“É o povo que suja a lagoa. Todo dia eu vejo gente jogando o lixo na beira da água. Eu não falo porque 

ficam com raiva. Precisa ter fiscais vigiando e multando vinte quatro horas por dia. Aí sim, as pessoas iam 

respeitar porque ia doer no bolso.” (MME 18, 2013).  

“Acho que as escolas deveriam fazer alguma coisa para resolver isso. No ano passado, fizeram aí um 

movimento e trouxeram muitos alunos para limpar a lagoa. Quando eles saíram, ficou pior do que o que 

tava. Nunca mais voltaram.” (MME 10, 2013). 
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4.2.4 Representações e práticas sociais na Lagoa da Parangaba  

 

 Conforme mostra o mapa da figura 01, a Lagoa da Parangaba localizada no setor 

centro-oeste de Fortaleza, mais precisamente, no bairro que lhe empresta o nome.  A Lagoa da 

Parangaba (figura 17) ocupa uma superfície de 40,7 ha (FORTALEZA, 2007). É o maior 

reservatório lacustre da capital, de acordo com Sales (1993a) e integra a Bacia Hidrográfica do 

Rio Maranguapinho um importortante afluente do Rio Ceará.  

 
Figura 17 - Vista parcial da Lagoa da Parangaba 

 
Fonte: Arquivo da autora (2013). 

 

 Assim como a Lagoa de Porangabussu, a Parangaba sangra o ano todo e a área de 

seu espelho d’água é sempre constante, de acordo com Fortaleza (2007). Esta característica 

evidencia que o corpo hídrico recebe, cotidianamente, uma grande carga de efluentes in natura, 

fato comprovado pela fala dos entrevistados e pela observação das saídas das galerias pluviais 

e de esgotamento durante a pesquisa de campo.  

 A ocupação irregular das margens da lagoa é histórica. De acordo com Sales 

(1993a), a área de inundação foi, ao longo do tempo, sendo aterrada para construção de 

residências e outros empreendimentos, num processo de grilagem, segundo a autora. O anexo 

D fornece um panorama atual da ocupação e usos no entorno do referido sitio lacustre. 
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 O polo de lazer da Parangaba foi construído às margens da lagoa no início dos anos 

1980. Em princípio, bastante utilizado, aos poucos a população foi deixando de frequentá-lo 

em virtude da deterioração dos equipamentos instalados e dos problemas socioambientais que 

se agravaram ao longo das três últimas décadas. A situação atual desta área de lazer pode ser 

constatada nas narrativas da população, conforme se verifica em nossas reflexões.  

 Em relação às representações sociais sobre a Lagoa, a pesquisa de campo na 

comunidade da Parangaba possibilitou o registro de oitenta evocações livres. Além do maior 

número de palavras, ocorreu também a maior variação de expressões indicadas. Constam entre 

as citações: poluição (10); abandono (10); violência (12); esgoto (5); lixo (4); natureza (6); 

beleza (5); lazer (3); pesca (1), Deus (3); água (2); feira (3); trabalho (1); paz (2); brisa (2); 

resistência (1); sujeira (1); paisagem (2); jacaré (3); perigo (4). 

 Sintetizando, geraram-se as seguintes combinações: a) poluição incluindo esgoto, 

lixo, sujeira; b) natureza agregando beleza, água, brisa, paisagem; c) violência abarcando 

perigo; d) abandono; e) lazer envolvendo também a pesca; f) Deus; g) feira; h) jacaré; i) paz; j) 

trabalho e l) resistência, conforme organizado no gráfico da figura 18:  

 

Figura 18 - Gráfico demonstrativo dos elementos do núcleo central e periféricos das representações sociais da 

comunidade sobre a Lagoa da Parangaba 

Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

 

 Mesmo evidenciando uma pequena diferença na quantidade e frequência de 

evocações, os elementos mais expressivos nas representações sociais sobre o sítio lacustre 

Parangaba mantêm uma notável semelhança com os dos núcleos centrais registrados nas 

representações de Messejana e Porangabussu.  

 Entretanto, a invocação da natureza como segundo elemento mais representativo 

deixa transparecer que apesar dos sérios problemas enfrentados pela comunidade e que 
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dificultam uma maior e mais expressiva relação desta em relação à lagoa, existe um forte 

sentimento de afeto e admiração pelo bem ambiental.   

 As falas dos sujeitos sociais indicam claramente o desejo de uma maior vivência do 

espaço lacustre. Porém, os consequentes relatos de violência urbana registrados no local são 

expressivamente fortes em suas representações. Isto afasta a possibilidade do desenvolvimento 

de práticas sociais de convivência, pois afeta diretamente na redução da distância estabelecida 

entre população e a lagoa.  

 Além da insegurança, o abandono resultante da deterioração do calçadão e demais 

equipamentos do polo de lazer edificado no fim dos anos 1980, no entorno da lagoa é apontado 

entre os entrevistados como uma das causas do afastamento da comunidade deste espaço 

público. Não raros foram os comentários de indignação contra as condições negativas deste 

importante polo de lazer. Neste ponto, as responsabilidades recaem, prioritariamente, sobre a 

gestão pública municipal, mas é igualmente expressivo o reconhecimento da parcela de 

participação da comunidade com esta realidade.  

 Há condições mínimas para a prática de atividades de lazer, as evocações quanto a 

esta categoria, foram sempre registradas como uma potencialidade do lugar, conforme 

registrado no depoimento de MPA 23 (2013). O mesmo considera contrassenso “[...] 

desperdiçar um espaço tão bonito e tão agradável como este da lagoa. Em minha opinião, 

poderia ser um espaço bem aproveitado para o lazer da população, uma vez que, no bairro há 

pouquíssimos espaços deste tipo [...]”. 

 A feira é citada entre os elementos mais periféricos da representação, porque 

acontece todos os domingos, nas imediações das margens da lagoa, a tradicional “Feira da 

Parangaba”. Segundo registros dos próprios moradores uma das mais antigas feiras da capital. 

Até hoje ela atrai vendedores e consumidores de bairros da cidade e de municípios vizinhos. 

Lagoa e feira já fazem parte da identidade cultural do bairro, é a representação dos respondentes.  

 Vale a pena ressaltar a capacidade de resistência, elemento considerado por apenas 

uma pessoa. Em seu depoimento, o sujeito social chama a atenção para o fato de que, apesar 

das inúmeras e constantes agressões as quais a lagoa da Parangaba tem sido historicamente 

submetida, este sitio lacustre “permanece imponente na paisagem urbana e, continua 

encantando e despertando a admiração de todos os que têm o privilégio de vê-la, mesmo que 

seja só por instante, enquanto o carro percorre suas margens.” (MPA 15, 2013).  

 Para a comunidade, uma mudança na maneira como a população se relaciona hoje 

com a lagoa, depende, incontestavelmente, de um conjunto de intervenções na estrutura urbana 

local, mas principalmente, de esforços quanto à conservação, à promoção da segurança e 
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educação tanto formal quanto informal. Tais indicações encontram-se sistematizadas a seguir 

no gráfico da figura 19:  

 

Figura 19 - Gráfico demonstrativo das principais representações reivindicadas pela população para melhorar a 

relação da comunidade com a lagoa 

Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

 

 Para os sujeitos sociais pesquisados, a principal necessidade sentida pela 

comunidade em relação à lagoa são as suas despoluição e limpeza permanentes, incluindo suas 

margens. Mesmo a temática do lançamento indiscriminado de efluentes no ambiente lacustre 

não tendo sido tão evidente a indicação entre os respondentes durante a técnica de evocação 

livre, ela aparece de forma bastante expressiva entre as principais intervenções apontadas pelo 

grupo. Foram quinze citações contra oito direcionadas à limpeza dos resíduos sólidos e 

vegetação marginal.  

 Durante a fase de campo, foi possível constatar o significativo volume de efluentes 

que entra no espelho d’água pelas galerias pluviais e de esgotamento sanitário clandestino. O 

cheiro forte e desagradável deste material é percebido por quem passa próximo a estas 

tubulações. Os trabalhadores da feira dos carros reclamam incessantemente do problema. 

Conforme apontam, só aumentou com o passar do tempo devido a instalação de grandes 

empreendimentos comerciais e residenciais que foram se intensificando às margens da lagoa. 

Da mesma forma, as poucas pessoas que se aventuram em caminhadas ao longo da lagoa, 

registraram a mesma dificuldade, elas relatam a presença constante de desejos orgânicos em 

decomposição deixados às margens ou dentro deste patrimônio natural.  

 Com relação a segurança, as queixas são as mesmas das demais comunidades. 

Entretanto, aqui registra-se a pior das situações observadas. Os diversos comerciantes, 

trabalhadores da praça principal do bairro atestam a necessidade de fechar seus 

estabelecimentos a partir da tarde de sábado porque o risco de assalto se torna mais frequente. 
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O mesmo registro é feito pelos praticantes de Cooper, pois asseguram seu afastamento da 

atividade em virtude da sensação de insegurança vivenciada cotidianamente.  

 Quanto à educação, a comunidade se recente da ausência de campanhas 

educacionais voltadas ao enfrentamento dos problemas socioambientais observados localmente 

e à sensibilização da comunidade para um maior envolvimento com a conservação do referido 

espaço. Em sua maioria, as pessoas atribuem à gestão pública a responsabilidade por esta 

situação. Entretanto, identificam a deficiência das escolas como segundo fator mais importante. 

Conforme, notou um dos entrevistados, “a educação é fundamental. Todo mundo sabe disso. 

Mas não vejo movimento neste sentido. Tem alguma coisa errada acontecendo. Como é que eu 

sei que é errado fazer uma coisa e continuo fazendo? Acho que tem que começar na escola, bem 

de pequeno.” (MPA 21, 2013).  

 A inquietação deste sujeito social tem razão de ser. Provavelmente, a resposta a esta 

questão passa pelo campo da sensibilidade afetiva. Tal intervenção encontra lugar privilegiado 

na escola sim. Porém, esta, tomando o cuidado com as generalizações, permanece inerte frente 

à urgência desta necessidade reconhecida e reivindicada pela sociedade.  

Mas, precisa-se olhar a questão com um pouco mais de profundidade. As mídias, 

elemento primordial na construção, consolidação e transformação das representações sociais, 

mantêm um discurso inalterado ao abordar o tema da conservação ambiental. As matérias 

insistem em apresentar os aspectos negativos ocorridos nestes lugares. Isso não é uma 

inverdade. Trata-se de uma discussão imprescindível cujo respaldo é encontrado na própria 

sociedade.  

Entretanto, a visibilidade dos elementos positivos oferecida pelas lagoas, conforme 

a pesquisa revela, é reconhecida pela comunidade, e isso poderia ocupar igual destaque. 

Certamente, essa atitude ajudaria melhorar a imagem do patrimônio lacustre urbano frente à 

cidade. Quando a mídia foca as lagoas e seus arredores pelo prisma da degradação ambiental, 

reforça ainda mais a representação destes lugares enquanto espaços de exclusão e contribui para 

ampliar a distância entre a comunidade e seus patrimônios.  

Na contramão da imagem de perigo e degradação representada pelas lagoas, encontra-

se o apelo ao estreitamento das relações socioespaciais com as mesmas. Isso pode ser 

constatado em inúmeros depoimentos. Um deles ilustra bem esse desejo:  

 

Na minha opinião, se a lagoa fosse reurbanizada; o calçadão recuperado; as quadras 

de esportes pra moçada se divertir e esquecer as drogas; se fosse construído uns 

quiosques aonde a gente pudesse sentar com os amigos e trazer a família num fim de 

tarde para passear; pontos de observação para as pessoas observarem os pássaros e o 

espetáculo da beleza desta lagoa. Essa lagoa poderia ser um espaço excelente de 
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passeio num bairro que não tem áreas de lazer. E a que tem que é essa lagoa, ninguém 

pode usar adequadamente. Já imaginou se não fosse poluída? Quanta gente poderia 

pescar, tomar banho? Precisa também de um projeto de segurança. Não tem 

movimento! Seria bom que enchessem novamente essas margens de espaços para as 

pessoas frequentarem. Acho que assim diminuiria a violência. É preciso fazer alguma 

coisa para que as pessoas possam usufruir mais desse espaço tão importante e histórico 

para a Parangaba e para Fortaleza. (MPA 17, 2013). 

 

 Portanto, emana dos elementos mais periféricos das representações dos sujeitos e 

grupos sociais sobre as lagoas, um campo favorável à mudança destas representações. Como se 

sabe, as representações implicam nas ações práticas e atitudes frente aos objetos sociais.  

 Ao se estabelecer uma comparação das representações que a população local tem 

dos sítios lacustres (representações identitárias e reivindicadas), é possível perceber as 

diferenças e semelhanças na maneira como as comunidades apreendem e interagem com os 

mesmos. O quadro 03 resume e ilustra a maneira como as populações locais percebem estes 

bens patrimoniais.     

 
  Quadro 03 - Representações identitárias e reivindicadas sobre o patrimônio ambiental lacustre de Fortaleza 

  Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

 

 Percebe-se que as representações identitárias e reivindicadas se complementam 

indicando que os dois grupos de evocação compõem a mesma representação social. Assim, o 

elemento natureza é lembrado em todas as lagoas, mesmo quando a palavra evocada é 

paisagem. A lembrança da palavra “trabalho” aparece apenas para Precabura e Parangaba. Isso 

acontece em virtude da forte presença de atividades econômicas primárias (na primeira) e 

terciárias (na segunda). A questão da degradação é lembrada por todas as comunidades. Isso 

revela o quadro de degradação e poluição ambiental nestes ambientes e a preocupação dos 

Sítios lacustres Representações  

identitárias 

Representações  

Reivindicadas 

 

Precabura 

Natureza, trabalho; degradação 

ambiental. 

Reconstrução da comportas; 

fiscalização; educação; aprofundamento 

da lagoa; instalação de polo de lazer. 

 

Porangabussu 

Violência; poluição; paisagem; lazer. Segurança; limpeza; educação; 

equipamentos para entretenimento. 

 

Messejana 

Violência; poluição; paisagem; lazer; 

Iracema. 

Segurança; limpeza; educação; reforma 

do polo de lazer; projetos culturais. 

 

Parangaba 

Poluição; natureza; violência; abandono; 

lazer; Deus; feira; jacaré; paz; trabalho; 

resistência. 

Limpeza; segurança; educação; reforma 

do calçadão e polo de lazer; construção 

de quiosques e piers; banheiros 

químicos. 
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grupos sociais com tal condição. O elemento lazer está presente em todas as representações, 

embora, para a Precabura, ele só apareça nas representações reivindicadas. A predominância da 

representação lazer, especialmente, entre as reivindicadas, evidencia o quanto a população local 

tem disponibilidade para utilizar destes espaços.  

Em comparação às demais lagoas, o maior número de representações é observado 

para a Parangaba. Nesta, os equipamentos do polo de lazer e o calçadão praticamente não 

existem mais. A presença da feira livre (dominical) e da feira dos carros (permanente) ao mesmo 

tempo em que é fonte de trabalho para muitos populares, é também um gerador de conflito. Há 

quem atribua à condição de degradação da lagoa a estas atividades.  

Porém, uma evocação é especialmente relevante: a educação. Ela aparece em todas 

as representações reivindicadas. Um forte indicativo de que a sociedade reconhece e aceita a 

educação como elemento fundamental no processo de valorização e conservação destes 

patrimônios.  

 Por esta razão, acredita-se que a promoção de projetos educacionais podem alcançar 

melhores resultados na sensibilização para conservação e valorização do patrimônio ambiental 

lacustre se priorizar o potencial do imaginário, do simbólico e do afetivo os quais são capazes 

de fazer interagir a própria comunidade com estes bens culturais. Entretanto, há ainda um 

longo caminho de superação a ser percorrido frente à hegemonia das representações ambientais 

prevalecentes na sociedade ocidental, conforme explicado no capítulo II, no contexto histórico, 

político e econômico pós-segunda metade do Século XX. É preciso extrapolar o discurso focado 

na ameaça de destruição do planeta pela humanidade. Esta postura ainda hoje baliza o discurso 

ecossistêmico-mediático e se reproduz incessantemente entre a sociedade, inclusive no 

ambiente escolar, segundo demonstração do próximo capítulo.   

 Mesmo considerando toda essa lenta mudança social, as respostas esperadas para 

este tipo de educação ou “conscientização”, termo mais utilizado entre os discursos que tratam 

do enfrentamento dos problemas socioambientais via EA, ainda não podem ser amplamente 

visíveis, especialmente em se tratando dos ambientes urbanos. Apesar disso, neste campo de 

debate seguem em evidência temas ligados à poluição, reciclagem e desmatamento131 onde os 

sujeitos sociais são, preponderantemente, tomados como causadores dos males, arruinadores da 

integridade socioambiental. Essa é a visão da mídia, reproduzida constantemente, quando se 

reporta aos problemas socioambientais vivenciados nos sítios lacustres urbanos de Fortaleza.  

 

                                                           
131 Informações obtidas durante a pesquisa de campo. 
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4.3 O discurso ecossistêmico-midiático e a imagem dos sítios lacustre  

 

 Os sítios lacustres são, por essência, lugares simbólicos. Esta condição, lhes 

credencia como lugares capazes de fazer afluir-lhes “fatores culturais e ambientais diversos.” 

[Por essa razão], “simbolizam [...] uma profusão de alteridades.” (OLIVEIRA, 2011, p. 99).  

A complexidade sociocultural e ambiental, característica marcante, dos lugares 

simbólicos, é mobilizada por forças vetoriais patrimoniais que dinamizam e concorrem para a 

valorização destes lugares (OLIVEIRA, 2011). Consequentemente, estas forças vetoriais 

inplicam sobre as representações que a sociedade constrói sobre estes lugares e influenciam 

seus usos e consumos.  

A teoria da vetorização proposta por Oliveira (2011) possibilita a compreensão do 

processo de valorização e apropriação dos lugares simbólicos patrimoniais. A partir da análise 

de como estes diferentes tipos de santuários132 são projetados nas diversas escalas, o autor 

apresenta três vetores patrimoniais que dinamizam os lugares simbólicos, a saber: Mítico-

Religioso; Político-Turístico e Mediático-Ecossistêmico.  

Estas forças vetoriais se comunicam, se articulam e se alternam influenciando-se 

mutuamente na ascensão e projeção patrimonial dos lugares simbólicos. Suas implicações 

socioespaciais ganham visibilidade por meio de processos comunicacionais e seus diversos 

mediadores, especialmente a macro-mídia. A ação destes vetores exerce forte influência na 

gestão, organização e planejamento espacial. Além disso, empresta aos lugares simbólicos, uma 

potencialidade educativa patrimonial singular. “E é exatamente a produção vetorial desse 

simbolismo que torna a questão patrimonial decisiva para interpretação da trama de 

intencionalidades sociais no espaço. Visualiza-se, portanto, uma geografia das representações 

como estratégia geopolítica no lugar simbólico.” (OLIVEIRA, 2011, p. 99 -100).   

As características e as funções que cada um destes vetores ostenta, encontram-se 

sistematizadas no quadro 04, a seguir: 

 

 

 

 

 
 

                                                           
132 Analisando a prática moderna da visitação, Oliveira (2011) identifica quatro formas simbólicas de santuários, 

a saber: o Natural, o Tradicional, o Metropolitano e o Ritual.  

Para melhor compreensão, ver o texto: Festas religiosas, santuários naturais e vetores de lugares simbólicos. In: 

Revista da ANPEGE, v. 7, n. 8, p. 93-106, ago./dez. 2011. Disponível em: <http://anpege.org.br/revista/ojs-

2.2.2/index.php/anpege08/article/viewFile/209/RA807>.  

http://anpege.org.br/revista/ojs-2.2.2/index.php/anpege08/article/viewFile/209/RA807
http://anpege.org.br/revista/ojs-2.2.2/index.php/anpege08/article/viewFile/209/RA807
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Quadro 04 - Vetores patrimoniais e a dinâmica dos lugares simbólicos 

Vetores 

patrimoniais 

  Função dinamizadora 

 

 

 

Mítico - Religioso 

[...] força que responde pela tradição cultural, do lugar e da festa. Neste sentido é o vetor 

de base, o primordial. [...] pode ser confundido [...] como única força que pode autenticar 

a identidade verídica do lugar simbólico como santuário da comunidade humana (local ou 

global). [...]. É aquele que contém os fundamentos de qualquer processo educativo, precisa 

garantir hierarquias e saberes; e só depois, cumprir papéis acadêmicos, com métodos e 

técnicas embasadas pela teoria. 

 

 

 

 

Político - 

Turístico 

[...] retrata o papel da gestão pública institucional da modernidade. Traz a racionalidade 

da experiência ocidental, na conduta dos direitos humanos e civis sob a égide do estado-

Nação, pós-iluminismo, e na organização de uma territorialidade cada vez mais capitalista 

e urbanizada. O que permite – quando não exige – a transformação dos diversos 

nomadismos humanos em uma regulação mais flexível e positiva, como a que está 

representada pela visitação turística. [...] esse vetor pode ser considerado como o principal 

demandante do planejamento territorial dos lugares simbólicos. 

 

 

 

 

 

Mediático - 

Ecossistêmico 

Promotor de estratégias mercadológicas e promocionais. [...] no sentido da promoção da 

sustentação econômica e ecológica simultaneamente, explora os avanços dos sistemas 

técnicos de uma automação pós-industrial. E por seu ritmo sempre acessível ao 

pragmatismo das imagens, que os veículos de comunicação e transportes fazem proliferar; 

pode-se nele reconhecer um alto poder de discriminação e efetivação dos lugares 

efetivamente simbólicos. Neste caso não se trata de um reconhecimento institucional, 

fundado na lógica dos direitos jurídicos que aguarda a oficialização para exercer valor 

patrimonial. O vetor mediático-ecossistêmico – que também pode ser denominado 

mediático-sustentável – é aquele que mais rapidamente gesta, pelo controle das 

informações, uma economia dos bens simbólicos.  

Fonte: Oliveira (2011, pp. 100 – 101). Adaptado pela autora. 

  

 Mas, de que forma os vetores patrimoniais atuam na promoção do patrimônio 

ambiental lacustre fortalezense? Uma análise não muito acurada da projeção que estes bens 

patrimoniais alcançam no cenário local, permite afirmar que há um descompasso na ação destes 

três vetores. Ambos atuam sobre os sítios lacustres. Entretanto não dão conta de promover 

efetivamente estes lugares simbólicos.  

É certo que Oliveira (2011), chama atenção para o fato de que apesar de se 

complementarem na empreitada de valorização dos lugares, quase sempre um dos vetores 

assume posição de destaque nesta tarefa. Assim, pode-se constatar que o vetor Mítico-Religioso 



167 
 

está representado nas lagoas pela capacidade que estes bens naturais têm de exercer atração e 

despertar emoções e afetos individual ou coletivamente.   

As falas dos entrevistados, expostas neste trabalho, constantemente, deixam 

transparecer a condição sagrada que lhes é atribuída. As lagoas são lugares míticos-religiosos 

na perspectiva da tradição do deslocamento que, Oliveira (2011) lembra, está ligada aos êxodos 

e diásporas da expansão judaico-cristã. Assim, o desejo de visitar a lagoa, de flanar por suas 

margens, usufruindo das benesses ambientais, espirituais e psicológicas que proporcionam, está 

assentado sobre a força mítico-religiosa que emana destes lugares simbólicos.  

Neste sentido, Oliveira (2013, pp. 203-204) defende que  

 

[...] o intercâmbio didático da visitação permite rever as bases da conservação am-

biental e da inovação cultural, por intermédio da mobilidade turística. Permite também 

exigir políticas – compreendidas como um conjunto regulamentável de forças 

vetoriais de gestão do simbólico – capazes de traduzir o fazer turístico em macro 

demandas sociais. Por outro lado, não mais como preço a pagar, na cultura e no 

ambiente, pela obtenção de renda um desenvolvimento, mas como investimento social 

demonstrativo de que a questão patrimonial convoca, pela visitação, a inclusão do 

turismo no reino indispensável das necessidades humanas contemporâneas. E neste 

tom, a peregrinação – originalmente encenada no campo religioso – concorre 

vantajosamente como método social e modelo geográfico- turístico de acesso à 

multiplicidade de lugares simbólicos. 

 

Entretanto, conforme demonstrado, outros aspectos da realidade socioambiental 

urbana (a exemplo da violência e da degradação que afeta estas lagoas, especialmente 

Messejana, Parangaba e Porangabussu e a ausência de estrutura na Precabura) inibem o 

potencial deste vetor e sua ação na dinamização destes lugares permanece latente.  

Abre-se espaço para a atuação do vetor Político-Turístico. Neste caso, a intervenção 

da gestão pública, como já exposto, recai sobre a promoção de projetos de urbanização. Tais 

projetos intervêm nas margens dos sítios lacustres dotando-lhes de estruturas urbanísticas 

denominadas polos de lazer. Tais equipamentos destinam-se à promoção do acesso e da 

visitação da população que acorrem a estes lugares.  

Outra ação do vetor Político-Turístico pode ser vislumbrada na ação institucional 

que cria unidades de conservação (UCs) no entorno das lagoas (a exemplo dos Parques Urbanos 

das Lagoas de Messejana, Parangaba e Porangabussu instituídos e regulamentados em janeiro 

de 2014, pela gestão municipal).  

Entretanto, tais intervenções, não fazem parte de uma política permanente de 

valorização e promoção destes lugares, constituem apenas exemplos de intervenções pontuais. 

Tanto é verdade que os discursos dos sujeitos sociais reivindicam a presença do poder 

institucional denunciando o estado de abandono dos polos de lazer e das próprias lagoas. Este 
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vetor, também não está desempenhando, a contento, o papel de dinamizador do patrimônio 

lacustre em estudo. Isso porque seu principal promotor, o poder institucional, não assume 

efetivamente a responsabilidade de promoção dos sítios lacustres. 

Se, na contemporaneidade a valorização patrimonial dos lugares simbólicos 

depende cada vez mais da espetacularização, da encenação e das imagens advindas deste 

processo (OLIVEIRA, 2011), é o vetor Ecossistêmico-Midiático, fortemente ancorado nos 

sistemas comunicacionais, aquele com maior poder de projeção e valorização patrimonial. Para 

Oliveira (2011, p. 101),  

 

[...] o patrimônio do vetor mediático é cria legitima da imaginação; ele precisa sim 

absorver as práticas institucionais do planejamento, advindas de uma cidadania (tão 

estatal quanto eclesial), mas não pode ignorar a inversão dos processos de valorização. 

Estes cada vez menos dependentes da materialidade orgânica dos monumentos 

(naturais ou culturais) são cada vez mais associados ao culto mediático dos 

espetáculos.  

  

A inversão dos processos de valorização tende também a perpetuar a seletividade 

dos lugares simbólicos a serem promovidos mediaticamente. No caso do patrimônio ambiental 

em estudo, nos discursos midiáticos locais é possível identificar a prevalência de abordagens 

apresentando preocupações exclusivas com o estado de degradação e poluição ambiental das 

lagoas urbanas em detrimento de um enfoque mais voltado às possibilidades de usos e 

consumos que a população faz cotidianamente destes espaços.  

Se esta força vetorial é que mais rapidamente projeta os lugares patrimoniais por 

ser aquela que seleciona e decide como usar as informações, ela não está contribuindo para 

projetar positivamente o patrimônio ambiental lacustre de Fortaleza. Perde-se um aliado 

fundamental no processo de valorização, promoção e conservação destes bens patrimoniais.    

 É neste sentido que Oliveira (2014)133, assegura que as representações da mídia são 

na verdade representações jornalísticas. Isso porque, segundo o autor, há uma captura da macro-

mídia feita tanto pela mídia impressa de grande circulação quanto pela imprensa televisiva. Mas 

estes veículos de comunicação insistem em lidar com a representação na escala da informação 

como “notícia”, fixando na prestação de serviço e no comércio jornalístico uma categorização 

indutiva da realidade dessas lagoas. Este fato pode ser vislumbrado nas representações que a 

mídia erige sobre estes lugares simbólicos, conforme demonstra-se na sequência deste trabalho. 

 A mídia, incontestavelmente, desempenha um relevante papel na construção das 

representações sociais e, consequentemente, participa de maneira decisiva nas formas de 

apropriação e usos dos lugares pelos grupos sociais. Por esta razão, é imprescindível entender 

                                                           
133 Informações obtidas durante diálogos de orientação.  
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como ela, especificamente, a impressa134 colabora na construção das representações sociais 

sobre as lagoas urbanas.  

 Para Katuta (2009), na sociedade hodierna, as relações que os sujeitos sociais 

estabelecem com os lugares, objetos e entre si, em outras palavras, a relação entre o homem e 

o meio acontecem de duas maneiras: a primeira ocorre pela experiência direta (o imediato) e, a 

segunda, se realiza através dos meios de comunicação (o mediato). A referida autora defende 

as relações imediatas e mediatas ocorrendo em uma interação dialética e explica:  

 

É no jogo de tensões entre o imediato e o medito que se constrói todo o conjunto dos 

conceitos cotidianos que orientam as pessoas em suas relações com o meio. Eis o 

substrato ou matéria prima para a construção dos conceitos científicos nas instituições 

escolares, os quais não devem ser desconsiderados. Isso porque corre-se o risco de 

não dialogarmos com os conceitos cotidianos dos estudantes [...]. (KATUTA, 2009, 

p. 40). 

 

  Neste sentido, Moscovici (2011), afirma que as comunicações de massa têm um 

papel preponderante na produção das representações sociais. O autor ressalta que não é o fato 

de serem comuns ou compartilhadas que qualificam nossas representações como social, mas 

pelo fato de serem produtos de uma divisão de trabalho entre todos os sujeitos que se dedicam 

à difusão de conhecimentos científicos e artísticos dentre eles destacam-se os especialistas da 

mídia. 

 A grande mídia impulsionada e fortalecida no aprimoramento do meio técnico-

científico e informacional (SANTOS, 2002), alcança na sociedade atual o status daquilo que 

Pierre Bourdieu (2000), denomina “sistema simbólico”. Um sistema simbólico, de acordo com 

o sociólogo, estrutura-se como instrumento de produção e promoção do conhecimento e de 

comunicação. Por tais características, este sistema exerce um poder igualmente simbólico. 

Destarte, o poder simbólico institui a 

 

construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido 

imediato do mundo (e, em particular, do mundo social) supõe aquilo que Durkheim 

chama o conformismo lógico, quer dizer, ‘uma concepção homogênea do tempo, do 

espaço, do número, da causa, que torna possível a concordância entre as inteligências. 

(BOURDIEU, 2000, p. 9).  

 

 Colaborando com este debate, Thompson (1995) defende a necessidade de 

elaboração de um referencial teórico que possibilite a compreensão das características 

distintivas dos meios de comunicação e o curso específico de seu desenvolvimento. Para o 

                                                           
134 Optamos pelo jornal impresso por se tratar de um instrumento de comunicação que circula cotidianamente e, 

por ser mais fácil o acesso ao conteúdo veiculado.   
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autor, é preciso superar as explicações inadequadas dadas aos meios de comunicação de massa 

e à sua importância no contexto da teoria da ideologia.  

 Para tanto, Thompson (1995), desenvolve a teoria da midiatização da cultura 

moderna definida como sendo o processo de transmissão das formas simbólicas mediada pelos 

aparatos técnicos e institucionais das indústrias da mídia. Defendendo suas próprias ideias, 

argumenta:  

Vivemos, hoje, em sociedade onde a produção e recepção das formas simbólicas é 

sempre mais mediada por uma rede complexa, transnacional, de interesses 

institucionais. [...] devemos refletir sobre a natureza desse processo geral de 

‘midiação’, sobre seu impacto na vida social e política do mundo moderno, sobre suas 

implicações para a teoria social e política em geral e para a teoria da ideologia em 

particular. (THOMPSON, 1995, p. 12).  

 

 Diante do exposto, é necessário refletir sobre o papel mediador que os discursos 

midiáticos exercem no debate a respeito das questões ambientais. Conforme mencionado no 

capítulo dois, a segunda metade do século XX testemunhou a emergência da problemática 

ambiental na agenda mundial.  

 O separatismo que se estabeleceu na visão da relação entre a sociedade e o meio 

ambiente conduziu à adoção de uma postura de defesa da natureza contra as investidas 

humanas. Rapidamente a concepção preservacionista - amplamente ancorada em bases 

científicas e econômicas - sobrepôs-se ao ponto de vista conservacionista - que defende a 

importância do conhecimento de como os grupos sociais interagem, no e com o meio, como 

forma de mediar e promover a justiça socioambiental135.   

 Neste contexto, os meios comunicacionais, instrumentos capazes de alcançar de 

forma rápida e instantânea uma grande quantidade de pessoas, se inserem no projeto mundial 

de conscientização planetária dos riscos aos quais a humanidade submete a Terra e a própria 

espécie. Desde a década de 1970, quando os esforços para uma mudança de atitude nas relações 

socioambientais ganham força, a problemática ambiental passa a ocupar lugar privilegiado nos 

meios de comunicação, perpassando, todos os campos de produção social do conhecimento, 

influindo na construção das representações e, consequentemente, nas práticas e relações 

societais.  

 Uma das características marcantes da sociedade contemporânea são as 

fundamentações construídas pelo discurso midiático, capazes de influenciar significativamente 

na compreensão e no conhecimento dos lugares onde os sujeitos vivem ou atuam (KATUTA, 

                                                           
135 Segundo Oliveira (2014), o vetor mediático-ecossistêmico mostra esta oposição (entre preservação e 

conservação) como rivalidade aparente. Para o autor, as transformações ambientais e as denúncias sobre seus 

impactos, forçam a busca de alternativas tecnológicas que são tanto ecológicas como econômicas. (OLIVEIRA, 

2014), informações socializadas em diálogo de orientação.  
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2009). Isso recai não apenas sobre o cidadão comum, mas, principalmente, sobre os 

profissionais da educação, gerando a necessidade de uma preparação específica para saber 

como lidar com os mais diversos conteúdos que chegam até eles.  

 Por este motivo, é importante ficar atentos às abordagens midiáticas, 

principalmente àquelas reprodutoras insistentes dos discursos fatalistas da poluição e da 

degradação ambiental. A questão mais importante é a quase exclusividade destes 

posicionamentos, conforme se pode observar nas representações e imagens que a mídia 

impressa fortalezense joga sobre as lagoas urbanas.  

 A degradação existe e isso é um fato inconteste. Mas nestes ambientes acontecem 

também relações as mais diversas e muitas vezes não colocadas à mostra pela mídia. Ademais 

os sujeitos nestes espaços têm desejos, compartilham sentimentos, imaginários, simbologias e 

são capazes de tomar atitudes que carregam em si a potencialidade de transformações desta 

realidade a partir deles próprios. São estes sujeitos os construtores diretos de suas 

cotidianidades.  

 Falta à grande mídia e à própria sociedade uma (re)educação ambiental (quem sabe 

essa condição pode ocorrer pelo viés da sensibilização patrimonial). O problema se agrava 

quando nos ambientes de formação educacional, o foco do debate ambiental recai sobre os 

conteúdos e visões disseminados pelos meios midiáticos. A pesquisa de campo revelou uma 

paridade entre o tratamento dado a estas questões na mídia e nos trabalhos esporadicamente 

realizados nas escolas, assunto que será aprofundado no próximo capítulo.  

 Porém é importante destacar o alerta feito por Kellner em sua obra “A cultura da 

Mídia” (2001), onde o autor chama atenção para o fato de que a “A cultura veiculada pela mídia 

fornece o material que cria as identidades pelas quais os indivíduos se inserem nas sociedades 

tecnocapitalistas contemporâneas, produzindo uma nova forma de cultura global.” (KELLNER, 

2001, p. 9).  

 Ainda de acordo com o estudioso, ao dar um tratamento globalizante à cultura, a 

mídia instaura a homogeneização. Esta conduta que desconsidera as diferenças, a diversidade 

dos modos de vida, as práticas e as representações sociais, participa ativamente na tessitura da 

vida cotidiana. Ao sobrepujar o tempo do lazer, ao modelar opiniões políticas e 

comportamentos sociais, ela fornece o material com o qual as pessoas forjam sua identidade 

(KELLNER, 2001) e, por que não acrescentar, a identidade dos lugares onde vivem. 

 Contudo, a cultura da mídia tanto “[...] pode constituir um terrível empecilho para 

a democratização da sociedade, mas pode também ser uma aliada, propiciando o avanço da 

causa da liberdade e da democracia.” (KELLNER, 2001, p. 13). Desta forma, o autor defende 
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uma pedagogia crítica da mídia136, para que se possa compreendê-la em seu contexto de 

produção e de uso. Só assim, segundo o autor, é possível não cair nos perigos e armadilhas que 

uma leitura mecanicista de sua produção pode instituir. 

 Para Oliveira (2014)137, uma pedagogia crítica da mídia não é a construção de uma 

contra-mídia na grande escala. Mas a promoção da porosidade dos sistemas (veículos, meios e 

mediadores técnicos de comunicação) para que as outras mídias (micro/específicas) ganhem 

espacialidades horizontais e verticais. 

 Neste sentido, Thompson (2008), é enfático ao argumentar que a apropriação das 

formas simbólicas, em particular, das mensagens transmitidas pela mídia, deve ser entendida 

como um processo estabelecido muito além do contexto inicial da atividade de recepção dos 

sujeitos sociais. Nesse processo, os discursos midiáticos integram-se à construção das 

representações sociais na medida em que 

 

As mensagens da mídia são comumente discutidas por indivíduos durante a sua 

recepção e depois; elas são, portanto, elaboradas discursivamente e compartilhadas 

com o círculo mais amplo de indivíduos que podem ter participado (ou não) do 

processo inicial de recepção. Desta e de outras maneiras, as mensagens podem ser 

retransmitidas para outros contextos de recepção e transformadas através de um 

processo contínuo de repetição, reinterpretação, comentário, riso e crítica. Este 

processo pode acontecer numa variedade de circunstâncias – em casa, ao telefone, no 

lugar de trabalho – e pode envolver uma pluralidade de participantes. Pode fornecer 

estruturas narrativas dentro das quais os indivíduos relatam seus pensamentos, 

sentimentos e experiências, tecendo aspectos de suas vidas com as mensagens da 

mídia e com suas respostas às mensagens relatadas. Através desse processo de 

elaboração discursiva, a compreensão que um indivíduo tem das mensagens 

transmitidas pelos produtos da mídia pode sofrer transformações, pois elas são vistas 

de um ângulo diferente, são submetidas aos comentários e à crítica dos outros, e 

gradualmente impressas no tecido simbólico da vida cotidiana. (THOMPSON, 2008, 

p. 45)  

 

 Em se tratando dos bens lacustres urbanos, os focos das representações midiáticas 

recaem, fundamentalmente, sobre o problema da poluição hídrica gerada por efluentes e 

resíduos. A leitura criteriosa do conteúdo das notícias revela a responsabilização da população 

socialmente menos favorecida pelo problema da contaminação lacustre em Fortaleza138.  

 Para compor esta parte do trabalho, realizou-se um levantamento das notícias, 

editoriais e reportagens especiais veiculadas em três dos mais importantes jornais impressos no 

                                                           
136 O objetivo da pedagogia crítica da mídia, de acordo com Kellner (2001), consiste em possibilitar aos sujeitos 

sociais o entendimento da cultura e da sociedade em que estão inseridos, instrumentalizando-os com capacidade 

crítica que os ajude a fugir da manipulação da mídia produzindo, desse modo, sua própria identidade e resistência 

e inspirar a mídia a produzir outras formas diferentes de transformação cultural e social.  
137 Para Oliveira (2014) a prática institucional das revoluções socialistas assumiu e disseminou um posicionamento 

contrário à grande mídia. Desta atitude, discorda o referido pesquisador. Ele defende a necessidade de empreender 

esforços no sentido de uma aproximação com a micro-mídias, aquelas que emanam ou estão mais próximas das 

próprias comunidades e dos sujeitos sociais. Informações obtidas em diálogo de orientação.  
138 Especialmente as que se referem às lagoas de Porangabussu e Precabura.  
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Estado nas últimas duas décadas (1992 – 2012): Diário do Nordeste; O Povo e Tribuna do 

Ceará. Não constitui objetivo desta pesquisa, identificar entre os referidos veículos de 

comunicação qual dedicou mais espaço às lagoas urbanas. Porém, a primeira resposta que se 

tem é a reduzida atenção dedicada ao tema. Segue-se o exame dos resultados obtidos.  

 

4.3.1 Representações da mídia sobre a Lagoa da Precabura   

 

 A organização das representações midiáticas seguiu o mesmo procedimento 

adotado para organização das evocações livres durante a pesquisa com as comunidades. O 

levantamento realizado permitiu identificar um total de quarenta seis reportagens. Conforme se 

pode perceber pela classificação e predominância dos temas representados na figura 20, os 

elementos dominantes não coincidem com aqueles predominantes nas evocações da população 

local (beleza cênica e trabalho).  

 

Figura 20 – Gráfico do discurso ecossistêmico-midiático e suas representações sobre a Lagoa da Precabura

  
Fonte: Jornal Diário do Nordeste; O Povo e Tribuna do Ceará (1992 -2012). Organizado pela autora. 

 

 A preponderância de reportagens que discutem a problemática da redução da área 

de inundação do corpo lacustre em decorrência de aterramentos clandestinos insere-se no 

contexto da intensificação da atividade imobiliária na região. Segundo já explicitado 

anteriormente, nos dois últimos decênios (1990 - 2000), os bairros Lagoa Redonda (Fortaleza), 

Precabura e Mangabeira (Eusébio) limítrofes do ambiente lacustre, entraram definitivamente 

no circuito da expansão urbana.  

 Anteriormente, esta era uma região ocupada por sítios. Portanto, o tamanho das 

propriedades atraiu atenção dos investidores da construção civil. Os condomínios residenciais 
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constituem os produtos imobiliários mais ofertados. Rapidamente, as significativas reservas de 

áreas verdes foram sendo substituídas pelos novos empreendimentos. 

 A imagem de uma natureza potencialmente preservada em plena cidade de 

Fortaleza foi transformada em mercadoria. Assim, o clima ameno, devido à significativa 

cobertura vegetal disponível na área, a presença de muitas lagoas e a proximidade com o mar, 

foi incorporado ao marketing publicitário imobiliário para a valorização tanto do espaço quanto 

dos produtos oferecidos. Neste caso, há uma evidente apropriação material e simbólica da 

natureza. Uma das peças publicitárias destacava em radiodifusão, em meios televisivos e em 

outdoors, a seguinte frase de efeito: “Venha morar no paraíso: a sua casa dentro da natureza139”. 

 Como resultado e da mesma forma, a área do entorno da Lagoa da Precabura 

despertou (e continua despertando) o interesse de classes sociais abastadas e privilegiadas 

estimuladas tanto pela estratégia mercadológica de comercialização da natureza quanto pela 

visão de uma natureza enquanto paisagem esteticamente disponível à contemplação e satisfação 

individual. Dessa forma, a natureza enquanto ideia e objeto é consumida  

 

literal ou metaforicamente falando, como símbolo, imagem, ícone, poder ou status, 

principalmente nos espaços urbanos, onde as representações da Natureza são 

construídas a partir da negação de todas as suas modificações, buscando um retorno a 

uma Natureza romântica e primitiva, mas que esconde sob estas ilusões uma Natureza 

altamente tecnificada e acrescida de instrumentos técnicos para propiciar o conforto 

na vida individual. (HENRIQUE, 2008, p. 206).  

 

 Esta leitura da natureza, em ambiente urbano, se insere no contexto de construção 

de representações diretamente ligadas ao que Henrique (2008) chamou de re-encantamento no 

mundo urbano ocidental pela natureza. Este re-encantamento, escreve ele, exprime “[...] uma 

ideia, um padrão ou imagens da Natureza, moldados pelos interesses capitalistas, no âmbito do 

consumo e da transformação da Natureza em mercadoria.” (HENRIQUE, 2008, p. 203). 

 É assim que se pode perceber melhor a diferença nas representações da natureza 

entre os moradores mais antigos e os mais recentes. A representação dos primeiros moradores 

coloca essa natureza como parte integrante da cultura e da identidade local reconhecendo a 

integração que existe entre homem e seu meio. A representação dos mais novos residentes, 

expressa a ideia padronizada de uma natureza congelada sob a estética da paisagem, por isso, 

conforme alerta Santos (1982), ela é transformada em cartão postal e, finalmente, fetichizada.  

 Curiosamente, o destaque que o discurso midiático dá à agressão ambiental 

proporcionada pelos aterramentos clandestinos na Lagoa da Precabura demonstra uma 

                                                           
139 Peça publicitária referente à divulgação do condomínio residencial Paraiso da Lagoa. Este mesmo 

empreendimento esteve envolvido com a justiça por ter aterrado uma área significativa da lagoa para a construção 

da área de lazer. Tudo ficou como estava.   
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contradição. Na tentativa de manter a paisagem intacta, os que já estão estabelecidos 

localmente, tentam evitar a chegada de outros que são imediatamente responsabilizados pelo 

problema. A aposta no poder e na influência da mídia, também não seria outra forma de 

transferir responsabilidades, neste caso pela solução do problema?  

 A pesquisa em campo demonstrou a passividade daqueles que denunciam apenas 

discursivamente e isoladamente os impactos negativos sofridos pelo sítio lacustre.  O tom de 

denúncia, adotado no discurso midiático, apesar de colocar em evidência os crimes cometidos 

contra a lagoa, parece não ter surtido efeito quanto a solucionar ou reduzir tais intervenções. 

Percebe-se que a mídia não se interessa em engajamentos voluntários na defesa destes 

ambientes urbanos. A mídia só o faz na medida em que os problemas se tornam evidentes ou 

mesmo quando as denúncias chegam a ela. Não se registra uma ação coordenada e voluntária 

para colocar constantemente em destaque e como pauta de matérias jornalísticas, tais espaços. 

 Estabelecendo uma leitura cuidadosa das notícias veiculadas quanto à questão da 

poluição, estas insistem em apontar as ocupações irregulares realizadas pela população menos 

favorecida nas áreas próximas aos sítios lacustres. Cabe salientar que nenhuma comunidade 

carente ocupa as margens da lagoa da Precabura. Entretanto, os efluentes gerados por tais 

comunidades chegam ao recurso hídrico via riachos e canais. Os condomínios luxuosos 

margeadores da lagoa também são responsáveis por este problema, mas isso é imediatamente 

ignorado.  

 Em síntese, as representações midiáticas sobre o referido sítio lacustre revelam uma 

tendência denunciativa assumida pelo discurso ecossistêmico-midiático. Tal postura corrobora 

a defesa de uma visão preocupada com a questão estética e equilibrada da natureza e foca 

principalmente, na questão da degradação ambiental em todas as suas nuances.  

 

4.3.2 Representações da mídia sobre a Lagoa de Porangabussu 

  

 Em relação à presença da Lagoa de Porangabussu nos jornais locais, nos últimos 

vinte anos, foram registrados trinta e seis referências, conforme demostrado na figura 21. Com 

vinte e um registros, neste caso, o foco das abordagens recai, preponderantemente, sobre o 

aspecto da contaminação ambiental por efluentes e detritos sólidos (dispostos irregularmente) 

que chegam ao corpo hídrico via galerias pluviais e de esgotamento, ou mesmo, no caso dos 

resíduos sólidos, depositados diretamente dentro da lagoa e em suas margens.  
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 Figura 21 – Grafico do discurso ecossistêmico-midiático e suas representações sobre a Lagoa de Porangabussu 

 Fonte: Jornal Diário do Nordeste; O Povo e Tribuna do Ceará (1992 -2012). Organizado pela autora. 

 

Reforçando as indicações de Sales (1993a; 1993b) nota-se entre este grupo de 

reportagens (entre 1992 e 1998), algumas denúncias de contaminação por efluentes advindos 

do complexo hospitalar situado nas proximidades da lagoa. Em entrevista, com a comunidade 

local, algumas narrativas dão conta deste problema, porém, segundo os relatores, este problema 

parece ter sido resolvido, ou pelo menos, não pode mais ser visualizado com facilidade como 

anteriormente. (MPO 05; 12; 18, 2013). 

A questão do saneamento básico140 no Brasil constitui-se um dos mais complexos 

problemas socioambientais. De acordo com Brasil (2013), o país avança a passos lentos e em 

ritmos diferentes na área de coleta e tratamento de esgoto. O problema está presente em todos 

os municípios nacionais. O Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, divulgado anualmente 

pelo Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento – SNIS revela um cenário 

preocupante. No documento os dados sobre a situação do esgotamento sanitário coletados em 

2.925 munícipios (86% da população urbana do país) revelam que no Brasil, o atendimento 

com redes coletoras de esgotos atende a 55% do contingente de população urbana enquanto o 

tratamento dos efluentes gerados e coletados atinge a uma média nacional de 37,5%.   

As informações coletadas no Ceará revelam uma situação inquietante. O Estado 

coleta, aproximadamente, 37% do esgoto gerado e trata 33% enquanto a Fortaleza apresenta 

maiores índices: 53,6% e 51,8% respectivamente. Porém, no ranking entre as cem maiores 

cidades do País, a capital aparece na 43º posição141 (BRASIL, 2013). Tal condição ajuda a 

explicar porque lagoas, rios e demais sistemas de drenagem natural da cidade acabam 

                                                           
140 Aqui especificamente estamos relatando sobre a coleta e tratamento de efluentes e coleta e destinação adequada 

de resíduos sólidos. No quesito abastecimento de água potável, os indicadores revelem melhores condições. 

(BRASIL, 2013). 
141 O diagnóstico do SNIS 2013 revelou que Fortaleza, no último ano, caiu duas posições no ranking das cem 

maiores cidades. Em 2012 ocupava a 41ª posição.  
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assumindo o papel de coletores de esgoto in natura. E, esta é também uma das razões que 

explicam o elevado número de reportagens tratando do tema poluição ambiental. Quase sempre 

desencadeadas por mortandade de peixes ou os fortes odores advindos da saturação do corpo 

hídrico pelo excesso de matéria orgânica aportada por tais efluentes142.  

Com relação ao tema urbanização, a quantidade de reportagens identificadas está 

diretamente influenciada pelos projetos de urbanização pensados pela prefeitura para a área do 

entorno da lagoa. Como são comuns, as intervenções da gestão pública demandam um longo 

período de tempo e, com a iniciativa de urbanização da lagoa de Porangabussu não foi diferente. 

Os temas que nortearam este grupo de notícias dizem respeito aos anúncios de início de etapas 

do projeto e obras, ao atraso no calendário previsto para entrega do serviço, inauguração, dentre 

outras.  

As poucas reportagens que mostram a mobilização popular em prol da lagoa estão 

diretamente relacionadas à reclamação quanto ao atraso da entrega do serviço de urbanização e 

solicitação de intervenção pública no problema da poluição do corpo hídrico.  

 

4.3.3 Representações da mídia sobre a Lagoa de Messejana  

 

      A Lagoa de Messejana constituiu pauta em vinte quatro reportagens ao longo dos 

últimos vinte anos. De acordo com a figura 22, o assunto poluição dominou as matérias 

veiculadas no jornalismo impresso. Mais uma vez, o debate sobre a deficiência do saneamento 

básico urbano é debatido associado aos problemas ambientais visualizados nas lagoas. 

 
Figura 22 – Grafico do discurso ecossistêmico-midiático e suas representações sobre a Lagoa de Messejana 

 Fonte: Jornal Diário do Nordeste; O Povo e Tribuna do Ceará (1992 -2012). Organizado pela autora. 

                                                           
142 Cabe ainda destacar que, entre todas as notícias relacionadas à problemática do lançamento de esgotos e 

resíduos nas lagoas urbanas, as relacionadas à Lagoa de Porangabussu insistentemente responsabilizam as 

comunidades carentes do entorno.  
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 Até a primeira metade da década de 1990, a Lagoa de Messejana era frequentada 

aos finais de semana e feriados por uma parcela significativa da população vinda do próprio 

bairro e adjacências que para lá afluíam em busca de lazer nos dois clubes localizados às 

margens da lagoa: o Balneário de Messejana e o Clube dos Funcionários da Caixa Econômica 

Federal. Entretanto, a maior parte das pessoas se concentrava em suas margens livres e lá elas, 

“pescavam, tomavam banho, faziam piquenique, tomavam sol, se divertiam boiando em câmara 

de pneus.” (MME 25, 2013).   

 Neste contexto, as notícias registradas entre os anos de 1992 e 1996, demonstram 

uma constante preocupação com a saúde dos frequentadores que insistiam em usar a lagoa como 

espaço de lazer.  Assim, ao destacar o problema da contaminação hídrica lacustre por destinação 

inadequada de esgotos, críticas eram direcionadas também aos grupos que continuavam se 

banhando nas águas poluídas. Em contrapartida, algumas das reportagens indicam como fontes 

principais de contaminação da lagoa a lavagem de roupa e o banho a animais, duas práticas 

culturais bastante comuns naquele período.  

 Na Lagoa de Messejana, percebe-se uma concordância entre as representações da 

mídia e da população local. Nos dois casos, a poluição aparece como elemento mais frequente 

entre as evocações. Apesar do aspecto da violência ser igualmente evocado entre os moradores 

a mídia não chega a indicá-lo. Isto só reforça a tônica do discurso ecossistêmico-midiático cujo 

esteio é a degradação ambiental.  

 A reportagem que destacou a organização popular em defesa da lagoa trata do 

lançamento do Projeto intitulado “Farol das Águas”. O projeto foi uma iniciativa do Instituto 

Hidroambiental Águas do Brasil (IHAB) que buscou a parceria de escolas públicas143 e 

particulares em Messejana.  

  Pensado para ser desenvolvido em todas as lagoas urbanas de Fortaleza, o projeto, 

segundo o presidente do IHAB, Clodionor Araújo em entrevista ao Jornal O Povo de 19 de 

outubro de 2012, tem como objetivo conscientizar e preservar as lagoas da capital que estão 

enfrentando a redução dos seus espelhos d’água e recebem pouca atenção do poder público. O 

projeto contou com uma série de atividades preparativas como o concurso de poesia sobre a 

lagoa e, no dia do lançamento oficial144, a lagoa recebeu um abraço simbólico dos estudantes 

presentes.       

                                                           
143 O segundo lugar do curso ficou com Carlos Gabriel Pereira Mendonça aluno do 1º ano do Ensino Médio da 

Escola Telina Barbosa.  
144 O lançamento do Projeto Farol das Águas aconteceu no dia 19 de outubro de 2012.  
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 Apesar da iniciativa bastante louvável, o projeto não teve continuidade. E, 

conforme depoimento registrado no quadro 02, o projeto também não obteve a adesão esperada. 

Isso pode ser comprovado pelos relatos de alunos da EEFM Telina Barbosa que participaram 

da atividade. Segundo uma das estudantes, em 2012 a mesmo estudava em uma das escolas 

particulares convidadas para o evento. A referida escola fica a menos de um quarteirão da lagoa. 

No dia marcado, não houve a liberação dos alunos. A escola se limitou a informar que as aulas 

aconteciam normalmente e quem quisesse poderia participar do evento por decisão própria. 

Resultado: apenas seis alunos se dispuseram a participar. O engajamento das escolas é um dos 

principais desafios a serem vencidos no longo caminho da sensibilização e desenvolvimento da 

cidadania ambiental e patrimonial.  

 

4.3.4 Representações da mídia sobre a lagoa de Parangaba 

 

 Como não poderia deixar de ser, a imagem mais presente que a mídia retrata da 

Lagoa da Parangaba também é a poluição. Neste ponto, há identificação entre o elemento mais 

evocado entre as citações da comunidade e a frequência de abordagem do tema na mídia. 

Entretanto, diferentemente dos demais sítios lacustres, nota-se uma maior variedade de 

temáticas. Alguns aspectos ajudam a explicar tal ocorrência.  

 Primeiro, no entorno da lagoa acontecem duas feiras: dos Carros (permanente) e da 

Parangaba (semanal). Ambas estão sempre sendo apontadas como fontes poluentes da lagoa. 

Em segundo lugar, em vários pontos de suas margens existe a presença de um clube e de 

inúmeras residências (população de baixa e média renda) que se instalaram mediante o 

aterramento clandestino do espelho d’água. Portanto, todos os efluentes vão diretamente para a 

lagoa e, durante a pesquisa foi possível identificar a formação de verdadeiros lixões no quintal 

destas casas, melhor dizendo, diretamente dentro da lagoa.  

 Há ainda a ocorrência da presença de jacarés. Estes animais exóticos à fauna local 

protagonizaram ao longo do tempo, vários episódios de ataques a banhistas e pescadores. Como 

se percebe na figura 23, ao lado das denúncias de abandono do polo de lazer, o tema ocupa a 

terceira posição entre os destaques dado à lagoa.  
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Figura 23 – Gráfico do discurso ecossistêmico-midiático e suas representações sobre a Lagoa da Parangaba 

Fonte: Jornal Diário do Nordeste; O Povo e Tribuna do Ceará (1992 -2012). Organizado pela autora. 

 

 O abandono do polo de lazer também se aproxima das representações da 

comunidade que indica a condição de desamparo da lagoa e dos equipamentos do polo de lazer 

como quarto elemento mais lembrado em suas representações. As notícias destacam a 

reinvindicação da população para a solução do problema e a responsabilização do poder público 

pelo descaso. Tal condição é apontada como uma das causas do afastamento da comunidade 

em relação à lagoa. Os tópicos urbanização (três pautas) e mobilização popular (duas pautas) 

são relatados neste mesmo contexto de reivindicações e denúncias de abandono da lagoa e sua 

área de lazer. 

 A atividade de pesca e lazer ainda hoje praticada na Parangaba recebeu pouco 

destaque na imprensa. Porém, foi o único sítio lacustre que apresentou tal registro. Mais uma 

vez, enfatiza-se a pouca relevância que os usos mais tradicionais destes ambientes têm no 

discurso midiático. Tais práticas sociais são geralmente tratadas com desconfiança nos textos 

jornalísticos e, a questão da contaminação ambiental sempre permeia a narrativa.   

 O que se detém do comportamento midiático em relação às lagoas urbanas é que o 

núcleo central de suas representações é a deterioração ambiental seja pela modificação física 

que sofrem estes ambientes (ao serem aterrados com ou sem autorização legal), seja pelo 

desequilíbrio ecológico (gerado pelas alterações físico-químicas de suas águas e todas as 

consequências que dela vem). No núcleo periférico destas representações aparecem elementos 

(sentimentos, emoções e afetos, conforme revela o próximo item) que, se melhor explorados, 

reforçados ajudariam a mudar a imagem que a população fortalezense tem deste patrimônio 

ambiental.   
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 Acredita-se que ao se apropriar de tais elementos em seu discurso, a mídia estaria 

contribuindo para fortalecer a reflexão a respeito das múltiplas possibilidades de usos que as 

lagoas urbanas oferecem à população. Abriria também um espaço privilegiado para debater as 

práticas e relações que a sociedade estabelece com o seu meio. Para tanto é preciso respeitar as 

diferentes manifestações e representações que os grupos sociais nutrem em relação a estes 

espaços. 

 Priorizar os problemas ambientais é de suma importância, mas o discurso 

ecossistêmico-midiático não deveria se limitar a isto. No complexo desafio de construção de 

uma sociedade mais compromissada com o seu ambiente, há que se priorizar todas as nuances 

desta relação, aspectos subjetivos (imaginário, valores, sentimentos, afetos) e objetivos 

(expressão material do espaço) responsáveis pela construção e identificação dos lugares, da 

paisagem-ambiência.   

 Neste sentido concorda-se com Eduardo Yázigi (2001) quando o mesmo defende 

ser o lugar um dos referenciais indispensáveis à vida em todas as esferas do cotidiano: trabalho, 

afetos, ideais. Porém, na visão do autor, a dinâmica sociocultural também impõe ao lugar perdas 

indizíveis. Por esta razão o estudioso defende que na abordagem de um lugar devem ser 

reconhecidas e consideradas as relações mútuas do homem com o meio: a biosfera, a cultura 

material, a memória, as animações e as cognições. Para ele, trabalhar estas áreas em suas 

múltiplas ramificações conduz à formação de resistências, às forças e vetores que levam a uma 

homogeneização de interpretações, a exemplo da postura adotada no discurso ecossistêmico-

midiático. Esta é, certamente, uma escolha repleta de obstáculos a ser enfrentada.  

 A potencialidade destes aspectos subjetivos (entre os quais se destaca a afetividade) 

que são objetivados (o inverso também ocorre) pelas representações, práticas e constituição 

social dos lugares (no caso em destaque, os sítios lacustres urbanos), encontra-se melhor 

discutida no item subsequente.  

 

4.4 Sujeitos sociais e sítios lacustres: representações de uma relação simbólico-afetiva 

 

 Conforme já explicitado, o patrimônio existe quando um grupo social o reconhece 

e lhe atribui valores. É preciso reafirmar que tal ação acontece no domínio das interações sociais 

construídas pelos sujeitos em suas relações (simbólicas ou materiais) com o objeto patrimonial.   
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  Segundo Damery (2008), três tipos de valores145 marcam profundamente a 

valorização dos lugares cuja presença de elementos naturais chama à institucionalização 

patrimonial, são eles: os valores legais de cunho jurídico referente ao poder da instituição na 

demarcação do patrimônio; os valores políticos que representam o dever da instituição e 

justificam a proteção e a promoção do patrimônio nas diferentes escalas e, os valores sociais e 

culturais reconhecidos pela instituição nos lugares patrimonializáveis e que são mobilizados 

para envolver/convencer o público para a vivência e a experiência do lugar. O quadro 05, 

apresenta, de forma abreviada, as características e implicações de cada um destes valores na 

forma patrimonial.  

 

Quadro 05 - Valores da forma patrimonial natural  

Valores jurídicos: asseguram a durabilidade do patrimônio no espaço e no tempo; são empregados para a 

delimitação  da  área  do patrimônio  através de instrumentos cartográficos ou de sinalização; de forma genérica, 

regulam as formas de uso e acesso afim de proteger da destruição; garantem a transmissibilidade quando se trata 

de uma herança socioecológica a ser transmitida para gerações futuras: ela supõe uma responsabilidade 

intergeração da natureza, a qual estão implícitos o modo de gestão sustentável dos recursos e ética cidadã. 

Valores políticos: justificam a forma patrimonial e sua institucionalização; advém de políticas públicas 

promovidas em escala local ou nacional e, assumem lugar nas políticas de desenvolvimento territorial; 

conduzidos por uma ética ambiental promovida por instituições nacionais e internacionais, recorrem ao valor 

ecológico do espaço e dos ecossistemas que o compõem e, utilizando o respaldo científico, legitimam os 

processos de conservação e restauração do espaço; apelam ao valor educacional/pedagógico desses espaços 

como forma de oferecer um modelo de relação com o meio ambiente insistindo sobre a consistência social e 

cultural dos espaços naturais estimulando comportamentos responsáveis e específicos face às leis; apoiam-se 

no valor produtivo desses espaços pelo que eles representam enquanto potencial para o desenvolvimento local 

através da atratividade que geram, e como reservatório de biodiversidade. 

Valores sociais e culturais: justificam o público da forma patrimonial; são representados nas experiências, e 

nos convites para ver (a museografia); partem das singularidades do lugar apelando para concepções culturais 

da natureza e das memórias muito mais amplas; recorrem ao valor da rememorização intencional do espaço 

patrimonializado para mantê-lo presente e vivo na consciência das gerações futuras, sugerindo atitudes cidadãs 

e reflexivas da parte dos sujeitos coletivos e individuais; inclui  o valor estético do espaço que satisfaz um querer 

artístico moderno da natureza. Os sujeitos tornam-se, então, consumidores contemplativos; contém o valor de 

uso, na medida em que, o espaço representa um quadro de lazer para os visitantes e a comunidade. O valor de 

uso dá acesso aos outros valores pré-citados, é ele que autoriza o encontro do visitante e do lugar permitindo a 

experiência. Assim, pode-se inferir que o valor de uso está no coração da relação sociopatrimonial. 

Fonte: Damery (2008, p. 116). Adaptado pela autora. 

                                                           
145 Os valores apresentados pela autora referem-se às formas patrimoniais naturais. Entretanto, compreende-se que 

tais valores se aplicam a qualquer forma patrimonial.  
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 Tais valores patrimoniais, conforme argumenta Damery (2008), encerram uma 

dimensão geográfica. É essa dimensão geográfica que promove a articulação e a 

retroalimentação, portanto, a interdependência dos mesmos. Isso se explica porque, os 

diferentes sujeitos (individuais, coletivos ou institucionais), enquanto propõe ou fazem uso do 

patrimônio, estão ao mesmo tempo, mobilizando elementos geográficos. Entretanto, o conjunto 

dos “[...] valores políticos e sociais mencionados são funcionalmente o papel dos valores 

geográficos, porque eles supõem a forma factual e sensível do espaço. Os valores jurídicos 

enquadram somente as dimensões ontológicas.” (DAMERY, 2008, p. 118, tradução nossa)146.  

 A patrimonialização das lagoas de Messejana e Parangaba assume, em parte, estes 

valores. O valor jurídico representado na forma de lei que tomba “[...] ao patrimônio público 

da Municipalidade os espelhos d’água [...].” (Fortaleza, 1988, p. 1).  O valor político pode ser 

evidenciado na justificativa que apela à interrupção de “[...] uma História de sucessivas 

agressões ao meio ambiente, notadamente aos recursos hídricos de nossa cidade, já tão 

escassos.” (Fortaleza, 1988, p. 1). Os valores sociais e culturais são evocados no 

reconhecimento destes lugares enquanto “[...] recantos de agradável beleza, apesar da falta de 

limpeza e conservação são elementos responsáveis pela oxigenação de grande parte da cidade, 

além de se constituírem fonte de renda para grande parte da população carente que pratica a 

pesca naqueles reservatórios [...].” (Fortaleza, 1988, p. 1).  

 A legitimidade do patrimônio é mais ideológica do que científica, atesta Damery 

(2008). No caso do patrimônio ambiental lacustre em análise, lança-se mão de uma proteção 

legal que na realidade não funciona a contento. No Brasil, vale salientar, em relação à 

preservação/conservação dos bens lacustres, o instrumento legal específico garante que os lagos 

e lagoas naturais situados em áreas urbanas consolidadas devem ser protegidos em uma faixa 

com metragem de trinta metros ao seu redor contados a partir da cota máxima de inundação. 

Tal faixa destinada à proteção do ecossistema é considerada Área de Preservação Permanente 

(APP) sendo vedada a ocupação. (BRASIL, 2002).  

 Além disso, em âmbito Municipal, estão instituídos os Parques Ecológicos147 da 

Lagoa da Parangaba (Lei nº 7.842, de 6 de Dezembro de 1995), e da Lagoa de Porangabussu 

                                                           
146 Texto original: “[...] Il semble que les valeurs politiques et sociales évoquées prennent fonctionnellement 

le rôle de valeurs géographiques, car elles supposent la forme factuelle et sensible de l'espace. Les valeurs 

juridiques en cadrent seulement les dimensions ontologiques.” (DAMERY, 2008, p. 118). 
147 O Parque é uma categoria de unidade de conservação que pode ser instituído em níveis federal, estadual e 

municipal. Criado pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 que instituiu o Sistema Nacional de Conservação da 

Natureza (SNUC), o Parque é uma “área destinada à preservação dos ecossistemas naturais e sítios de beleza 

cênica. O parque é a categoria que possibilita uma maior interação entre o visitante e a natureza, pois permite o 
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(Lei nº 7.728 de 22 de Junho de 1995).  O Parque Ecológico da Lagoa de Messejana foi criado 

recentemente por Decreto Municipal 13.286, de 14 de janeiro de 2014 (FORTALEZA, 2014). 

A Lagoa da Precabura, por sua vez, encontra-se protegida por legislação Estadual através do 

Decreto–Lei nº 21.349 de 03 de março de 1991148 que instituiu o Parque Ecológico da Lagoa 

da Precabura representativo de ecossistema lacustre.   

 Apesar de existirem a um tempo considerável, estas UCs, permanecem sem 

regulamentação até o início de 2014. Somente com assinatura do Decreto 13.286 de 2014, 

foram regularizados todos os parques da cidade que, a partir agora, recebem a denominação de 

Parques Urbanos149. No concernente ao Parque Ecológico da Lagoa da Precabura, este ainda 

não está regulamentado. Nem o Estado, nem o Município assumiram a responsabilidade sobre 

a gestão desta importante UC. O mau uso do poder jurídico torna-se uma das principais causas 

de abdicação destas UCs, pela gestão pública e, consequentemente, pela população.  

 Mesmo assim, estes instrumentos de defesa jurídica também são formas 

patrimoniais. Uma vez instituídos pelo poder público, têm o objetivo de proteger os bens 

lacustres de investidas que lhes causem agressão ambiental conservando-os no cenário da 

cidade enquanto espaços públicos que respondem também aos objetivos de uma unidade de 

conservação desta natureza.  

 As lagoas de Messejana e Parangaba entram para o conjunto do patrimônio 

ambiental urbano fortalezense na década de 1980, mais especificamente no ano de 1988. Neste 

período, é importante salientar, a efervescência, no cenário internacional, do debate sobre as 

consequências da degradação ambiental, ao mesmo tempo em que se buscava aprofundar a 

reflexão sobre a sociedade e seu futuro no e do planeta.  

 Os argumentos mais expressivos, em defesa da proteção ambiental naquele 

momento, demonstram o temor da perda permanente de bens naturais ameaçados pela 

                                                           
desenvolvimento de atividades recreativas, educativas e de interpretação ambiental, além de permitir a realização 

de pesquisas científicas.” (BRASIL, 2000). 
148 Nunca foi regulamentado pelo Estado e, por essa razão, não tem valor jurídico.  
149 Os parques urbanos integram o conjunto de áreas verdes da cidade e, segundo o Art. 4º do Decreto 

13.286/01/2014, “conformam uma categoria, cujo objetivo principal é a preservação e, em casos justificados, a 

conservação da cobertura vegetal da faixa de preservação permanente dos recursos hídricos e do seu entorno, 

compatibilizando-as com a oferta de equipamentos e espaços de lazer urbano. [...]. Art. 5º Os Parques Urbanos das 

Lagoas terão as seguintes finalidades: I - Proteção dos recursos naturais incluindo: solo, corpos hídricos, fauna e 

vegetação, sendo admitido o manejo da vegetação com o objetivo de assegurar a manutenção dos processos 

ecológicos. II - Colaboração com pesquisa cientifica e capacitação técnica visando orientar o manejo de vegetação 

em áreas urbanas e o manejo da fauna, incrementando a biodiversidade. III - Fomento às atividades de educação 

ambiental visando difundir conceitos e estimular a adoção de práticas para a preservação ambiental, o uso 

sustentável de recursos naturais, a minimização e a adequação da destinação de resíduos e efluentes. IV - Uso 

público para atividades culturais e educacionais, recreação e lazer, condicionado a observância das disposições na 

legislação ambiental vigente.” (FORTALEZA, 2014, p. 5). 
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contaminação, pelo desmatamento ou por qualquer outra forma de pressão de uso implicando 

negativamente na qualidade de vida. Mas, também chamam à responsabilidade global no 

sentido de preservar áreas naturais de relevante interesse ambiental e ecológico, principalmente, 

em áreas não urbanizadas. Entretanto, as condições ambientais nas cidades bastante 

preocupantes, ocupam lugar de destaque na agenda ambiental em todas as escalas.  

 É neste contexto que o patrimônio ambiental urbano, frente aos desafios 

socioambientais contemporâneos, emerge como resposta e como tentativa de estabilizar as 

causas e consequências de tal problemática. Este quadro emoldura a patrimonialização das 

lagoas fortalezenses e pode ser observado no texto básico da Lei que as designa patrimônio150. 

A patrimonialização destas lagoas recai sobre o tombamento do espelho d’água. Mas qual o 

significado desta patrimonialização? E porque foram patrimonializadas apenas estas duas 

lagoas?  

 A resposta pode ser encontrada na representação histórico-geográfica que tais 

localidades exercer no imaginário da cidade e do Estado, frente à força literária mitificada pela 

figura de José de Alencar, naquilo que Damery (2008) denomina o mito patrimonial. Messejana 

e Parangaba foram postas no imaginário social através do romance “Iracema”. Ao misturar 

realidade histórica e ficção, José de Alencar deu a estes dois sítios uma visibilidade que as 

demais lagoas não alcançam no cenário da cidade. Durante a pesquisa de campo foi possível 

verificar o quanto as imagens (mais românticas do que históricas) construídas por Alencar na 

segunda metade do século XIX, estão presentes no discurso dos sujeitos sociais.  

 O mito patrimonial é, portanto, alimentado por um passado (memória/história) que 

vincula tanto as características físicas quanto personalidades históricas, reais ou imaginárias 

que ajudam a prolongar a imagem desses sítios no imaginário social. Ao mesmo tempo, o mito 

patrimonial chama à “utopia patrimonial” (DAMERY, 2008), que encerra em si o presente para 

um devir. A utopia patrimonial projeta-se para o futuro e, neste caso, o patrimônio tende a 

assumir a condição de modelo ou exemplo a ser fornecido tanto localmente quanto globalmente.    

 Para além da questão mítica ou utópica, o que se espera é que os sítios lacustres 

tombados ou não, assumam no cenário da cidade a importância que lhes é cabida enquanto 

patrimônio ambiental urbano. Sabe-se que não é viável proteger a superfície das lagoas sem 

considerar os mitos, os imaginários, os eventos de seu entorno, as dinâmicas sociais, os usos 

culturais e os afetos que a comunidade perpetra nas mesmas.  E, o mais importante, um projeto 

                                                           
150 “[...] A medida proposta através do presente projeto de Lei visa interromper uma história de sucessivas 

agressões ao meio ambiente notadamente nos recursos hídricos de nossa cidade, já tão escassos [...].” 

(FORTALEZA, 1988, p. 1).  
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de patrimonialização tende ao fracasso sem uma ampla discussão que envolva os sujeitos 

sociais mais próximos dos bens patrimonializáveis (modelo adotado pela municipalidade em 

Fortaleza).   

 Assim, observa-se um processo que não responde às condições necessárias a uma 

experiência patrimonial efetiva. Nenhuma política patrimonial foi executada, nem mesmo 

pensada, municipalmente no sentido de envolver a população na defesa destes patrimônios. 

Desta forma, ignora-se a contribuição proveniente do modelo de salvaguarda do patrimônio 

imaterial que, partir dos anos 2000, adota a flexibilidade que permite a participação permanente 

da comunidade diretamente envolvida e a revisão dos mecanismos de proteção. Perde-se então, 

a potencialidade de envolvimento comunitário na defesa destes lugares tão importantes para a 

cidade.  

 Está-se diante de uma patrimonialização limitada à constituição de um bem utópico, 

sem interação sociocultural. A tentativa é clara: patrimonializar para transformar um 

contraexemplo de conservação em um modelo exemplar de proteção. Entretanto, propõe-se um 

patrimônio descontextualizado da intensa dinâmica social que, naquele momento (conforme, 

demonstra a fala dos sujeitos sociais da pesquisa e já explicitado aqui), era intensa. A atividade 

pesqueira151 representa apenas um dos usos que a população fazia/faz nestes espaços lacustres. 

A patrimonialização não atendeu a um dos seus objetivos principais: interromper a redução do 

espelho d’água. As lagoas foram perdendo (e ainda perdem) espaço para toda sorte de ocupação 

e agressão. Esta é a cena encontrada nestes bens.   

 Deste modo, a condução de uma análise sobre as políticas públicas patrimoniais em 

Fortaleza, torna-se impossível, simplesmente, porque elas não existem. Há uma diversidade de 

bens patrimonializados institucionalmente, porém, apenas nos termos da legislação. Esta 

postura, de acordo com Damery (2008), é largamente utilizada pelo Estado para impor seu 

poder às coletividades e resguardar seu campo de ação. Neste caso, o patrimônio assume a 

finalidade de apoio aos modelos de ação pública. Assim, ao refletir com Pierre Nora, Damery 

(2008) é enfática ao afirmar que o patrimônio assim pensado, se coloca a serviço de um poder 

centralizador e normativo.  

 Portanto, a legalidade do patrimônio em Fortaleza resulta de investidas políticas 

individuais de alguns gestores públicos. Se não existem políticas patrimoniais na cidade, tão 

                                                           
151 A pesca, uma das mais antigas atividades humanas, funciona, neste caso, como uma narrativa mítica, quase 

sacralizada da interação do homem com a natureza. Os demais usos são imediatamente ignorados.  
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pouco existe projetos educacionais patrimoniais152, instrumentos tão fundamentais na 

promoção do patrimônio. Está posta uma conduta que, certamente, não favorece a conservação 

do patrimônio ambiental urbano.  

  Porém a acepção do patrimônio não se limita à esfera institucional. Se assim o 

fosse, as leis estabelecidas, por si só, dariam conta de sua preservação, o que não acontece 

jamais. É necessário questionar modelos e buscar formas novas de reger o patrimônio. As lagoas 

são patrimônios, não porque se encontram reduzidas à esfera ideal da institucionalidade, mas 

porque estão imbuídas de “alteridentidade” (OLIVEIRA, 2011; 2012), por parte dos seus 

usuários. Assim reconhecidas, elas tornam-se verdadeiros espaços públicos. Este desafio pode 

ser favorecido pela ação da escola ao sensibilizar as pessoas no sentido de se reconhecerem 

como pertencentes ao patrimônio e vice-versa.   

 

4.4.1 A experiência patrimonial: atualizar e promover os sentidos do patrimônio ambiental 

lacustre 

 

 O patrimônio dado pela experiência é plural. Neste sentido, a experiência 

patrimonial é  

 

“[...] um processo que permiti a todos e a cada um se confrontar, se reconhecer e se 

projetar coletivamente. [...] [É] a dimensão ecumênica da experiência patrimonial 

contemporânea, que articula identidades e identificação. É a tensão e a negociação 

entre essas duas unidades de sentido que a experiência patrimonial levanta a questão 

do reconhecimento da alteridade e esta, da cultura na esfera pública. Em que esta 

leitura revela o processo potencial experiencial do espaço público153. (DAMERY, 

2008, p. 230, tradução nossa). 

 

 Portanto, no movimento de atualização da concepção e interpretação do patrimônio 

na contemporaneidade a experiência patrimonial enquanto produtora de sentidos, de acordo 

com Poulot (2006), supera a visão patriótica e elitista do patrimônio e alarga-se para uma cultura 

da imaginação e da emoção patrimonial. A imaginação e a emoção, segundo o autor, fundam a 

                                                           
152 Está parado, desde 2011, na Câmara Municipal de Fortaleza a indicação de um projeto de Lei que cria o 

programa de cuidados com parques, praças, jardins e demais logradouros públicos, destinado à formação cidadã e 

ecológica dos alunos da rede municipal de ensino de Fortaleza. Entretanto, o projeto tem forte apelo ao valor 

ecológico destes espaços. Os valores cultural e de uso não são mencionados.  
153 Texto original: “[...] un processos qui permet à tout un chacun de se confronter à soi et à l’autre, de se 

reconnaître et de se projeter collectivement. [...] la dimension oecuménique de l’expérience patrimoniale 

contemporaine, qui articule identités et identification. C’est de la tension et de la négociation entre ces deux unités 

de sens que l’expérience patrimoniale pose la question de la reconnaissance de l’altérité et celle de la culture dans 

la sphère publique. Em cela, cette lecture en révèle le potentiel expérientiel du processus d’espace public.” 

(DAMERY, 2008, p. 230).  

http://www.dicio.com.br/acepcao/
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defesa efetiva do patrimônio e enriquecem os processos de patrimonialização porque 

confrontam os modelos clássicos.  

 Portanto, a emoção proporcionada no sujeito a partir do objeto (material ou 

imaterial) patrimonial conduz ao envolvimento, à participação, à fruição e, certamente, é capaz 

de instaurar as reivindicações e mudanças necessárias ao melhor acesso e uso que uma 

população pode fazer de seu patrimônio. Esta visão está de acordo com a patrimonialidade ou 

patrimônio social e com a assimilação efetiva do espaço público, ambos, formas de 

engajamento comunitário e elementos essenciais na construção de sentidos e do bem comum.  

 Na busca pelo reconhecimento, valorização, fruição e conservação do patrimônio 

ambiental lacustre através da formação escolar, a leitura da emoção individual e/ou coletiva que 

as lagoas despertam nos sujeitos a partir de suas experiências e vivências, parece ser 

potencialmente esclarecedora de como estes lugares patrimoniais são produtores de sentidos e 

de como estes sentidos podem mobilizar e inserir efetiva e definitivamente estes patrimônios 

no cotidiano da população local e da cidade como um todo.  

  Neste processo relacional/trajetivo o papel dos afetos assume importante destaque, 

pois como nota Damery (2008), as emoções permitem compreender como o domínio emocional 

(simbólico-ideal) implicando nas esferas públicas, econômica e social possibilita o 

entendimento de como a sociedade atribui sentido aos lugares.  

 As emoções implicam na vida cotidiana. Por isso, Maulion (2009), defende a 

importância dos afetos para os estudos geográficos154. A autora afirma que as análises das 

emoções, seja no nível do sujeito ou do grupo social, permite compreender a maneira como se 

constroem as representações sociais ou culturais e como estas afetam a prática e a experiência 

afetiva no lugar.  

 O lugar, de acordo com Berque (1995), resulta das relações de si com o mundo e de 

si com os outros. Estas relações são construídas tendo por base os elementos subjetivos e 

objetivos de um ambiente. Por esta razão, Berque defende ser o lugar ao mesmo tempo objeto 

e contexto da ação de sujeitos individuais e coletivos engajando o singular e o comum, o local 

e o global. Assim, o lugar também apresenta uma característica importante: ele é mutável em 

virtude das mudanças que ocorrem conjuntamente na sociedade e no espaço. No coração deste 

processo relacional encontram-se as emoções e os afetos.  

                                                           
154 De acordo com Adriotti (2013), A geografia emocional integra o campo da geografia humanística. Inspirada 

em diferentes doutrinas filosóficas, mais precisamente na fenomenologia, no existencialismo, no espiritualismo e 

no pós-modernismo.  “Muito próxima à geografia da percepção e das abordagens semióticas e espiritualistas da 

geografia cultural, ela pode ser considerada como uma leitura de desenvolvimento recente.” (ANDREOTTI, 2013, 

p. 99). 
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 Conforme sugerido por Maulion (2009), as experiências afetivas da paisagem 

contribuem para a construção de uma relação complexa com o mundo. Além disso, segundo a 

geógrafa as mudanças espaciais se estabelecem ou não, a critério das emoções. Portanto, na 

interação sujeito/ambiente/paisagem encontra-se um elemento fundamental da nossa relação 

com o mundo.  

 Em geografia, outro aspecto relevante a ser destacado no trato das emoções, diz 

respeito ao fato de ser esta, uma abordagem que, de maneira precisa, permite “[...] estabelecer 

uma transição entre o ideal e o material, o indivíduo e a sociedade, respondendo também ao 

chamado do pensamento medial e relacional155.” (MAULION, 2009, p. 41, tradução nossa). 

 Corroborando com Maulion (2009), Andreotti (2013, p. 99) esclarece que a 

geografia emocional,  

 

favorece atenção às emoções, aos sentimentos e às sensações como fontes de 

conhecimentos e representações da superfície da Terra, se posicionando, assim, além 

da racionalidade científica como núcleo da cultura ocidental. [...] Investiga a 

escondida configuração de lugares e de paisagens, bem como experimenta a realidade 

valorizando a diversidade dos sentimentos e sentidos, modulados em relação a uma a 

extraordinária polifonia deles.  

 

 Sentimento, emoção e afeto integram uma mesma categoria da experiência humana: 

a afetividade. Estes termos possuem significados semelhantes e, no âmbito de uma abordagem 

geográfica ou patrimonial faz-se necessário esclarecer estas sutis diferenciações. Os 

sentimentos, segundo Damery (2008), instituem a emoção de forma duradoura e, desse modo, 

determinam e definem o sentido que um sujeito ou grupo social estabelece com o lugar ou 

evento. A autora não desconsidera o caráter efêmero que os sentimentos e emoções conferem à 

experiência afetiva. Entretanto, a dimensão duradoura desta experiência, possibilita a 

compreensão das práticas e comportamentos sociais em relação aos lugares e, do mesmo modo, 

ao patrimônio.    

 Por seu turno, os afetos, como lembra Damery (2008), funda-se em um estado 

afetivo complexo e emanam tanto das emoções, como dos pensamentos, desejos, 

representações, e memórias. Ou seja, originam-se nas vivências e experiências emocionais e 

afetivas da vida tanto individual quanto coletiva. Por isso mesmo, nota a referida pesquisadora, 

o afeto tem como principal característica a constância e a reflexão, dimensões que reforçam a 

maneira de pensar e agir dos sujeitos.  

                                                           
155 Texto original: “[...]d’établir une transition entre l’idéel et le matériel, l’individu et la société, répondant aussi 

à l’appel à une pensée médiale et relationnelle.” (MAULION, 2009, p. 41).  
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 É neste sentido que Andreotti (2013) apresenta a relevante contribuição da 

geografia emocional. Para ela este campo da geografia humanística  

 

convida-nos a entender mais sobre os lugares, a penetrar com sentimentos e ideias no 

interior de coisas, no ruído de fundo que está oculto. Consulta as áreas geográficas em 

busca de sua álgebra invisível, de seus caráteres particulares. Examina a multidão 

infinita de imagens, mensagens e impressões que se projetam sobre nós e são 

estratificadas em um mesmo espaço. (ANDREOTTI, 2013, p. 101). 

 

 Assim, em se tratando das relações sociopatrimoniais, o reconhecimento, a 

valorização e, consequentemente, a conservação dos bens patrimoniais ligam-se diretamente à 

questão da afetividade. Portanto, um projeto de EP, impreterivelmente, carece desta 

compreensão. Isso porque, os afetos mobilizados no curso da experiência patrimonial 

constituem a condição necessária ao processo de apropriação efetiva do espaço público e, 

portanto, de uma concreta vivência patrimonial dos sítios lacustres urbanos. O diagrama da 

figura 24 permite compreender como os afetos são mobilizados no curso da experiência 

patrimonial. 

 
Figura 24 - O meio afetivo e a experiência patrimonial 

 
Fonte: Damery (2008, p. 271-278) adaptado pela autora. 

 

 Enquanto expressão de um sujeito ou grupo social, os afetos revelam através das 
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declarados os valores que cada um nutre em relação aos lugares e, neste caso, mais 

especificamente, ao patrimônio.  

 Esta é uma das dimensões culturais da afetividade. De acordo com Damery (2008), 

enquanto construção social e cultural, a dimensão afetiva da experiência possibilita o 

desenvolvimento de um senso comum, ou seja, pode ser compartilhada por um grupo. Dito de 

outra forma está na base da construção dos laços sociais156.  

 Na condição de testemunhas de processos identitários e de sociabilidade (individual 

ou coletivo), os afetos, demonstra Damery (2008), são expressões coletivas e assumem a 

configuração de uma língua simbólica imprescindível à existência e à coesão social e moral de 

um grupo. Para ela, este potencial de sociabilidade inerente aos afetos, confirma-os como uma 

forma de expressão em respeito ao outro, ao mesmo tempo em que “[...] definem o jogo de 

encontros, caracterizam a troca e se inscrevem em uma dinâmica de comunicação, até mesmo 

de transmissão157.” (DAMERY, 2008, p. 274, tradução nossa).  

 Em suma, é possível identificar, pelo menos, três formas de expressão da 

experiência afetiva, conforme demonstra o quadro 06. Tais dimensões e expressões estão 

também, na base da experiência patrimonial.   

 
Quadro 06 - Dimensões e expressões da experiência afetiva 

Dimensões da experiência afetiva Expressões da experiência afetiva 

Existencial Própria do sujeito individual que se posiciona em relação aos 

seus valores. 

Identitária Chama ao reconhecimento e à transmissão dos valores 

comunitários. 

Laço social Associa o sujeito individual ao sujeito coletivo para 

compartilhar suas emoções no mundo. 

Fonte: Adaptado de Damery (2008, p. 274).  

 

 Entretanto, apesar da riqueza heurística desta abordagem, as pesquisas sobre o 

patrimônio consideram muito mais a dimensão ordenadora (instituição e manutenção) do que 

                                                           
156 No capítulo III, discutiu-se amplamente a interdependência existente nas relações entre o indivíduo e o grupo 

social na constituição das identidades, alteridades e alteridentidades. Essa conexão contribui ativamente para 

formação da coesão nos grupos sociais e explica atitudes e comportamentos frente aos lugares, eventos e o outro.  
157 Texto original: “[...] définissent le jeu des rencontres, ils caractérisent l’échange et s’inscrivent alors dans une 

dynamique de communication, voire de transmission. (DAMERY, 2008, p. 274).   
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sobre as relações simbólicas e sensíveis do público (o evento158 patrimonial em si que sintetiza 

o encontro do público com seu patrimônio).  

 A partir destes esclarecimentos, toma-se como referência a dimensão afetiva da 

experiência dos grupos sociais em relação aos sítios lacustres urbanos, a fim de situar as 

condições necessárias à emergência de uma experiência patrimonial efetiva e afetiva, 

consequentemente, duradoura que alcance as instituições do patrimônio, a comunidade e, 

principalmente, a escola.  

 

4.4.2 A afetividade e o patrimônio ambiental lacustre   

 

 Considerar os aspectos afetivos em estudos geográficos, de acordo com Moulion 

(2009), é uma forma de ampliar o campo de análise da geografia humanista por meio da inserção 

dos estudos dos elementos emocionais presentes na relação entre o ambiente e o indivíduo.  

 As vivências e experiências constituídas nesta relação entre o sujeito e o seu mundo 

de vida e o seu mundo vivido mobilizam uma topofilia159, termo definido como “o elo afetivo 

entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico”. (TUAN, 1980, p. 4). Esta interação projeta um 

espaço onde a imaginação atua e transforma (BACHELARD, 1978). Este espaço não pode 

permanecer “[...] indiferente, abandonado à medida e reflexão do geômetra. É vivido. E é vivido 

não em sua positividade, mas com todas as parcialidades da imaginação. Em particular, quase 

sempre ele atrai. Concentra o ser no interior dos limites que protegem. [...].” (BACHELARD, 

1978, p. 196).  

 Os laços afetivos que unem seres humanos e o ambiente, “diferem profundamente 

em intensidade, sutileza e modo de expressão.” (TUAN, 1980, p. 107). O autor aponta que a 

topofilia pode ser expressa numa relação essencialmente estética (o prazer e a sensação de 

beleza, ambos fugazes, que uma paisagem oferece ao seu observador), ou tátil (o bem-estar, 

igualmente efêmero, proporcionado no contato com a água, o ar ou a terra).  

 Entretanto, esta consideração abarca apenas uma representação topofílica material. 

Pode-se afirmar seguramente que a expressão material dos afetos resulta, primeiramente, de 

uma resposta subjetiva onde se articulam os sentidos e as visões de mundo de cada sujeito 

                                                           
158 O evento, segundo Santos (2002), é um processo que resulta da combinação de diversos vetores que ao se 

integrar ao meio se realiza proporcionando uma nova função no meio pré-existente. Para Damery (2008), o evento 

permite pensar o público por meio dos laços cotidianos que ligam o sujeito ao seu mundo e o seu desejo de 

pertencimento comunitário. O desejo de pertencimento comunitário, de acordo com a autora, colabora para a 

promoção de uma identificação coletiva. 
159 Topofilia: termo cunhado por Gaston Bachelard para descrever a topo-análise em imagens poéticas de espaços 

felizes. (BACHELARD, 1978).  
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social. Tuan (1980, p. 107), reconhece que estes sentimentos são “mais permanentes e mais 

difíceis de expressar, são os sentimentos que temos para com um lugar [...]”, o lugar onde se 

desenvolve a vida cotidiana.  

 Mesmo que a topofilia não seja “[...] a emoção humana mais forte. [...] podemos 

estar certos de que o lugar ou meio ambiente é o veículo de acontecimentos emocionalmente 

fortes ou é percebido como um símbolo.” (TUAN, 1980, p. 107). É o que se percebe na relação 

entre os sujeitos e os ambientes lacustres pesquisados. Ao serem questionadas sobre quais 

sentimentos as lagoas lhes despertavam, as pessoas prontamente evocavam respostas estéticas 

e táteis, mas também de uma profunda intimidade com o lugar, conforme identificou Tuan 

(1980). O quadro 07 sintetiza os afetos instituídos na relação fenofísica entre sujeitos e sítios 

lacustres.  

 

Quadro 07 - Expressão afetiva da relação sujeitos/sítios lacustres 

Expressão objetiva (estéticos e táteis): Ver a beleza do verde traz alegria e paz; Observar a água dá uma 

sensação de tranquilidade e paz; Sentir a brisa suave desperta uma sensação muito boa; Apreciar a beleza 

do pôr-do-sol que se reflete na lagoa no fim da tarde me lembra liberdade; Contemplar a beleza da lagoa me 

leva a um outro mundo, longe da agitação que acontece no entorno; Assistir o vai e vem das aves é uma 

terapia; Aproveitar a sombra das árvores me faz sentir como se estivesse no interior. É muito relaxante; É 

maravilho admirar a paisagem me traz paz; Contemplar a lagoa me faz muito bem.  

Expressão subjetiva (simbólica): Alegria por viver perto da lagoa; Tristeza pela condição de abandono; 

Uma emoção difícil de descrever mas que toca profundamente o coração; Felicidade; Alegria de poder dizer 

eu moro aqui, pois muita gente daria tudo para viver perto de uma beleza dessas; Paz interior; Liberdade; 

Medo. Mesmo assim, gosto muito desta paisagem, ela é linda e me orgulho de morar de frente pra esta obra 

linda da natureza; A lagoa desperta em mim um sentimento de paz, tranquilidade, calma. Quando estou 

estressado, olho para ela e me acalmo. É como se estivesse no interior; É algo maravilhoso, uma obra de 

Deus e um presente Dele pra gente. Não tenho palavras para expressar o que sinto; Ela é minha história de 

vida; Ela é vida; Ela é parte do meu sustento; Ela me traz saudade do meu tempo de rapazinho.  

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

  

 Apesar da diversidade e da gravidade dos problemas socioambientais presentes nos 

sítios lacustres, estes ambientes conduzem uma admirável força simbólica. Se esta força vem 

da sua condição de elemento natural - assim como a terra, o ar, e o fogo, a água, é fonte dos 

arquétipos mais expressivos do imaginário poético (BACHELARD, 1978) - também provém 

de uma intensa relação simbólica afetiva nutrida pelas pessoas que convivem cotidianamente 

nestes espaços.  

 O medo e a tristeza são sentimentos evocados com frequência entres os 

entrevistados. Porém, a continuidade de suas falas aponta para uma afetividade positiva em 
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relação às lagoas. As pessoas sentem medo e tristeza, mas reconhecem que os sítios lacustres 

são espaços privilegiados na cidade, carentes de uma intervenção que as devolva ao uso efetivo 

da população. Por isso, tais sentimentos, não chegam a representar uma “topofobia”, termo 

igualmente utilizado por Tuan (1980; 1983), para designar a aversão que as pessoas 

desenvolvem em relação a um lugar ou ambiente. 

 Por outro lado, os afetos positivos são bem mais expressivos e, em sua maioria 

condizem ao conjunto de sentimentos que Tuan (1980), classificou como fugaz. Mesmo assim, 

eles demonstram a existência de uma afetividade real. Expressões como: “Ela é a minha vida”, 

“Ela é a minha história de vida” ou “Ela me traz saudade do meu tempo de rapazinho” 

confirmam as ideias de Tuan (1980, p. 114), para quem “a consciência do passado é um 

elemento importante no amor pelo lugar”.  

 Esse passado é frequentemente relembrado na fala dos sujeitos: um tempo em que 

a lagoa fazia parte da vida da comunidade e lhe servia a toda tipo de uso. A consciência do 

presente, daquilo que os bens lacustres significam para a cidade e sua população é também um 

elemento fundamental para o reconhecimento, valorização e apropriação destes lugares.  

 Se a condição de conservação dos sítios lacustres estudados, não condiz com a 

topofilia representada na fala dos sujeitos, ao menos, essa afetividade forte, indica o caminho a 

seguir na busca pela valorização e conservação destes patrimônios. Ela mostra que outra 

realidade é possível. O exemplo do Lago Jacarey, conforme se demonstrará no próximo item, 

atesta esta possiblidade.  

 Portanto, estimular o envolvimento das pessoas, considerar, prioritariamente, seus 

sentimentos, concepções e representações são respostas necessárias ao sucesso da gestão destes 

espaços. Neste sentido, as escolas têm a capacidade de contribuir para uma formação 

educacional voltada à experiência patrimonial dos ambientes lacustres.  

 

4.4.3 Lago Jacarey: quando um bem ambiental é apropriado socialmente 

 

 Integrando a bacia hidrográfica do rio Cocó, o Lago Jacarey, como é popularmente 

denominado, está localizado na região Sudeste de Fortaleza, mais precisamente no bairro 

Cidade dos Funcionários, conforme o mapa da figura 25.  
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Figura 25 - Mapa de localização do Lago Jacarey 

 
 

 A história socioambiental desta pequena lagoa (figura 26), não difere muito da 

registrada nos demais ambientes lacustres da cidade. De acordo com ELJ 05 (2013), antes o 

lago era cercado por fazendas de gado. “À medida que a cidade foi crescendo não foi mais 

possível manter as antigas atividades rurais. Daí as fazendas foram loteadas. Ainda hoje tem 

grandes terrenos disponíveis e o bairro não para de crescer.”  

 
Figura 26 - Vista parcial do Lago Jacarey 

 
Fonte: Arquivo da autora (2014). 



196 
 

 A entrevistada lembra que o lago era muito utilizado pela população local e 

comunidades circunvizinhas. A água limpa servia ao consumo doméstico, “[...] num momento 

em que água encanada nem existia. Lembro que essa lagoa era uma coisa linda. Agora está tudo 

diferente, mas está muito bom também.” (ELJ 05, 2013).  

 Disciplinada pela ocupação urbana, a lagoa teve sua área de inundação reduzida 

pela ocupação imobiliária e foi transformada em depositário de efluentes e resíduos sólidos. 

Este problema ambiental é relatado por todos os entrevistados, conforme revela a fala do ELJ 

13 (2013):  

 

É triste ver estes esgotos lançados diretamente no lago. Se você olhar ele está cercado 

de bocas de lobo160. Basta olhar para ver que é esgoto mesmo.  Além da água suja que 

polui o lago, vem areia junto do esgoto. Pode ver que onde tem boca de lobo, o lago 

é bem raso. Frequento o lago a mais de vinte anos e percebo que ele está diminuindo 

de tamanho ano a ano. O mau cheiro incomoda um pouco. Tem lixo ao redor das 

margens do lago. Falta educação do povo que usa e cuidado dos gestores públicos 

para com este lugar que é um patrimônio do bairro e da cidade toda.   

 

 Entretanto, isso não é um impedimento para que o espaço seja intensamente 

ocupado pela população. Assim como nas demais lagoas, também é possível encontrar pessoas 

que praticam a pesca como lazer, porém, o pescado capturado é consumido pelos próprios 

pescadores e suas famílias, afirma ELJ 09 (2013). O entrevistado, garante ser um frequentador 

assíduo do lago e conta que muitos outros praticam a pesca também como lazer.  

 A violência urbana também é uma constante no entorno do lago. Para a ELJ 03 

(2013), “[...] não existem favelas no bairro, o predomínio de residências de elevado padrão, 

verdadeiras fortalezas protegidas por muros altos, deixa as ruas sem movimento. Esta situação 

é ideal para a prática de furtos e roubos.” Mesmo assim, a praça e o calçadão do lago estão 

sempre ocupados. Para o ELJ 20 (2013),  

 

O bem-estar que este ambiente proporciona supera qualquer ameaça de violência. Até 

porque sempre tem muita gente. Apesar de saber que existe a possibilidade de algum 

ato de violência, não abro mão de sentir esse verde, essa brisa que vem do lago, de ver 

essa água brilhando ao Sol, de caminhar ao ar livre, de encontrar os amigos e vizinhos. 

Todo mundo frequenta o lago. 

 

 Neste relato é possível identificar aquilo que Bessé (2011) propõe a respeito da 

afetividade que a paisagem é capaz de desenvolver nos sujeitos individuais ou coletivos. Para 

o autor, esta afetividade corresponde a uma necessidade basilar da existência humana. É a 

emoção primeira originada na experiência sensorial ou “poli-sensorial” apreendida através dos 

sentidos do corpo.  

                                                           
160 Denominação popular para as galerias de drenagem pluvial ou de esgotamento sanitário. 
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 Quando esta emoção se estabelece, acontece uma forte interação entre o sujeito e o 

lugar, “[...] uma espécie de geografia afetiva que repercute nos poderes dos lugares possuidores 

de impacto sobre a imaginação161.” (BESSÉ, 2010a, p. 14, tradução nossa).  Neste sentido, é a 

paisagem “[...] o centro dos afetos, o centro e o receptáculo das espacialidades afetivas162.” 

(BESSÉ, 2010a, p. 15, tradução nossa).  Daí a possiblidade de surgimento e consolidação de 

um lugar patrimonial. 

 O Lago Jacarey, enquanto espaço público possui a mesma infraestrutura e 

equipamentos urbanos presentes nas demais lagoas deste estudo. O que o difere dos demais 

sítios lacustres é o fato de ser este, um espaço amplamente utilizado pela população não apenas 

do bairro, mas de muitos outros lugares da cidade. A dinâmica intensa, a diversidade de usos 

(conforme registrado na figura 27), e a elevada frequentação do lugar, conferem a este espaço 

público uma vitalidade impar no cenário urbano. Nos fins de semana e feriados, instaura-se uma 

intensa movimentação de pessoas atraídas pela possibilidade de lazer nos arredores do lago, 

principalmente na praça.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
161 Texto original: “[...] une sorte de géographie affective qui répercute les pouvoirs de retentissement que 

possèdent les lieux sur l’imagination.” (BESSÉ, 2010a, p. 14). 
162 Texto original: “[…] le centre des affects, le centre et le réceptacle des spatialités affectives.” (BESSÉ, 

2010a, p. 15). 



198 
 

Figura 27 - Panorama dos usos, práticas sociais e problemas ambientais no Lago Jacarey 

 
Figura 27a - A feira de produtos artesanais, 

mercadorias diversas e, principalmente, comidas 

variadas atrai um grande número de visitantes. 

 

 
Figura 27b - A diversidade de estabelecimentos do 

tipo bares e restaurantes localizados no entorno do 

lago também colabora para atrair a visitação. 

 
Figura 27c - Todos os dias, o calçadão que margeia o 

lago é ocupado por coopistas ou pessoas caminhando 

descompromissadamente. O início da manhã e da 

noite são os horários mais movimentados.  A pista de 

cooper é bem sinalizada.  

 

 
Figura 27d - A diversidade de atividades de lazer 

ofertadas para as crianças faz com que o Lago seja um 

espaço muito frequentado por famílias. É possível usar 

o playground público (bem conservado), ou alugar 

uma gama de brinquedos disponíveis.    

 
Figura 27e - O assoreamento gerado pela deposição 

de resíduos sólidos e pelos sedimentos que chegam 

através das galerias pluviais e de esgotamento reduz 

gradualmente o espelho d’água. A poluição por 

resíduos sólidos é visível ao longo de toda a margem 

do Lago Jacarey. 

 

 
Figura 27f - Diversas galerias pluviais e de 

esgotamento sanitário convergem para o lago. A 

utilização da rede de drenagem para disposição de 

efluentes contamina a água e, por vezes, incomoda os 

frequentadores deste espaço público. O desejo de 

descontaminação do lago foi citado por quinze dos 

vinte entrevistados.  

Fonte: Arquivo da autora (2014). 
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 Cotidianamente os corredores vindos de diversas áreas da cidade (informação 

confirmada na pesquisa de campo) ocupam a pista de caminhada no entorno do lago. “Eu venho 

de Messejana todos os dias. Adoro caminhar aqui, porque além de ser um lugar lindo, tem muito 

verde e a brisa do lago deixa o clima bem agradável.” (ELJ 04, 2013). Quando questionada se 

a lagoa de Messejana não oferece as mesmas condições descritas por ela, a coopista é enfática: 

“Aqui me sinto segura. O calçadão de Messejana tem uns pontos esquisitos, isolados e isso o 

torna muito perigoso. Além do mais, ninguém faz caminhada lá163. Tem muito assalto.” (ELJ 

04, 2013).  

 Entre as diversas atividades que acontecem nesta área, destacam-se, 

principalmente, as opções de lazer que incluem uma feira onde são comercializados artesanatos, 

brinquedos, roupas e acessórios, dentre outros produtos. Há também a venda de alimentos e 

bebidas em barracas e restaurantes situados no entorno do lago onde acontecem apresentações 

musicais. Para ELJ 18 (2013), “o lago proporciona o encontro, a socialização, a diversão e o 

lazer. Este espaço deveria servir de modelo para a gestão municipal implantar nos demais 

lugares públicos da cidade”.  

 Para as crianças as opções de diversão são variadas, especialmente a 

disponibilidade de área livre para brincar. Há um espaço exclusivo equipado com brinquedos 

individuais e coletivos. Estas características justificam a presença maciça de grupos familiares.  

 Além disso, o entorno do lago é bastante arborizado. Muitos bancos encontram-se 

distribuídos ao longo do calçadão e da praça. Estes equipamentos são bastante disputados pelos 

frequentadores. “Sentar nestes bancos e apreciar essa paisagem maravilhosa sentindo essa brisa 

fresquinha é um programa obrigatório para quem frequenta o Lago,” argumenta (ELJ 03, 2013).  

 Os dois últimos relatos confirmam o “Lago” como um lugar de encontro, de 

sociabilidade, civilidade e acessibilidade características essenciais de um espaço público. Ainda 

que seja exercido certo controle sobre o espaço164 e existam conflitos entre os sujeitos que o 

experienciam, o mesmo permanece sendo um lugar diferenciado em relação a outros lugares na 

cidade.   

 A composição deste espaço público revela como as espacialidades são construídas 

através do imaginário social e das representações dos sujeitos que o erigem cotidianamente. A 

                                                           
163 A afirmação é uma forma de exagerar as dificuldades encontradas pelos praticantes de caminhadas e corridas 

no polo de lazer de da Lagoa de Messejana. Na verdade um número reduzido de pessoas usa o espaço para este 

tipo de atividade.  
164 A administração dá praça e todos os equipamentos urbanos disponíveis no entorno do lago, assim como o 

ordenamento das atividades ali desenvolvidas são de responsabilidade da União dos Moradores e Amigos do Lago 

do Jacarey (Unilago) uma associação comunitária formada por moradores do entorno do lago.  
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análise do espaço carece desta compreensão porque segundo Berdoulay, Castro e Gomes (2001, 

p. 442)  

 

todo imaginário social é também imaginário geográfico, porque o fruto de um atributo 

humano, a imaginação, é alimento para atributos espaciais que não se pode 

desassociar. Em outros termos, os objetos geográficos fazem parte do quotidiano 

individual e coletivo; eles participam da prática social que lhe confere o valor 

simbólico. A natureza – praias, rios, montanhas, florestas, campos, planícies, etc. – e 

suas construções – ruas, praças, monumentos, bairros, blocos, cidades – se 

transformam em imagens, caminhos e representações da alma coletiva. Estas 

representações geográficas constituem então uma maneira de ser, uma maneira de 

falar da Terra, [...]. Há então no imaginário social uma profunda geograficidade em 

razão da relação concreta que se estabelece entre o homem e a Terra165. 

(BERDOULAY; CASTRO; GOMES, 2001, p. 442, tradução nossa).  

 

 Ainda de acordo com estes autores, entre a geograficidade da experiencia humana 

e a elaboração dos discursos (que não são neutros) dos sujeitos sociais a respeito de seus espaços 

existe uma relação que não pode ser ignorada. Para eles, é por meio do discurso que o espaço e 

os objetos são qualificados, tormam-se significativos ao mesmo tempo em que são portadores 

das representações sociais. “Por consequência, os discursos exprimem os valores simbólicos 

que presidem a estrutura funcional do espaço, com consequências importantes sobre sua 

organização pela sociedade em função dos significados que lhes são atribuidos166.” 

(BERDOULAY; CASTRO; GOMES, 2001, p.443, tradução nossa).  

 Berdoulay, Castro e Gomes (2001), asseguram que o espaço público mobiliza 

aspectos imaginários próprios do sujeito e da coletividade e os elementos funcionais, a exemplo 

de regras e leis que racionalizam o uso e o acesso ao espaço. O dinamismo simbólico e racional 

do lugar “Lago Jacarey”, exemplificam as considerações destes autores.  

 Portanto, é fundamental não separar o racional e o imaginário na construção do 

espaço. E, “ao se abrir aos discursos, histórias e emoções, o estudo geográfico do espaço público 

o faz não como uma forma idealizada, quase mítica, mas como um produto que, sem negar a 

                                                           
165 Texto original: “[...] tout imaginaire social est aussi imaginaire géographique, parce que le fruit d'un attribut 

humain, l'imagination, est alimenté par des attributs spatiaux qu'il ne faut pas dissocier. En d'autres termes, les 

objets géographiques font partie du quotidien individuel et collectif; ils participent de la pratique sociale que leur 

confère la valeur symbolique. La nature - plages, rivières, montagnes, forêts, campagnes, plaines etc. - et les 

constructions - rues, places, monuments, quartiers, pâtés de maisons, villes - se transforment en images, chemins 

et représentations de l'âme collective. Ces représentations géographiques constituent alors une façon d'être, une 

façon de parler de la Terre […].” (BERDOULAY; CASTRO; GOMES, 2001, p. 442).  
166 Texto original: “Par conséquent, ce discours exprime des valeurs symboliques qui président à la structuration 

fonctionnelle de l'espace, avec des conséquences importantes sur son organisation par la société en fonction des 

signifiés qui leurs sont attribués”. (BERDOULAY; CASTRO; GOMES, 2001, p. 443).  
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referência ao mito, é também cultural167.” (BERDOULAY; CASTRO; GOMES, 2001, p. 443, 

tradução nossa).  

 O pensamento de Berque (1997) reforça estas ideias. Ele entende que “[...] o habitar 

humano sobre a Terra não é somente de ordem física ou ecológica: ele é também 

fundamentalmente, e mais especificamente, de ordem simbólica; ou seja, ele alia concretamente 

o físico e o imaginário. Ele é ecossimbólico168.” [grifo do autor]. (BERQUE, 1997, p. 291, 

tradução nossa). O referido autor considera esta interação, uma realidade poética, ou ainda, uma 

realização do ecúmeno funcionando como um “poema do mundo”. 

 Exemplo de espaço público e patrimônio social, o Lago Jacarey é um lugar vivo, 

dinâmico, pleno de sentido e de valor afetivo conforme assegura Dardel (2011). São também 

lugares do patrimônio de vida e do vivido porque estão vinculados às experiências pessoais 

individuais e coletivas. As narrativas, práticas e apropriações dos sujeitos que com ele 

interagem expressam essa qualidade.  

 Guardando-se as especificidades e, considerando-se a complexidade de cada uma 

das lagoas apresentadas neste estudo, acredita-se ser necessária uma aproximação do modelo 

de valorização do Lago Jacarey. Porangabussu, Parangaba e Messejana detêm condições 

estruturais semelhantes ao “Lago”. Falta-lhes a diversificação de usos e atividades voltadas à 

atração populacional. A Precabura, por sua vez, demanda práticas socioambientais que 

respeitem sua atual condição ecológica. O modelo de urbanização adotado para as demais 

lagoas, certamente, seria agressivo a este sitio lacustre.  

 Pela especificidade deste trabalho, é impossível o aprofundamento desta questão. 

Entretanto, os moradores, apontam em seus discursos o que desejam e consideram necessário 

para efetivar o envolvimento, o uso e a frequentação permanente nestes lugares.  

 Destarte, Di Méo e Bouléon (2007), asseguram que a noção de valor patrimonial é 

construída através das narrativas sobre o lugar. Por esta razão, a escola é chamada a se apropriar 

do potencial pedagógico contido nas narrativas sociais sobre este tipo patrimonial. O valor 

pedagógico dos discursos relativos ao patrimônio lacustre é sua capacidade de revelar o 

imaginário social, as representações sociais, os comportamentos e práticas dos sujeitos e grupos 

sociais que o experienciam cotidianamente. Então, o discurso e comportamento são elementos 

                                                           
167 Texto original: “En s'ouvrant aux discours, récits et émotions, l'étude géographique de l'espace public le fait 

ressortir non comme une forme idéalisée, quasi mythique, mais comme un produit qui, sans nier la référence au 

mythe, est aussi culturel.” (BERDOULAY; CASTRO; GOMES, 2001, p. 443). 
168 Texto original: “[...] l’habiter humain sur Terre n’est pas seulement d’ordre physique: elle est tout aussi 

fundamentalement, et plus spécifiquement, d’ordre symbolique; c’est-à-dire qu’elle allie concretement le physique 

à l’imaginaire” (BERQUE, 1997, p. 291).  
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basilares para a compreensão de como uma sociedade em construção, interage com o seu lugar 

e, no caso em estudo, com o seu patrimônio.  

 Por isso, a escola, enquanto instituição social mobilizadora do conhecimento 

“reificado” e “consensual” (Moscovici, 2012)169, assume um importante papel na reflexão e 

análise das representações, práticas e comportamentos societais concernentes ao lugar onde está 

situada. Tanto é que os sujeitos sociais participantes desta pesquisa, indicam a educação como 

necessidade primeira na condução de mudanças nas relações e comportamentos dos sujeitos 

sociais em interação com o patrimônio lacustre. 

 Uma vez que, a educação é condição basilar na promoção de atitudes sustentáveis 

da sociedade para com o seu lugar170, importa saber como a formação escolar decifra e combina 

os saberes socioambientais e patrimoniais construídos e partilhados socialmente na esfera do 

lugar vivido com o saber reificado do discurso ecossistêmico-midiático. E, neste caso, como 

incorpora as representações sociais do patrimônio ambiental lacustre nos projetos e atividades 

educacionais. O próximo capítulo, que é também o coração deste trabalho, dedica-se à análise 

da participação da escola no agenciamento, valorização e conservação do patrimônio ambiental 

lacustre em Fortaleza. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
169 De acordo com Moscovici (2012), existem dois tipos de universos de conhecimento na sociedade: os universos 

consensuais e os universos reificados. O universo reificado é aquele do conhecimento institucionalizado. É “onde 

se produzem e circulam as ciências e o pensamento erudito em geral, com sua objetividade, seu rigor lógico e 

metodológico, sua teorização abstrata, sua compartimentação em especialidades e sua estratificação hierárquica”. 

(SÁ, 1995, p. 28). Já no universo consensual, circulam as teorias do senso comum, o conhecimento produzido na 

interação entre os sujeitos sociais.   
170 Segundo Moscovici (2012, p. 20), “se levarmos em consideração as análises antropológicas, as práticas 

educativas modelam a estrutura da personalidade dos membros de uma determinada cultura.” 
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5 PATRIMÔNIO AMBIENTAL LACUSTRE E EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

 A educação, incontestavelmente, detém uma importância capital na conformação 

de uma sociedade. Ainda que não seja sua exclusividade, encerra em si, a capacidade de 

promover o desenvolvimento social individual e coletivo. Além disso, lhe é atribuída a 

responsabilidade de agenciar transformações (positivas) nas relações que uma coletividade 

estabelece para si e com seu ambiente. Esta compreensão é amplamente defendida quando se 

pensa nos desafios socioambientais enfrentados na contemporaneidade.  

 No cumprimento destes objetivos, inserem-se as instituições oficiais de ensino. 

Imbuídas da função de formar sujeitos sensibilizados com as questões societais em todas as 

escalas, espera-se que sejam capazes de preparar cidadãos para agirem proativamente sobre a 

realidade socioespacial na qual estão inseridos. Isso exige uma ação educativa que considere a 

potencialidade formativa presente no espaço onde se inserem. No âmbito da EP este 

procedimento é, particularmente, importante.           

 Na formação para o exercício da cidadania, a escola fundamental desempenha um 

papel preponderante, uma vez que, sua ação incide, prioritariamente, sobre o público infanto-

juvenil. Nesta fase da vida, a formação educacional necessita de uma especial atenção em 

virtude das especificidades inerentes à faixa etária, dentre as quais, é a “idade de formação de 

valores e atitudes”, conforme atesta Guimarães (2007, p. 15). Este é, então, um momento 

decisivo para a consolidação de uma cidadania proativa e, sobretudo, prospectiva; atitudes 

requeridas à efetiva experiência de reconhecimento patrimonial. Em relação aos sítios lacustres, 

o cumprimento de tal responsabilidade, conforme visto anteriormente, é solicitada e 

questionada pela comunidade.    

    Por essa razão, o processo educativo não pode abdicar da observância e apropriação 

do saber espacial (em todas as suas dimensões e comunicações), da experiência e representações 

que o educando traz consigo. Consequentemente, a formação escolar deve ser capaz de articular 

os conhecimentos reificados e aqueles construídos e comunicados na experiência cotidiana no 

lugar onde se vive. No Brasil, as ideias de Freire (1990; 1996; 2011) projetam a defesa desta 

conduta educacional. Por sua especificidade, na escola fundamental, em oposição às limitadoras 

práticas de uma educação apenas funcional (educação “bancária”), é fundamental instaurar-se 
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uma conduta educacional “libertadora171”. O pensamento de Paulo Freire inspira e embasa a 

compreensão contemporânea de Educação Patrimonial brasileira.  

 Por sua vez, Oliveira (2012), defende ser a comunicação e a cultura os referenciais 

educacionais fundamentais para valorar e fazer emergir as representações sociais no processo 

educacional. Ele afirma que a importância da comunicação e da cultura no processo educativo 

vem do “espaço entremeio172, tão vivo quanto fluído. Até certo ponto, exigente de uma tradição 

(linguagem comunicacional e cultural) insubmissa à modernidade, que educa melhor e para 

muito além dos esforços ‘atualizadores’ da escola contemporânea.” (OLIVEIRA, 2012, p. 47).  

 Então, é imprescindível expandir o olhar para o entorno da escola, a fim de 

reconhecer e inserir no trabalho pedagógico os lugares dotados de significados pela comunidade 

escolar e, portanto, portadores de expressivo potencial comunicacional/cultural educativo 

(OLIVEIRA, 2004, 2012). Tais posturas são, notadamente, importantes na Educação 

Patrimonial um campo da educação capaz de contribuir efetivamente para o rompimento das 

barreiras que separam educadores e educandos (FREIRE, 2011), assim como, a superação do 

isolamento da escola em relação ao seu entorno, conforme defende Oliveira (2004).  

 Todavia, a escola (aqui entendida como educadores, estudantes e comunidade na 

qual se insere), de forma geral, permanece173 privilegiando os conhecimentos produzidos 

cientificamente, dispostos nos conteúdos didáticos disciplinares, em detrimento daquele 

consensual que é produzido individual e coletivamente na vivência, na presença no mundo e 

que deve ser o ponto de partida para qualquer processo educativo174 (MOSCOVICI, 2012; 

                                                           
171 De acordo com Freire (2011), a concepção bancária da educação caracteriza-se pela ausência de comunicação 

entre educador e educando. Nesta postura educacional, o professor comunica os conhecimentos e os estudantes o 

recebem pacientemente, memorizam e repetem. Para Freire, na educação “bancária” “o “saber” é uma doação dos 

que se julgam sábios aos que julgam nada saber”. (FREIRE, 2011, p. 33). Por outro lado, a educação “libertadora” 

caracteriza-se pela comunicação. Ela tem caráter conciliador e implica na “superação da contradição educador-

educandos, de tal maneira que se façam ambos, simultaneamente, educadores e educandos”. (FREIRE, 2011, p. 

34). Neste sentido, valorizam-se os saberes que os educandos trazem consigo, construídos na experiência e na 

vivência do lugar onde moram. 
172 O autor compõe seu pensamento sobre o “espaço entremeios” inspirando-se nas ideias de FERRARA (2008). 

A autora defende que o espaço expande-se “em um complexo comunicativo, composto por processos históricos 

de traduções estre espacialidades, visualidades e comunicabilidades globais. [...] no movimento entre 

espacialidades, se impõe uma metalinguagem entre meios, comunicações e conhecimentos. [...] Ou seja, o espaço 

enquanto meio ou suporte faz-se notar, mediativamente, através das espacialidades que o representam. No 

panorama da cultura encontramos não o espaço suporte, mas seus efeitos quando passa de meio à mediação; desse 

modo, o meio espaço é mensagem através das espacialidades que registram sua organização informativa e criam 

distintos ambientes culturais, em uma clara atualização de “O Meio é Mensagem” [...]. (FERRARA, 2008, p. 73-

74).     
173 Há que se fazer justiça aos muitos exemplos de instituições escolares que se esforçam para promover uma 

educação mais dialógica e processual. Entretanto, não é objetivo deste trabalho referenciar tais exemplos. Vale 

ressaltar que as escolas parte deste estudo não estão neste grupo de exceção. 
174 No processo educativo o conhecimento científico deve se comunicar com o conhecimento que o estudante traz 

consigo que nos dizeres de FREIRE (1990; 1996; 2011) corresponde a uma leitura do mundo. Este tipo de 

conhecimento, afirma o referido autor, é forjado no contexto do lar, da rua, do bairro e de sua cidade. Por essa 
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LEFF, 2003). Igualmente, insiste na condução de uma formação baseada na fragmentação do 

conhecimento por meio da disciplinaridade, ignorando o valor educativo/comunicacional 

(patrimonial/ambiental) que emana do espaço que a envolve.  

 Frente a estes desafios, que limitam a potencialidade do trabalho pedagógico 

escolar na tarefa de preparar as novas gerações para o reconhecimento, valorização, fruição e 

transmissão do patrimônio, se faz necessário entender como as escolas pesquisadas interagem 

com o seu entorno e, principalmente, como se aproximam de lugares com fortes atributos 

patrimonial e ambiental, a exemplo dos sítios lacustres.     

 Assim, este capítulo dedica-se à reflexão sobre o papel da escola na promoção de 

uma educação abalizada pelas representações sociais referentes ao patrimônio ambiental 

lacustre. Inicialmente empreende-se um esforço no sentido de revelar a imbricação entre 

patrimônio e meio ambiente entendendo que a comunicação entre estes dois saberes é 

fundamental para o sucesso de qualquer projeto de apropriação, valorização, fruição e 

conservação patrimonial. Aborda, em seguida, as representações sociais de educandos e 

educadores em relação às lagoas urbanas, ao mesmo tempo em que, são reveladas as 

dificuldades e experiências da inclusão destes ecossítios no trabalho pedagógico escolar. Por 

fim, apresenta-se o papel da escola na promoção do reconhecimento e valorização do 

patrimônio lacustre urbano, condição imperativa para a sustentabilidade destes bens. A base 

para construção do texto parte, fundamentalmente, das narrativas dos sujeitos sociais da 

pesquisa.   

 

5.1 Saberes patrimonial e ambiental, uma conexão necessária.  

 

 Desde os três últimos decênios do século XX, a questão socioambiental ocupa 

espaço privilegiado entre as principais preocupações que acometem a humanidade. Sabe-se que 

a partir de então, um esforço global é empreendido, objetivando estimular as mudanças que se 

fazem necessárias a um novo modelo de desenvolvimento socioeconômico que seja sustentável, 

apoiado em relações societais mais justas, observando os limites e potencialidades dos sistemas 

ambientais e culturais.  

 Esta nova realidade, traz inúmeros desdobramentos, dentre os quais, ratifica a 

importância da educação enquanto instituição social capaz de conduzir um processo de 

transformação dos comportamentos e atitudes considerados danosos ao ambiente humano e, 

                                                           
razão, Freire assevera que na escola, não se estabelece um elo sólido entre o que o estudante aprende na própria 

escola e o que ele aprende no mundo.  
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portanto, indispensável à promoção da sustentabilidade. É assim, que a Declaração sobre o 

Ambiente Humano - também conhecida como Declaração de Estocolmo (ONU, 1972), 

institucionalizalizou a educação como elemento prioritário na promoção das mudanças 

necessárias à edificação de sociedades sustentáveis. Destarte, uma concepção de educação 

adjetivada de ambiental, passa a ser pensada e consolidada em todo o mundo.  

 No campo patrimonial, renova-se o debate sobre a necessidade de proteção e 

conservação, ao mesmo tempo em que, assume status privilegiado na promoção do 

desenvolvimento endógeno, via atividade turística - o reconhecimento e a valorização da cultura 

em toda a sua diversidade constitui um dos pilares do desenvolvimento sustentável. Neste 

seguimento social, a importância da educação175 para a proteção e conservação dos bens 

tombados e salvaguardados176 é referendada, oficialmente, desde a Carta de Atenas (1931) e, 

em todos os documentos patrimoniais internacionais subsequentes.  

 É importante ressaltar que a Recomendação Paris sobre a Proteção do Patrimônio 

Mundial, Cultural e Natural (UNESCO, 1985), atendendo aos princípios da Estocolmo 1972, 

destaca a educação como um importante vetor de promoção e conservação patrimonial (nas 

escalas nacional e internacional); e atribui aos Estados membros, a responsabilidade de instituir 

e sistematizar programas educacionais formais e informais de amplo alcance177.  

 Assim, enquanto a Declaração de Estocolmo 1972 reconhece que a educação deve 

investir na formação de uma opinião pública bem informada objetivando a adoção de condutas 

responsáveis em relação à proteção e melhoria do ambiente em toda a sua dimensão humana 

(ONU, 1972), a Recomendação Paris 1972 atribui à educação a responsabilidade de informar e 

fortalecer o apreço e o respeito pelo patrimônio cultural e natural (UNESCO, 1985). Ou seja, a 

Educação Patrimonial nasce com a preocupação de evitar danos aos bens patrimonializados, 

respondendo à visão preservacionista amplamente reivindicada no período em questão. Para 

isso, uma de suas prioridades é a divulgação das normas adotadas em tombamentos e 

salvaguardas.  

                                                           
175 A referência é a escola e seu público: crianças e adolescentes. A partir de 1962 com a Recomendação relativa 

à salvaguarda da beleza e do caráter das paisagens e sítios, a UNESCO amplia o público e as instituições a serem 

envolvidos na promoção da EP. Além das escolas, a imprensa, organizações populares, órgão responsáveis pelos 

sítios e paisagens, bem como os promotores de turismo.  
176 Neste momento, o foco da ação educativa incide sobre a conservação e o respeito aos monumentos. A 

denominação educação ambiental aparece pela primeira vez na Carta Internacional do ICOMOS sobre proteção e 

gestão do patrimônio cultural subaquático em 1996. Antes disso, nominava-se ação educativa. 
177 Grandes esforços são empreendidos no sentido de sensibilizar a sociedade para uma melhor convivência com 

o ambiente, o mesmo não se observa em relação à promoção do patrimônio, mesmo que este patrimônio seja parte 

indissociável do ambiente. 
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 A Recomendação Paris 1972 marca a patrimonialização do meio ambiente, como 

observa Hartog (2006). Da mesma forma, este documento reconhece a indissociabilidade do 

Patrimônio Cultural e Natural. Portanto, pode-se inferir que a educação ambiental e a 

patrimonial podem ser praticadas em conjunto, uma vez que, os dois campos educacionais 

apresentam características e objetivos intrinsecamente complementares: visam à preservação 

ambiental (o que inclui o meio natural e o cultural, sem distinção).  

 Todavia, patrimônio e meio ambiente são tratados no campo educativo como se 

fossem dimensões distintas. Neste sentido, Souza Filho (2005, p. 16), defende que “[...] 

enquanto o patrimônio natural é a garantia de sobrevivência física da humanidade, que necessita 

do ecossistema – ar, água, e alimentos – para viver, o patrimônio cultural é garantia de 

sobrevivência social dos povos, porque é produto e testemunho de sua vida.” Assim sendo, é 

impossível estabelecer, na prática educativa, uma separação entre ambos.  

 Mesmo assim, a condução das ações educativas em cada um destes segmentos 

seguiu de maneira autônoma. No âmbito escolar, persistem dificuldades e mesmo resistências 

na promoção do ensino dos conhecimentos da EA, mas, principalmente, da EP.  Entretanto, a 

primeira encontra mais espaço entre as atividades educacionais, mesmo que estas não sejam 

continuas. Por outro lado, a segunda dimensão, praticamente inexiste enquanto projeto 

educacional, este é o caso das escolas pesquisadas. Nelas, nem mesmo a EA está sendo 

trabalhada sistematicamente. Muitas são as razões que justificam este cenário. Algumas delas 

são reveladas ao longo deste capítulo.   

 Importante é ter a clareza de que, no processo educativo, a ausência da comunicação 

entre patrimônio e meio ambiente limita e empobrece a abordagem das duas dimensões. O 

patrimonial é, por essência, ambiental; e o “ambiental” é, incontestavelmente, “patrimonial”. 

Os discursos da conservação, preservação e sustentabilidade unem os dois e chamam, 

igualmente, à responsabilidade educativa.   

 Por essa razão, um projeto de EP, precisa contextualizar as questões ambientais que 

envolvem, problematizam e movimentam o patrimônio cultural. Mas isso permanece ignorado 

pelas instituições oficiais (nacionais e internacionais) responsáveis pela promoção da EP178. 

Esta situação conforma um problema, uma vez que, os estabelecimentos educacionais, 

habitualmente, guiam seu trabalho sob as orientações referendadas oficialmente. A não 

explicitação desta conexão, e mais ainda, deixar de promover esta reflexão nas ações educativas 

                                                           
178 Pode-se afirmar que o contrário também acontece. No âmbito da EA também são ignoradas as questões 

patrimoniais, ainda que esta requeira uma imersão no ambiente humano em toda a sua dimensão. 
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(tanto em EA, quanto em EP) só reforça a negação da complexa trama de relações inerente aos 

objetos de estudos destas duas áreas de formação. 

 Sobre a importância de ações educativas que tem como foco o patrimônio, um dos 

gestores educacionais, ouvido na pesquisa, afirma que a escola não inclui esta temática nas 

aulas, realidade replicada nas demais unidades de ensino colaboradoras nesta pesquisa. Ela 

lembra que a escola em que trabalha situa-se em um dos bairros de maior concentração de bens 

patrimonializados em Fortaleza, mesmo assim, não há um trabalho direcionado ao patrimônio. 

 Ainda de acordo com a entrevistada, existe uma resistência por parte dos 

educadores em enriquecer os conteúdos e abordagens de suas disciplinas, o que na opinião dela, 

simplifica as possibilidades de formação dos educandos. “A prefeitura deveria incluir no 

currículo escolar municipal a Educação Patrimonial, só assim, seria possível cobrar um trabalho 

efetivo nesta área,” defende a educadora. Este posicionamento ilustra ao mesmo tempo em que 

reforça aquilo que acontece cotidianamente em nossas unidades escolares, qual seja: a 

prioridade é o ensino baseado no cumprimento dos conteúdos didáticos disciplinares.          

 No Brasil, é recente a sistematização de orientações para o trabalho educativo na 

área do patrimônio. Sua origem, segundo Florêncio et al. (2014), está ligada ao conceito de 

educação museal e tem por inspiração o modelo de heritage education desenvolvido na 

Inglaterra. O Guia de Educação Patrimonial (HORTA, GRUNBERG, MONTEIRO, 1999), é a 

primeira publicação do Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional (IPHAN) e, até 

recentemente, a principal referência de EP no país, dedicada a oferecer uma contribuição para 

a inserção do tema patrimônio cultural na educação formal, mais especificamente, para o 

público escolar: professores e alunos. Na obra citada, as autoras definem a EP como um 

“processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio Cultural 

como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo.” (HORTA, 

GRUNBERG, MONTEIRO, 1999, p. 6). 

 Sem contestar a relevância e o pioneirismo desta publicação para a EP no país, é 

necessário destacar que esta visão de EP corresponde ao que Magalhães, Zanon e Branco (2009) 

denominam Educação Patrimonial tradicional cuja principal característica é a imposição de uma 

identidade e memória únicas a partir dos bens patrimonializados pelo Estado e representante de 

grupos dominantes.  
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 Entretanto, Horta, Grunberg e Monteiro (1999), defendem que o estudo de um bem 

patrimonial179 solicita a compreensão do “meio ambiente histórico” no qual se encontra 

inserido. Porém, o foco é o bem em si e não a imbricada relação existente entre aquilo que se 

considera patrimônio e o ambiente em toda a sua complexidade. Mesmo assim, as referidas 

autoras lembram que na análise dos bens patrimoniais  

 

é importante que os alunos sejam levados a considerar as dimensões do meio 

ambiente histórico em que eles se inserem, a avaliar a influência da ação e 

comportamentos humanos sobre a paisagem natural, bem como a influência da 

paisagem local sobre esses comportamentos naquela localidade que contribui para o 

seu caráter especial. (HORTA, GRUNBERG, MONTEIRO, 1999, p. 18). (Grifo das 

autoras). 

 

 As proposições e exemplos de ações educativas descritas no Guia seguem essa 

orientação a partir de uma metodologia de EP baseada em quatro etapas: observação, registro, 

exploração e apropriação. A importância educativa é dada ao objeto real, porquanto, fonte 

prioritária de informação. Na visão das autoras, os objetos patrimoniais devem ser o centro das 

atividades educativas, por que, ao longo do tempo acumulam em si, informações reveladoras 

do contexto no qual foram originados e os significados que lhes foram (são) atribuídos. Nesta 

concepção, o objetivo da EP é agenciar a descoberta destas informações sistematizando os 

conhecimentos sobre o objeto. A articulação com a questão ambiental inexiste.  

 As publicações seguintes seguem a mesma direção do Guia. Concentram-se em 

socializar estudos de caso de ações educativas promovidas pontualmente e inspiradas nas 

proposições expressas na referida publicação (OLIVEIRA, 2011). Mas, atualmente, observa-se 

um maior interesse em fazer avançar o sentido e a função da EP ultrapassando a visão contida 

no Guia de 1999. Destarte, a obra intitulada “Educação Patrimonial: histórico, conceitos e 

processos” (FLORÊNCIO et al., 2014), atualiza o pensamento do IPHAN sobre a EP na 

contemporaneidade. Portanto, a citada publicação afirma que a EP 

 

[...] constitui-se de todos os processos educativos formais e não formais que têm como 

foco o Patrimônio Cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão 

socio-histórica das referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de 

colaborar para seu reconhecimento, sua valorização e preservação. [...] os processos 

educativos devem primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento, 

por meio do diálogo permanente entre os agentes culturais e sociais e pela participação 

efetiva das comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, onde 

convivem diversas noções de Patrimônio Cultural. (FLORÊNCIO et al., 2014, p. 19).  

 

                                                           
179 O foco do referido documento privilegia a educação formal, sobretudo a escolar e restringe-se aos monumentos 

e aos sítios históricos. A metodologia do Guia foi pensada para alunos e professores. Entretanto, nada impede que 

seja aplicada para qualquer público.  



210 
 

 Evidencia-se o reconhecimento do caráter democrático e social do patrimônio, 

conforme defendem Rautenberg (2003a; 2007; 2008) e Jeudy (1990; 2005) e da educação 

(FREIRE, 2011). Em contraposição ao modelo tradicional pensa-se um modelo de Educação 

Patrimonial transformadora180 (MAGALHÃES, ZANON, BRANCO, 2009). O objeto 

patrimonial continua na cena, mas deixa de ser exclusividade na formação que privilegia a 

heterogeneidade de contextos, valoriza a diversidade de bens e manifestações culturais e, 

principalmente, considera a multiplicidade de apropriações e interpretações que os grupos 

sociais mantêm em relação ao patrimônio.   

 De acordo com Florêncio et al. (2014)181, as premissas conceituais que norteiam 

essa concepção de EP, são as seguintes.  

 participação efetiva das comunidades nas ações educativas em prol da construção 

coletiva do conhecimento priorizando os saberes, fazeres e memória social local;  

 bens culturais apreciados em associação à vida cotidiana, portanto, nos espaços de vida 

incentivando a participação social na preservação dos mesmos;  

 Educação Patrimonial entendida como um processo de mediação entre os sujeitos e seus 

diferentes contextos sociais entende as trocas culturais como meio de aprendizagem;  

 reconhecimento do patrimônio cultural como campo de conflito. Por isso, chama a 

dimensão política da educação para mediar a reflexão e a relação dos grupos sociais em 

relação aos seus patrimônios bem como mediar os processos de patrimonialização;  

 territórios são considerados espaços educativos, funcionam como documentos vivos e 

possibilitam a interligação entre os espaços tradicionais de aprendizagem e os espaços 

públicos; 

 reconhecimento da Intersetorialidade das políticas públicas defendendo a vinculação 

das políticas do patrimônio às de cultura, turismo, meio ambiente, educação, saúde, 

desenvolvimento urbano e outras correlatas;  

 Educação Patrimonial compreendida como uma abordagem complexa, considerando o 

patrimônio cultural um tema transversal interdisciplinar e/ou transdisciplinar e, 

                                                           
180 Segundo Magalhães, Zanon e Branco (2009), o trabalho de educação patrimonial na escola classifica-se em 

duas perspectivas: a educação tradicional caracterizada por uma concepção impositiva visando atender interesses 

específicos, marcada pela “universalização, integralização e unicidade do conhecimento; e a educação 

transformadora, de caráter libertador, visando a condição de sujeito autônomo, tendo como característica a 

contradição, a heterogeneidade e o conhecimento dialogado.” (MAGALHÃES, ZANON, BRANCO, 2009, p. 50). 
181 A publicação “Educação Patrimonial: histórico, conceitos e processos" representa um grande avanço na medida 

em que é uma tentativa de consenso no que o IPHAN está entendendo por Educação Patrimonial hoje.  



211 
 

reconhecendo o potencial do uso dos espaços públicos e comunitários como espaços 

formativos. (FLORÊNCIO et al., 2014, p. 20-28).  

 De fato, esta é uma compreensão ampliada da função da EP, capaz de aproximar-

se da complexidade exigida no trato do patrimônio em diversos níveis de formação. A indicação 

de inserir os bens patrimoniais nos espaços de vida e considerar os territórios como espaços 

educativos abre a possiblidade para que a ação educativa contemple a dimensão ambiental do 

patrimônio. Todavia, ao propor a aproximação das políticas públicas patrimoniais e ambientais 

o faz sob a perspectiva da otimização de recursos e da aplicação de abordagens educativas 

interdisciplinares. Segue ignorando que o meio ambiente é por premissa um patrimônio.  

 Seguindo esta mesma lógica, o documento final do II Encontro Nacional de 

Educação Patrimonial ao tratar dos eixos temáticos, diretrizes e ações para uma Política 

Nacional de Educação Patrimonial, destaca como um dos eixos temáticos, a Educação 

Patrimonial: participação social e sustentabilidade. Uma das diretrizes é “Fomentar a 

participação social na área da Educação Patrimonial, para a elaboração de estratégias de 

sustentabilidade visando à construção e a aplicação de políticas em prol de justiça social, 

correção ecológica, viabilidade econômica e aceitação da diversidade.” (FLORÊNCIO et al.,  

2014, p. 54). 

 Mas, entre as ações indicadas para cumprimento dos objetivos desta diretriz, apenas 

uma faz referência ao aspecto ambiental. Mesmo assim, visa “estabelecer parâmetros para 

avaliação e aprovação de ações de Educação Patrimonial com base nas diretrizes da PNEP182 

em processos de licenciamento ambiental e garantir a sua implementação.” (FLORÊNCIO et 

al., 2014, p. 54). Não avança na direção de encurtar a distância da reflexão sobre patrimônio e 

meio ambiente no processo educativo.  

 Por essa razão, a inserção do patrimônio lacustre enquanto objeto de estudo na EP 

escolar necessita trilhar um caminho que o considere um patrimônio verdadeiramente 

ambiental, ou seja, as lagoas urbanas são patrimônios culturais ao mesmo tempo em que 

mantém atributos naturais fundamentais para a qualidade de vida urbana. São áreas protegidas 

legalmente em todas as instâncias de poder. Nelas, conforme defendido por Souza Filho (2005), 

visualiza-se o quanto cultura e ambiente são indissociáveis.  

 Portanto, o reconhecimento, valorização e conservação destes bens, passa pela 

necessidade de discussão dos problemas socioambientais que os acometem e inviabilizam uma 

maior aproximação da população. A sensibilização da comunidade escolar para com este 

                                                           
182 Política Nacional de Educação Patrimonial (PNEP). No Brasil, não existe uma política oficial de Educação 

Patrimonial.  
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patrimônio social demanda a reflexão sobre sua importância para a qualidade de vida não 

apenas para os habitantes locais, mas, sobretudo, para toda a cidade. Isso está diretamente ligado 

à sua condição ambiental, que é reflexo da maneira como a população percebe e interage com 

estes bens. Assim, educações ambiental e patrimonial, colocadas em parceria, podem cumprir 

com o compromisso de sensibilizar e incentivar a participação de todos em sua conservação.   

 Uma postura educativa que faz dialogar o patrimonial e o ambiental deve considerar 

que todo bem patrimonial encerra em si valores culturais, ambientais, políticos, jurídicos, 

econômicos e pedagógicos. Um bom exemplo da imbricação destes valores é demonstrado por 

Oliveira (2012), ao analisar a complexidade das relações socioespaciais estabelecidas no Parque 

Nacional de Doñana (Andaluzia – Espanha), um patrimônio da Humanidade desde 1984183.   

 Nesta obra, intitulada “Caminhos da festa ao patrimônio geoeducacional: como 

educar sem encenar geografia?” Oliveira (2012) constrói uma reflexão em que aproxima 

Educação e Geografia pela mediação das questões patrimoniais contemporâneas. O autor 

adverte que nenhuma destas ciências prioriza o tema. De nossa parte, pode-se arriscar 

embasados pelos resultados da presente pesquisa que, apesar do patrimônio configurar um tema 

transversal, nenhuma das disciplinas escolares se interessa pelo mesmo, menos ainda pelas 

representações sociais que a comunidade na qual se insere tem dos seus bens 

ambientais/patrimoniais.   

 O patrimônio encerra uma complexa dinâmica socioespacial e todas as disciplinas 

escolares reúnem um arcabouço teórico-metodológico capaz de absorvê-lo em suas abordagens, 

ação pedagógica que só enriqueceria seus conteúdos. No entanto, chama especial atenção, o 

posicionamento da geografia que, por sua especificidade, possui o privilégio de estabelecer, por 

intermédio das representações sociais o elo dialógico entre as dimensões patrimonial e 

ambiental (reveladoras das dinâmicas socioespaciais), mesmo assim, renuncia a esta 

potencialidade.  

 Então, é fundamental questionar quais dificuldades inibem a ação escolar em prol 

de uma formação patrimonial que avoque a questão ambiental e contribua para a 

sustentabilidade dos bens patrimoniais lacustres? E quais possibilidades brotam da própria 

ambiência da escola que podem auxiliar na superação desta problemática? Para tanto, faz-se 

necessário compreender como a comunidade escolar (aqui o foco são os educandos e 

                                                           
183 Apesar da projeção local, nacional e internacional deste patrimônio, curiosamente, o autor, identifica um “[...] 

descompasso entre o [seu] valor patrimonial e sua marginalização como conteúdo escolar.” (OLIVEIRA, 2012, p. 

27).   
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educadores) pensa e se relaciona com o patrimônio ambiental lacustre disposto em seu entorno. 

É sobre o que discorreremos no próximo item.  

 

5.2 As lagoas urbanas e as representações sociais escolares   

 

 A compreensão do sentido que as lagoas urbanas assumem mediante as gerações 

mais novas, constitui um aspecto fundamental quando se pensa sobre o futuro destes bens 

enquanto patrimônio social e institucional da cidade. Refletir sobre a sustentabilidade de um 

patrimônio requer primeiro o entendimento de que esta sustentabilidade existe quando há um 

vínculo afetivo que a sustenta. Neste sentido, a educação é um processo capaz de estimular a 

criação de vínculos, conforme defende Florêncio (2014).  Por isso, o conhecimento das 

representações sociais de educandos e educadores sobre os sítios lacustres e, sobre a maneira 

como tais representações são comunicadas e formadas na ambiência escolar, constitui condição 

basilar para esta apreensão.   

 A apresentação da identificação das representações sociais destes sujeitos sociais 

corresponde à mesma sequência empregada no estudo com os entrevistados: Precabura, 

Porangabussu, Messejana e Parangaba. Conforme descrito na metodologia, o número de 

educandos colaboradores varia segundo o tamanho das turmas em cada escola.  

 É importante relatar que as técnicas de coleta de informações foram desenvolvidas 

durante as aulas. Por isso, em virtude da especificidade do público e do pouco tempo disponível 

para o contato pessoal, o procedimento de identificação do núcleo central das representações 

dos estudantes foi realizada em dois momentos. Primeiro, após a sensibilização, foi aplicado o 

questionário (Apêndice B), depois foi solicitado uma produção de texto contando as impressões, 

memórias e experiências vivenciadas e a importância da Lagoa para si e sua comunidade.  

 Excepcionalmente, um terceiro procedimento foi realizado na Escola Cláudio 

Martins, em Parangaba. Os estudantes registraram em desenhos suas impressões sobre a Lagoa. 

Nas demais escolas, esta técnica não foi aplicada em virtude da indisponibilidade de tempo. 

Todos estes procedimentos se fazem necessários quando se trata da pesquisa com o público 

infanto-juvenil uma vez que, ampliam em muito a possibilidade de identificação e compreensão 

das representações que detém.  

 Em relação ao grupo de educadores (professores e gestores escolares), foram 

realizadas entrevistas com base no roteiro disposto no Apêndice C. A ideia inicial era ouvir 

todas as disciplinas, entretanto, nem todos os educadores apresentaram disponibilidade para 

participar. Por isso, o quantitativo em cada escola também é diferenciado. Contudo, o universo 
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alcançado oferece uma visão geral do posicionamento assumido por estas instituições em 

relação às lagoas urbanas e a formação patrimonial/ambiental.  

 É importante ressaltar que o debate sobre a inserção da Educação Patrimonial na 

educação formal brasileira acontece, mais sistematicamente, desde a década de 1980 (HORTA, 

GRUNBERG, MONTEIRO, 1999; FLORÊNCIO et al., 2014). Porém, Florêncio, Bezerra e 

Clerot (2011) e Oliveira (2011), asseveram que desde a criação do IPHAN esta temática tem 

sido uma preocupação oficial. A recomendação de inserção do estudo dos bens culturais 

patrimoniais na educação formal está prevista também nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs). (BRASIL, 1997). Mesmo assim, a EP permanece desconhecida nas quatro escolas que 

compõem esta pesquisa. Entre os vinte e dois professores e gestores entrevistados apenas três 

garantem saber da existência deste seguimento educativo, mas afirmam conhecer 

superficialmente.  

 Todavia, os educadores asseguram conhecer a Educação Ambiental e a avalizam 

como instrumento formativo eficaz para a promoção de uma convivência sustentável no lugar 

em que se vive. Portanto, considerando o fato de que a EA também trata do patrimônio, ainda 

que não se tenha atentado para esta realidade, o foco da presente pesquisa amplia-se para 

encontrar nas ações educativas ambientais desenvolvidas nestas unidades de ensino as formas 

de inserção das lagoas no processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, no debate a 

respeito da sustentabilidade (ambiental e patrimonial) destes bens. As descobertas alcançadas 

estão sistematizadas na sequência.    

  

5.2.1 Representações sociais de estudantes e educadores sobre a Lagoa da Precabura 

  

 A Escola Municipal Professora Fernanda Maria de Alencar Colares, localizada na 

Av. Professor José Artur de Carvalho, Nº 1540, dista aproximadamente 200 metros da Lagoa 

da Precabura (Anexo A).  A referida unidade de ensino é uma das instituições de ensino mais 

antigas e tradicionais de Lagoa Redonda e é conhecida pela comunidade local como uma 

referência de ensino e organização184. Segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP), a escola 

assume o compromisso de promover continuamente a educação ambiental em todos os seus 

níveis de ensino (Infantil e Fundamental) e estabelecer vínculo permanente com a comunidade 

local.  

                                                           
184 Informações obtidas na pesquisa de campo (2013).  
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 O trabalho de pesquisa com os estudantes da referida escola teve como turma 

colaboradora o 9º ano do Ensino Fundamental composta por trinta alunos. Com o objetivo 

inicial de estabelecer os elementos do núcleo central das representações sociais que os 

estudantes têm sobre a Lagoa da Precabura, foi aplicada a técnica da evocação livre. No total, 

setenta e oito evocações foram lembradas pelos educandos, a saber: poluição (18); sujeira (8); 

esgoto (7); lixo (12); natureza (3); pesca (10); água (2); ar (1); invasão (6); ocupação das 

margens (4); paisagem destruída (2); desrespeito (2); pássaros (3).  

 Seguindo a indicação da Teoria do Núcleo Central das Representações Sociais, tais 

evocações podem ser agrupadas em três categorias: a) degradação ambiental incluindo 

poluição, sujeira, esgoto, lixo, invasão, ocupação das margens, paisagem destruída, desrespeito; 

b) natureza integrando água, ar, pássaros e c) pesca. O resultado desta categorização pode ser 

visualizado no gráfico da figura 28. 

 
Figura 28 - Gráfico demonstrativo dos elementos centrais e periféricos das representações sociais dos estudantes 

sobre a Lagoa da Precabura 

Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

  

 

 Se as representações sociais da comunidade residente indicam os elementos 

natureza e trabalho como centrais, as informações reveladas na figura 28 apontam uma inversão 

de tais elementos entre o público infanto-juvenil. A degradação ambiental, expressão maior da 

forma como os mais jovens percebem a Lagoa, evidencia uma representação construída menos 

no contato direto com os grupos sociais locais ou com o próprio objeto social em questão e 

mais, pelas referências midiáticas/jornalísticas.  

 Tal realidade fica evidente em um dos relatos registrados no texto intitulado “O 

importante sem importância”, escrito pelo estudante L.A.J. (2013):  
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Apesar de morar tão perto confesso que não conheço a Lagoa da Precabura. 

Conversando com meus pais pedi que um dia eles me levassem para conhecê-la. Meu 

pai que a conhece a muitos anos me adiantou algo que fiquei triste, uma lagoa tão 

importante, bela e grandiosa que dela era tirado o sustento de tantas famílias, está 

sendo devastada. [...] Cadê os ambientalistas e os órgãos competentes? [...] Por quê 

na escola não falamos sobre a história e os problemas dessa lagoa? 

 

 Interessante notar que a solicitação da produção textual despertou nos educandos a 

necessidade de obter mais informações sobre o objeto social em estudo. A primeira fonte 

consultada foi à família. Isso está nítido em dezenove dos vinte sete textos apresentados. A 

narrativa citada confirma o quanto a ausência de um trabalho de sensibilização e promoção da 

realidade socioambiental e patrimonial local pode ser prejudicial para a formação individual e 

coletiva de um grupo social. Ao simplificar e limitar o processo educacional a escola retira 

destes a potencialidade de entender as realidades globais a partir do seu mundo local e vice-

versa.  

 Neste contexto, a primeira indagação do estudante está fortemente ancorada no 

discurso ecossistêmico-midiático destacando a ação dos ambientalistas em defesa dos lugares 

com importantes atributos naturais. Igualmente reproduz a ideia de que o poder público é o 

maior responsável por barrar ou apontar soluções para os problemas socioambientais que 

acometem os lugares. Mas, o questionamento sobre a posição da escola em relação ao sítio 

lacustre aponta uma demanda muito mais relevante, qual seja a necessidade de envolvimento 

da instituição de ensino nos problemas do lugar onde se localiza.     

 As referências do discurso ecossistêmico-midiático constituem a base das reflexões 

sobre a problemática socioambiental promovida na escola, conforme revela a representação 

mais significativa que os professores têm da lagoa. As evocações livres citadas por estes sujeitos 

sociais demostram que o elemento degradação ambiental divide com natureza a posição de 

núcleo central em suas representações. Assim, os professores entrevistados185 quando pensam 

na Lagoa da Precabura lembram imediatamente: degradação ambiental (4) natureza (1); 

ambiente natural (1); beleza (1); água potável (1); lazer (1); sobrevivência (1); recreação (1); 

poluição (2); prática escolar (1).  

 Portanto, é possível estabelecer quatro categorias de elementos representacionais: 

a) degradação ambiental incluindo poluição; b) natureza englobando ambiente natural, beleza, 

água potável; c) lazer e recreação; d) sobrevivência e, e) prática escolar. O gráfico da figura 29 

destaca a condição de importância assumida por tais evocações.  

 

 

                                                           
185 Participaram da pesquisa cinco professores e um coordenador pedagógico. Porém todos são considerados 

professores para que não haja identificação individual de nenhum colaborador.  
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Figura 29 - Gráfico demonstrativo dos elementos centrais e periféricos das representações sociais dos 

educadores sobre a Lagoa da Precabura 

Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

 

 Quando se pensa no processo de construção de uma representação social não se 

pode olvidar que aí estejam envolvidas as visões de mundo que os sujeitos erigem no contato 

com o grupo social; e que a comunicação (destaca-se o papel dos diversos meios 

comunicacionais) é condição basilar na construção e difusão deste fenômeno social.  

 Quando questionados sobre as fontes de informações utilizadas para compor o 

conhecimento e as intervenções sobre a questão socioambiental as respostas apontam em 

primeiro lugar a mídia televisiva (cinco indicações), em segunda posição, a mídia impressa a 

exemplo de jornais (quatro citações) e em última posição, livros (duas enumerações). Por isso, 

pode-se categoricamente afirmar que a representação dos educadores sobre o objeto social em 

tela, advém, sobretudo, do discurso midiático-ecossistêmico. 

 Outro detalhe importante não pode deixar de ser enunciado. Diz respeito às 

dificuldades que limitam e, por vezes, impossibilitam a realização de um trabalho efetivo e 

contínuo de formação ambiental/patrimonial que contemple as realidades comunicadas na 

escala do lugar. Trata-se, conforme apontam os professores, da ausência de sistematização de 

ações educativas contínuas, portanto, inexiste um projeto definitivo de Educação Ambiental na 

escola. No que se refere a esta questão, o relato de um dos entrevistados sintetiza os desafios 

enfrentados na escola.  

 

Não existe um projeto de educação ambiental na escola. O que há são intervenções 

pontuais uma vez ao ano, em datas específicas como o dia do meio ambiente. E, às 

vezes, nem isso acontece. Tem ano que passa batido. Por isso, não se pode afirmar 

que existe projeto. Os temas centrais destas atividades são sempre a mesma coisa: 

lixo: poluição e reciclagem; água: poluição e escassez. Os problemas mais 

específicos do bairro não são abordados186. (PROFESSOR 01, 2013). 

                                                           
186 Realidade confirmada pelo gestor entrevistado. 
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 Esta opinião é endossada pelos demais educadores que acrescentam outras 

dificuldades: “Projeto para ser desenvolvido em equipe.” (PROFESSOR 02, 2013). “Falta de 

interesse do grupo.” (PROFESSOR 03, 2013). “Falta decisão do grupo.” (PROFESSOR 04, 

2013). “A questão do tempo para a preparação é fundamental, fica difícil devido estarmos 

dentro de sala de aula. Também outro fator é a questão de custo e material, geralmente a escola 

não dispõe.” (PROFESSOR 05, 2013). “Falta de continuidade. Falta de recursos.” 

(PROFESSOR 06, 2013). Mas, nenhum apontou a impossibilidade de acesso e visitação aos 

lugares educativos nas cercanias da escola.  

 Mesmo assim, os professores defendem ser a Educação Ambiental fundamental 

para a melhoria da qualidade de vida das populações e de suas relações com o meio ambiente. 

Por essa razão, reconhecem que a escola deve assumir compromisso com esta área educacional 

porque, segundo os entrevistados, a escola deve estar preocupada em: ensinar para a 

preservação dos recursos naturais; sensibilizar para o convívio com a natureza; promover 

valores de solidariedade e zelo planetário; conhecer os ecossistemas; promover uma 

compreensão crítica e complexa da realidade socioambiental; envolver e motivar os alunos para 

os estudos; promover o desenvolvimento sustentável; dialogar para construção de sociedades 

sustentáveis; conscientizar alunos e comunidade para a plena cidadania. Nesta ordem de 

importância187. 

 Observa-se que as primeiras evocações evidenciam o predomínio de uma visão 

preservacionista estando diretamente relacionadas às representações sociais identificadas na 

figura 28. Desse modo, não há contradição no discurso dos educadores. Entretanto, a 

preocupação em formar sociedades sustentáveis e “conscientizar” alunos e comunidade para a 

cidadania, não encontra amparo no trabalho desenvolvido na escola, pelo menos no que diz 

respeito à formação para a convivência sustentável com o meio ambiente e com o patrimônio 

ambiental. Isso porque, nesta área da educação não existem projetos contínuos e, quando 

alguma ação é desenvolvida, a comunidade não é envolvida, informação conformada por todos 

os professores entrevistados.  

 Ao assumir que a escola deve participar ativamente da construção de sociedade 

sustentáveis, percebe-se nitidamente uma lacuna importante: a instituição não se apropria das 

representações e imaginários da comunidade local, tão pouco da diversidade de questões 

socioambientais presentes em seu entorno e, dessa forma, permanece reproduzindo as temáticas 

                                                           
187 Informações da pesquisa de campo (2013). Respostas obtidas na questão três do roteiro de entrevistas. Para 

determinar a ordem de importância foi observada a sequência de evocação e a número de vezes que foi citada.  
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ambientais presentes no discurso ecossistêmico-midiático. Isso justifica a diferença entre as 

representações da comunidade, estudantes e professores, e, uma aproximação com as 

representações midiático-jornalísticas.  

 No que se referem ao potencial pedagógico e formativo da Lagoa da Precabura, 

estes seguem ignorados na escola, apesar de reconhecidos pelos educadores. É o que demonstra 

o quadro 08.  

 

Quadro 08 - A relação entre lagoa e escola: realidade, desafios e possibilidades. 

 

 

Professores 

Uso da lagoa como 

tema e objeto de 

discussão da 

realidade 

socioambiental local 

Aspectos que dificultam ou 

inviabilizam o uso da lagoa 

como objeto pedagógico de 

ações ambientais educativas 

Aspectos que favorecem o uso 

da lagoa como cenário e objeto 

pedagógico no debate sobre e 

práticas socioambientais na 

escala do lugar 

01 Não Falta de planejamento É um bem natural muito 

ameaçado e em risco de 

desaparecer.  

 

02 

 

Não 

Ausência de compromisso dos 

profissionais com a educação e 

com os problemas do lugar de 

moradia dos alunos.  

É um símbolo do bairro. Em seu 

entorno é possível ver todos os 

problemas ambientais que o 

homem pode causar à natureza. 

 

03 

 

Não 

Falta de conhecimento sobre o 

assunto. 

A proximidade da lagoa e o 

conhecimento dos alunos sobre a 

mesma. 

04 Não O grupo não tem esse 

envolvimento. 

Ela é fonte de alimentação para 

muitas pessoas. 

 

05 

 

Não 

A questão da menor idade, 

precisamos de autorização. 

Uma outra muito importante é a 

segurança, pois o entorno é 

isolado. 

A questão da própria preservação, 

o aproveitamento para a pesca, 

esportes aquáticos, como área de 

lazer para toda a comunidade. 

 

06 

 

Não 

Falta de interesse e vontade de 

sair da sala. Falta apoio da 

escola.  

Uma boa parte dos alunos moram 

nas imediações da lagoa. Isso 

facilitaria o trabalho sobre os 

problemas prejudicam este belo e 

importante recurso hídrico. 

Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

  

 Os argumentos que justificam a não inserção do referido sítio lacustre nos projetos 

pedagógicos e ações educativas da escola, revelam um problema complexo que não é 

prerrogativa apenas do Fernanda Colares, como é conhecida esta escola na comunidade local. 

Não é tarefa fácil vencer a inércia e o medo de arriscar-se em prol de uma formação que 

privilegie a realidade local, portanto, comprometida em debater as práticas, os problemas e 



220 
 

potencialidades presentes na ambiência escolar. Igualmente, demanda esforço e coragem sair 

da escola para colocar em evidência os lugares simbólicos e identitários da sua comunidade, 

adotando-os como espaços educativos e formativos. Particularmente, vencer este último desafio 

é o que requer tanto a Educação Patrimonial quanto a Ambiental.  

 Os estudantes, por sua vez, confirmam as informações dos professores. Chegaram 

ao último ano do Ensino Fundamental sem jamais terem tido a oportunidade de estudar a lagoa 

ou, de maneira mais geral, a realidade socioespacial do bairro em que vivem. Porém, a exceção 

de um dos alunos, os demais confirmam a vontade de participar de um projeto de ação educativa 

que contemple a Lagoa como objeto pedagógico. Em relação a esta questão, a fala de um dos 

estudantes ilustra o sentimento coletivo:   

 

Nunca estudamos a Lagoa da Precabura em nossa escola. Mas, gostaria muito de 

saber mais de lá, participar de uma aula lá porque é muito importante para o 

aprendizado. Além disso, ela é um patrimônio de Lagoa Redonda. Ela pode ensinar 

muito sobre sustentabilidade. Com ela podemos aprender como preservar nosso meio 

ambiente. (A.S.S., 2013). 

 

 Essa percepção fica mais evidente quando são analisados os posicionamentos dos 

estudantes frente às demais indagações do questionário. Assim, oito alunos não consideram a 

Lagoa da Precabura um patrimônio da comunidade ou do bairro. Esta compreensão pode ser 

ilustrada na fala de uma aluna. Para ela, “a lagoa não é um patrimônio porque está muito 

poluída, com muito lixo e mal cuidada. Além disso, não tem estrutura adequada para a 

população frequentar.” (I.F., 2013).   

 Estes alunos afirmam nunca ter visitado a Lagoa. Este fato demonstra a resistência 

que o elemento degradação ambiental oferece à representação social destes sujeitos e, é um 

bom exemplo de como as representações implicam nas atitudes e comportamentos em relação 

a um objeto social conforme revela a fala do educando (L.A., 2013) “[...] nunca estudei a Lagoa 

e nem tenho interesse porque lá é muito desagradável”.  

 Entre os que a consideram um bem patrimonial o fazem resgatando sua condição 

de identidade do bairro e sua beleza cênica, conforme demonstra os depoimentos do quadro 09: 
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Quadro 09 - O patrimônio ambiental Lagoa da Precabura na visão dos estudantes  

“Sim. A Lagoa da Precabura é muito antiga e faz parte da história do bairro e todos a conhecem.” (A.S.S., 

2013). 

“Sim. Porque ela já é para nós da Lagoa Redonda um patrimônio, mesmo que não seja tombada.” (R.H., 2013). 

“Sim. Porque faz parte da História de nossa cidade e que pertence a nós. Mas, o problema é que as autoridades 

não têm estrutura para preservar esse patrimônio.” (K.A.C., 2013). 

“Sim. A Lagoa da Precabura conta a história da comunidade. A Lagoa da Precabura serve como patrimônio 

histórico e cultural da comunidade até mesmo da cidade de Fortaleza.” (E.S.T., 2013). 

Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

   

 A distância e a ausência de parceria entre escola e comunidade, além do fato de 

serem ignorados os lugares potencialmente educativos no processo de formação escolar, 

incontestavelmente, coloca em risco o futuro deste patrimônio ambiental lacustre, tão 

importante do ponto de vista histórico, social e ambiental, como dito anteriormente. 

 Outro detalhe importante é a diferença de vivências e interesses entre as gerações. 

São “outros tempos”, as relações sociais são diferentes. Se a sustentabilidade de um patrimônio 

solicita o afeto, a identidade e a memória percebe-se que, escola e famílias deixam de cultivar 

o hábito de conversar e educar pela palavra, pela contação das histórias, memórias e vivências 

que marcam as múltiplas experiências dos lugares. Certo é que, dificilmente as novas gerações 

viverão este patrimônio como as gerações mais velhas, mesmo por que, não há um movimento 

que se preocupe em estimular a construção de outras representações, práticas e usos destes 

lugares simbólicos patrimoniais.  

 Isso é revelado nas informações obtidas nas questões três, quatro e seis do roteiro 

de entrevista aplicado aos estudantes, conforme demonstra o quadro 10. 
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Quadro 10 - A relação sujeito, comunidade e sitio lacustre: percepções dos estudantes 

 

Questionamentos 

 

Posicionamentos 

 

 

 

Para os estudantes a 

Lagoa representa... 

Nada (dezesseis citações). Um bem/presente de Deus (duas referências). Fonte de 

água para o futuro (seis enunciações). Desgosto (uma menção). Lembro quando 

eu era pequeno ia pescar lá com meu pai (uma indicação). Antes eu frequentava 

lá com meus amigos para tomar banho. Agora a gente não frequenta porque a 

lagoa está suja (uma citação). Uma coisa muito bela, e que pouco a pouco está 

sendo destruída por seres humanos (uma indicação). A natureza (duas citações). 

 

 

Formas de relação entre 

estudantes e lagoa 

Nenhuma forma (vinte cinco menções). Faço caminhada na margem da CE que 

fica do lado da lagoa (uma indicação). Só passo de ônibus e vejo aquela linda 

paisagem (uma citação). Lá, às vezes, me divirto pescando com meu pais e primos 

(uma enunciação).  

 

 

 

 

Para os estudantes a 

Lagoa representa para a 

comunidade... 

A referência de localização do bairro (uma citação). O lugar mais lindo do 

bairro/Uma bela paisagem (seis indicações). Lembrança de tempos passados/As 

pessoas têm ótimas recordações (dez menções). Fonte de alimento e água (quatro 

referências). Uma lagoa qualquer. Sem importância (uma indicação). Um lugar de 

muita sujeira/poluído (quatro citações). Nada (uma referência). Para 90% da 

população nada e 10% representa liberdade (Uma referência). Fonte de vida e 

sustento (uma citação). Revolta. Porque está suja, seca e cheia de lama (uma 

indicação). 

Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

 

 Mas, na periferia do núcleo central destas representações encontram-se os 

elementos que podem ser mobilizados na formação escolar, com fins à transformação da forma 

de apreensão e, consequentemente, do comportamento destas gerações mais novas em relação 

ao patrimônio ambiental lacustre do lugar em que vivem. Sobre este tema, o estudante J.F. 

escreve no texto “A lagoa esquecida”:  

 

[...] Mas nos dias de hoje não se vê mais ninguém comentando sobre ela “a Lagoa da 

Precabura”. Mas como assim? Uma lagoa tão deslumbrante a alguns anos atrás, ser 

esquecida tão rápido e fácil assim? Há! Mas isso é culpa do homem que começou 

afazer trabalhos impróprios nela e ela foi sendo malvista e mal frequentada. Aí, 

gerações vão nascendo e alagoa vai morrendo. Mas eu ainda espero que algum dia 

ela possa ser bem vista e bem frequentada como era antigamente como meus pais 

contam para mim. (J.F., 2013).  

 

 Quando questionados sobre a afetividade que a lagoa despertava em si próprios, 

logo emergiram emoções e sentimentos, que segundo Damery (2008) e Maulion (2009) são 

condições imperativas para a vivência e a experiência patrimonial. Três entrevistados afirmam 
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não ter afetividade alguma pela lagoa. Os demais estudantes apresentaram formas emocionais 

e sentimentais diferentes, como: alegria (doze referências), tristeza (oito citações) e saudade 

(quatro enumerações).  

 Os que apontam a alegria justificam evocando a beleza da paisagem, a presença das 

garças, a natureza como criação divina, conforme narra a aluna K.A.C (2013): “Ah! Que lugar 

legal! Lindas paisagens. Que lagoa encantadora onde os pássaros cantam e as garças dançam. 

Que vontade de deitar sobre a água! Tudo isso, e mais um belo pôr-do-sol enchem o coração 

da gente de alegria.”  

 A lagoa desperta tristeza porque, na opinião dos mesmos ela está sendo destruída, 

aterrada e poluída pelo ser humano. O relato da estudante P.M.H. (2013) ilustra este sentimento: 

“Mas que pena! A lagoa está no leito da morte! Pobrezinha sofrendo as dores nas raízes de 

suas árvores, sofrendo o soro doloroso chamado esgoto.”   

 O sentimento saudade é citado pelos alunos que em algum momento 

experienciaram uma convivência com a lagoa, sobretudo a prática de atividades de lazer: pesca 

e banho. “Ah! Que saudade da minha infância do tempo em que era criança e que dizia pro 

papai que ela era uma piscina grande. [...] Via as garças e dizia: Olha lá o flamingo. Sabe, as 

vezes tenho saudade da infância porque me alegrava quando passava pela grande piscina... 

[...].” (R.H.M., 2013).  

 São citados ainda, sensações de tranquilidade (duas citações). “A Lagoa da 

Precabura é um lugar tão belo que não dá vontade de parar de olhar. Ela me dá tranquilidade.” 

(S.K.F.O., 2013). E, revolta por ela estar suja (uma citação).  Neste sentido, são expressivos os 

argumentos do aluno (O.S.R., 2013),  

 

Nesta cidade, as pessoas colocam lixo, jogam esgoto e até aterram as lagoas. Não 

podemos ficar perto de algumas lagoas por causa do mau cheiro que algumas tem 

por conta do lixo e do esgoto. [...] Antes era só alegria. Hoje é triste ver o que estão 

fazendo com as nossas lagoas. As pessoas têm que pensar e mudar suas atitudes. [...] 

Vocês acham que não é importante ter as lagoas. Mas é. Espero que todas as lagoas 

voltem a ser o que eram antes. 

 

 A afetividade existe, e enquanto uma condição marcante da humanidade188, ela é 

um excelente caminho para o início de uma mudança de postura em relação aos sítios lacustres 

que, deve sim, começar na escola. O simples fato de propor uma discussão sobre a lagoa por 

intermédio das questões patrimoniais/ambientais contemporâneas foi capaz de despertar a 

curiosidade dos estudantes e, como resultado imediato, a turma em questão, escolheu a lagoa 

como tema de pesquisa para a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente 

                                                           
188 A afetividade extrapola a condição humana. Ela também é expressa por outros animais. 
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(CNIJMA) 2013189. Isso mostra que é possível sim, a partir da formação escolar, estimular o 

envolvimento de toda a comunidade na defesa, conservação e fruição dos bens 

ambientais/patrimoniais do lugar.   

 Outro ponto positivo é o reconhecimento pelos educandos de que é possível estreitar 

os laços sociais entre a comunidade e o sítio lacustre. Para tanto, eles apontaram, como 

prioridade, as recomendações demonstradas no gráfico da figura 30.  

 
Figura 30 - Gráfico das representações reivindicadas pelos estudantes para a Lagoa da Precabura 

Fonte: Informações da pesquisa de campo, (2013).  

 

 As representações reivindicadas funcionam como um reforço das representações 

sociais deste grupo. Chama atenção à diferença entre as reivindicações dos grupos sociais 

residente, trabalhadores e transeuntes. Isso não corresponde a um problema porque segundo 

Moscovici (2011; 2012) e Sá (1998) as representações sobre um objeto social diferem de um 

grupo para outro, podem mesmo inexistir para algum deles. 

 Dessa forma, coincidem, as indicações de recolocação das comportas para que “a 

lagoa volte a ficar cheia novamente e a gente possa ver outra vez a bela imagem que ela tem”, 

defende (P.M.S. 2013) e, estruturas de lazer “[...] seria um atrativo das pessoas para que elas 

possam aproveitar a beleza e o vento bom que a lagoa tem. Assim, a lagoa poderia se tornar 

um ponto de encontro do bairro, pois a gente não tem nenhum” argumenta (A.G.L., 2013). 

Mas, diferem especialmente, as evocações de despoluição, limpeza do lixo e do mato que 

margeia o espelho d’água. Para os que indicaram esta última necessidade, “é importante limpar 

                                                           
189 A organização deste trabalho se deu uma semana antes de acabar o prazo de participação das escolas e, só 

aconteceu, porque a escola foi selecionada pela Regional VI para composição de material audiovisual. As demais 

turmas repetiram os temas indicados pelos professores durante suas entrevistas: lixo e reciclagem (duas turmas) e 

economia de água. O trabalho apresentado pela turma colaboradora da pesquisa foi selecionado para representar a 

Escola na Conferência Municipal. Infelizmente, por motivos também revelados pelos educadores nesta pesquisa, 

os alunos não puderam realizar a apresentação em virtude de não terem levado o material necessário.  
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a vegetação da margem porque ela impede a realização de passeios no entorno da lagoa”, 

afirma (P.A.S., 2013).  

 Certo é que, ao serem colocadas em debate às temáticas locais obtém-se um retorno 

positivo e imediato dos estudantes. Apesar da credibilidade que a Escola Fernanda Colares 

conquistou na comunidade de Lagoa Redonda, falta a esta instituição de ensino ampliar sua 

atuação para incorporar os lugares formativos presentes no próprio bairro. Estes espaços são 

referências de identidade e memória desta comunidade, mesmo aqueles que não fazem parte da 

vivência dos educandos. Assim, a Educação Patrimonial/Ambiental constitui-se em uma aliada 

fundamental para o reconhecimento, valorização, conservação e fruição destes lugares.   

 

5.2.2 Representações sociais de estudantes e educadores sobre a Lagoa de Porangabussu  

 

 A Escola de Ensino Fundamental e Médio Félix de Azevedo está situada na Rua 

Monsenhor Furtado, Nº 757, a aproximadamente cinquenta metros da Lagoa de Porangabussu, 

como se visualiza no Anexo B. Data-se de 1954 a criação da referida instituição de ensino, 

portanto, ela é uma das mais antigas e tradicionais do bairro Rodolfo Teófilo.  

 Em seu PPP, a comunidade escolar assume o “compromisso de promover uma 

educação transformadora contribuindo para a formação de pessoas capazes de atuar 

positivamente na sociedade. Na visão da escola, este tipo de educação leva o ser humano ao 

exercício da cidadania, função que, segundo creem os que fazem esta unidade de ensino, a 

credencia como uma escola comprometida com a sociedade (CEARÁ, 2012).”  

 Igual prioridade é dada à criação de oportunidades para uma efetiva e permanente 

colaboração entre escola e comunidade local, no processo formativo dos educandos. Este é um 

aspecto fundamental na relação que a escola pode estabelecer com o lugar onde está situada. 

Entretanto, a participação da comunidade, conforme reconhece um dos professores 

entrevistados, encontra-se comprometida. “Antes havia uma interação muito boa entre escola 

e comunidade. A escola promovia muitas festas comemorativas e fechávamos a rua porque 

dava muita gente. Mas, esse movimento acabou. A participação agora é só dos pais e, quando 

vem resolver alguma coisa.” (PROFESSOR 02, 2013).   

 Não apenas na Escola Félix de Azevedo, mas em todas as instituições de ensino 

pesquisadas, a sociedade local permanece distante. Isso é especialmente prejudicial quando se 

pensa na EP que requer a troca de saberes e fazeres entre as gerações. Essa interação 

compromete evidentemente, na transformação das representações sociais destes sujeitos em 
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relação aos objetos sociais que lhes são comuns. Daí, a importância da escola atuar como 

mediadora neste processo.  

  Na Escola Félix de Azevedo, colaborou com a presente pesquisa, a turma do oitavo 

ano do turno manhã. Um total de trinta alunos respondeu às questões propostas no roteiro de 

entrevista (Apêndice B). No que concerne ao núcleo central das representações sociais a 

aplicação da técnica de evocação livre aos estudantes fez emergir vinte e oito palavras e 

expressões que representam a ideia principal destes sujeitos sociais sobre a Lagoa de 

Porangabussu.  

 Assim, os elementos citados compõem um total geral de noventa e nove citações, a 

saber: poluição (12); sujeira (12); drogas (9); lazer (7); assalto (5); caminhada (4); lixo (4); 

degradação (4); patrimônio (3); tráfico (3); ladrões (3); desrespeito (3); abandono (3); parques 

(3); mendigos (3); paisagem (2); beleza (2); biodiversidade (2); insegurança (2); violência (2); 

doença (2); diversão (1); sem alegria (1); ausência de animais (1); árvores (1); pássaros (1); 

natureza (1); cultura (1).  

 O conjunto de evocações permite organizar sete categorias representacionais: a) 

poluição incluindo sujeira, degradação; lixo; ausência de animais; doença; b) droga juntamente 

com violência, tráfico, ladrões, assalto, insegurança; c) lazer agregando caminhada, diversão, 

brincadeiras, parques; d) paisagem junto com natureza, beleza, pássaro, biodiversidade, e) 

desrespeito com abandono e sem alegria; f) patrimônio adicionando cultura e diversidade e g) 

mendigos. Os elementos mais representativos destas representações estão dispostos no gráfico 

da figura 31.  

 
Figura 31 - Gráfico demonstrativo dos elementos centrais e periféricos das representações sociais dos estudantes 

sobre a Lagoa de Porangabussu 

 Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 
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 A representação “poluição” e todos os desdobramentos visíveis que este impacto 

socioambiental causa à Lagoa é a principal representação que os estudantes têm deste sítio 

lacustre. Ela corresponde à principal representação deste bem ambiental na mídia impressa, mas 

é a única coincidente. Entretanto, poluição e violência constituem o núcleo central das 

representações de estudantes e comunidade local; o grau de importância destes dois elementos 

apresentou-se de maneira inversa entre os dois grupos.  

 Conforme já relatado, diversas fontes respondem pelo estado de comprometimento 

das condições ambientais da Porangabussu. É nítida a elevada quantidade de resíduos sólidos 

depositados pela população às margens e no corpo hídrico. Assim como é visível o carreamento 

de efluentes evidenciado pelo elevado número de galerias pluviais que despejam água servida 

proveniente de ligações clandestinas. Como consequência, episódios de mau cheiro e 

mortandade de peixes são comuns no local. Estes aspectos não passam despercebidos entre esta 

geração acostumada com o debate sobre as questões que afetam negativamente o meio 

ambiente.        

 Igualmente, a comercialização e o consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas 

acontecem cotidianamente e a olhos vistos. Sem nenhum constrangimento, adictos consumem 

drogas e bebidas em diversas áreas do calçadão, fato constatado durante a pesquisa de campo. 

Roubos são muito comuns nas imediações da lagoa e no próprio calçadão.  Por essa razão, é tão 

forte esta imagem entre os estudantes. O relato da estudante L.A.B. (2013) no texto intitulado 

“A lagoa...” ilustra esta realidade lembrada nas demais produções textuais:  

 

[...] Mas só que apareceram muitos usuários que fumam livremente na frente de 

crianças e de todos. Tinha uma guarita onde as quadras ficavam, mas não adiantava 

nada, [...] tinha assalto do mesmo jeito. Como ficava fechada dias e dias, invadiram 

a guarita. Agora é abandonada, toda pichada e serve para usuários consumir seu 

vício.  (L.A.B., 2013). 

  

 A categoria mendigo é lembrada porque existe um grupo significativo de pessoas 

que se abriga, permanentemente, em um dos pontos do calçadão da lagoa, conforme demonstra 

o anexo B. Nos textos produzidos só há uma referência ao grupo. A estudante L.L (2013) 

comenta: “A lagoa é como a casa de muita gente que não tem onde morar. Eles moram lá. 

Trabalham durante o dia catando reciclagem e voltam todas as tardes para preparar seus 

alimentos e dormir. Eu não tenho medo porque eles não mexem com a gente”.  

 Além disso, violência; consumo de drogas ilícitas, e poluição também são citadas 

em todos os textos produzidos pelos estudantes. Estas representações explicam porque 

dezesseis alunos afirmam não se relacionar com a lagoa. A fala de um dos estudantes ilustra 

esta realidade. “Apesar de morar bem pertinho eu não me relaciono com a lagoa. Ela é muito 
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suja e tem muita violência. Meus pais não deixam eu ir lá porque eles têm medo que aconteça 

alguma coisa ruim comigo.” (E.O.B., 2013). Este comportamento é citado por outros alunos. 

Neste grupo, apenas seis não consideram a Lagoa um patrimônio porque conforme relata a 

estudante V.M.S. (2013) “Não pode ser considerada um patrimônio porque lá só tem sujeira.” 

“Porque lá só tem o que não presta. É um ponto de drogas”, complementa o estudante E.S.B. 

(2013).  

 Os demais sujeitos sociais que afirmam se relacionar com a lagoa, a utilizam para 

fazer caminhada (três); se divertir nos equipamentos de lazer (três); apenas passam quando vão 

e voltam da escola (quatro); gostam de observar a paisagem (quatro). Este grupo junta-se aos 

demais que consideram a lagoa um patrimônio da comunidade e de Fortaleza. O relato do aluno 

C.R.C.P. (2013), é particularmente, esclarecedor: “Sim. Porque é um lugar público, ou seja, 

serve para o uso de todos. É uma herança que não só podemos como devemos dividir com 

todos.” Já a aluna L.D. (2013), considera a lagoa um patrimônio porque “ela não é apenas uma 

lagoa. Ela é uma área de lazer, de encontro da população e, com certeza um patrimônio da 

comunidade. Além disso, é uma bonita paisagem.” Por sua vez, W.R.A. (2013), no texto “A 

nossa Lagoa” afirma: “[...] E para mim a lagoa é um patrimônio nosso, porque ela representa 

bastante o nosso bairro”. 

 É mister esclarecer que entre os vinte quatro sujeitos que a consideram um 

patrimônio, dezessete, complementam suas respostas evocando a necessidade de limpeza, 

segurança e respeito ao bem patrimonial. Ainda que ocupe uma posição mais periférica, este 

posicionamento aparece em quinto lugar entre os elementos que compõem as representações 

sociais dos educandos.  

 Com relação às categorias lazer e paisagem, estas são confirmadas como elementos 

muito importantes a serem mobilizados para uma possível mudança do núcleo central de suas 

representações. Em seus textos, todos se referiram de forma muito positiva aos equipamentos 

de esporte disponíveis na lagoa. Quando questionados sobre o que a lagoa representa para cada 

um e para a comunidade as respostas recaem sobre os aspectos ligados a estas duas categorias. 

A partir das respostas fornecidas às questões três, seis e oito evidenciam esta percepção, 

conforme demonstrado no quadro 11, a seguir.  
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Quadro 11 - A relação sujeito, comunidade e sitio lacustre: percepções dos estudantes. 

O que a Lagoa representa para você? 

Área de lazer e diversão (doze enunciações). Patrimônio (sete indicações). Nada (quatro citações). Lugar 

poluído (três menções). Lugar de descanso e aconchego (três indicações). Inspiração (uma referência).  

 

Em sua opinião, o que a Lagoa representa para a comunidade? 

Área de lazer, esporte e caminhada (quinze indicações). Nada porque não cuidam dela, poluem e fazem dela 

ponto de violência (cinco citações). Um ponto turístico (três menções). Patrimônio (três referências). Uma pela 

paisagem (três citações). Ponto de drogas (duas indicações). Violência (uma indicação). Paz (uma citação). 

 

Em sua opinião, o que é legal na Lagoa de Porangabussu? 

Quadras, pracinhas, calçadão e academia ao ar livre (dezesseis citações).  Paisagem (treze enumerações). As 

pessoas alegres, se divertindo, conversando e caminhando (sete referências). Os pescadores (duas indicações). 

Nada. Lá só tem drogas (uma enumeração). 

Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

 

 Estes posicionamentos encerram um real potencial pedagógico e formativo que a 

escola pode utilizar junto dos conteúdos curriculares. Isso significa que, é possível sim, 

desenvolver um trabalho pedagógico com ações educativas direcionadas à reflexão sobre a atual 

realidade socioambiental do bem lacustre. Mas, o mais importante, é que estas ações educativas 

sejam capazes de promover o fortalecimento dos laços afetivos devotados ao mesmo.  

 Tanto a Educação Patrimonial quanto a Ambiental são fundamentais neste processo 

porque podem colocar em pauta não apenas os problemas, mas, sobretudo, fazem emergir neste 

debate os sentimentos e emoções tão imprescindíveis para o reconhecimento, valorização, 

fruição e conservação destes patrimônios. Neste sentido, a educanda A.C.M. (2013) defende 

em seu texto: “As coisas boas da Lagoa”:  

 

Muita gente diz que a Lagoa de Porangabussu é suja, sem segurança. Mas as pessoas 

só falam mal. As pessoas só falam coisas ruins sobre ela. [...] Mas se a gente prestar 

mais atenção, tem gente que cuida e usa a lagoa. Por exemplo, tem uma quadra 

enorme de esportes, parquinho, calçada boa, um pôr-do-sol lindo e crianças 

brincando. Eu acho que a lagoa é um lugar onde as pessoas se encontram, fazem 

caminhada, as crianças brincam se divertem, onde jogam boal, tomam banho, soltam 

pipa etc. Vamos olhar os pontos bons também vamos curtir a lagoa de Porangabussu 

e fazer mais elogios. 

 

 Este entendimento é compartilhando pelo estudante S.L. (2013). Ele escreve: “[...] 

A lagoa não é um lugar tão ruim assim. O monstro de sete cabeças não existe. É só um lugar 

diferente onde as pessoas se encontram. A Lagoa de Porangabussu dava nome ao bairro até 

ser mudado para Rodolfo Teófilo. A lagoa tem uma bela história que poucos sabem [...].”

 Assim como na comunidade em geral, a afetividade existe e, é muito forte entre os 

estudantes. Sobre os sentimentos e emoções que o sitio lacustre desperta em si, eles asseguram 
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que a beleza da paisagem desperta paz, felicidade, alegria, curiosidade e admiração em quinze 

alunos. Entretanto, as condições de degradação ambiental às quais a lagoa está submetida geram 

tristeza e pena em quinze dos trinta entrevistados. Já o elevado índice de violência provoca 

medo em seis alunos. Porém para quatro estudantes a lagoa não desperta sentimentos e 

emoções. Todavia, quando observado as justificativas, este posicionamento é uma forma de 

negação dos graves problemas identificados no sitio lacustre.  

 Em relação ao que é necessário mudar na lagoa para que a população do bairro e da 

cidade possa se aproximar e usufruir mais efetivamente de suas benesses, os estudantes 

indicam, conforme demonstra o gráfico da figura 32:  

 
Figura 32 - Gráfico demonstrativo das principais reivindicações dos educandos para melhorar a relação da 

comunidade com a Lagoa 

 Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

  

 O direito a um meio ambiente equilibrado e a inserção do patrimônio ambiental na 

vida social cotidiana, solicita o acesso ao conhecimento e o exercício democrático e permanente 

da cidadania por parte de todos os grupos sociais. Este é um dos grandes desafios da educação 

na contemporaneidade. Entretanto, a escola permanece inerte frente à Educação Patrimonial e 

Ambiental. Mesmo que um dos mais importantes objetivos da EP seja, de acordo com Pelegrini 

(2009) promover a reflexão sobre as mudanças culturais, sociais e ambientais registradas ao 

longo do tempo, na comunidade e no lugar onde vivem os alunos. Função que pode ser atribuída 

também à Educação Ambiental.  

 Todavia, este potencial não é utilizado na escola pesquisada. Conforme os 

estudantes, a Lagoa com seus atributos históricos-geográficos e patrimoniais, não é abordada 

como tema de estudo (pelo menos até o momento da realização da pesquisa em junho de 2013). 

À exceção de três alunos, os demais gostariam que a escola desenvolve-se projetos educativos 

cujo tema fosse à lagoa.  
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 Segundo a aluna M.F. (2013), seria importante estudar a lagoa “[...] porque ela tem 

muitas coisas para serem exploradas: a fauna, a flora, os problemas ambientais, os problemas 

urbanos e os usos que as atividades fazem dela, por exemplo, os pescadores.” Para E.P.D 

(2013), “seria uma ótima oportunidade de sair da escola”.  E, “porque iria ser bom para os 

alunos estudar no lugar aberto. Aprender mais sobre a lagoa, na lagoa”, defende C.R.G.P. 

(2013). Já para o aluno E.O.B. (2013), estudar a lagoa seria interessante “porque aprenderia a 

cuidar melhor da lagoa e isto não só ajudaria a lagoa como também a nós.” Opinião 

semelhante tem W.R (2013), “eu queria estudar a lagoa porque eu queria ajudar a melhorá-

la”, afirma a referida aluna.  Os alunos que garantem não terem interesse em estudar a lagoa 

justificam sua posição evocando a representação de “lugar perigoso”.  

 A imagem de lugar perigoso justifica também a não inserção do sítio lacustre nos 

conteúdos curriculares ou em projetos educativos. De acordo com um dos professores 

colaboradores da pesquisa, “deslocar-se com os estudantes até as margens da lagoa significa 

colocar em risco a integridade física dos mesmos. Além disso, as famílias, cientes de que esta 

é uma área de risco permanente, não autorizam a saída dos alunos para esse tipo de atividade.” 

(PROFESSOR 02, 2013).  

 Outro aspecto que inviabiliza o desenvolvimento de projetos de Educação 

Patrimonial e Ambiental com a temática lagoa é a própria “falta de projetos e de incentivo para 

que esses projetos sejam criados e postos em prática.” (PROFESSOR 01, 2013). Esta opinião 

é compartilhada por outro educador. Porém, dois professores afirmam que a inexistência de 

projetos educativos nestas duas áreas se dá pela resistência dos seus pares. Para eles, “é mais 

fácil seguir o roteiro dos conteúdos curriculares pré-estabelecidos do que elaborar 

intervenções que demandam tempo, criatividade e recursos.” (PROFESSOR 04, 2013).  

 Mas nem sempre foi assim. Durante as entrevistas com o grupo social residente, 

coincidentemente, um dos entrevistados desenvolveu atividades como professor na referida 

instituição de ensino. Segundo MPO 16 (2013), “como nossos alunos moravam na comunidade, 

de vez enquanto, desenvolvíamos atividades de visitação para fins de observação e estudo da 

dinâmica socioambiental na lagoa e seu entorno.” Ainda de acordo com a entrevistada, “todas 

as vezes que a lagoa enchia e inundava a comunidade, a escola os abrigava pelo tempo 

necessário190”.  

                                                           
190 A comunidade à qual a entrevistada faz referência era composta por família que aterraram e ocuparam uma área 

da superfície da lagoa. Esta ocupação localizava-se no sangradouro da lagoa bem à frente da escola. No projeto de 

urbanização esta comunidade foi reassentada nas imediações do sítio lacustre.  
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 Entretanto, os quatro educadores entrevistados, reconhecem as potencialidades e a 

necessidade da escola se envolver com as questões socioambientais que acometem a 

comunidade onde está inserida e, apontam a lagoa como prioridade de intervenção. Mas, 

conforme já relatado, as dificuldades se iniciam pela falta de integração e envolvimento entre 

instituição escolar e comunidade local.  

 Mas qual a representação que os educadores têm da lagoa? Durante a aplicação da 

técnica de evocação livre, os cinco professores colaboradores, elencaram doze palavras que a 

lagoa os fazem lembrar imediatamente. São elas: preservação (quatro indicações); natureza 

(quatro citações); conservação (três enumerações) e comunidade (uma evocação). Ainda que 

preservação e conservação tenham sido lembradas como sinônimos, opta-se por não agrupar 

estas evocações em categorias, uma vez que, no conhecimento ambiental estão bem definidas. 

Os elementos centrais das representações dos professores é o que revela o gráfico da figura 33. 

 
Figura 33 - Gráfico demonstrativo dos elementos centrais e periféricos das representações sociais dos 

educadores sobre a Lagoa de Porangabussu 

 Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

 

 Nota-se que a representação social dos educadores demonstra uma forte ligação 

com a visão ecossistêmico-midiática, ou seja, evidencia uma forte preocupação com a situação 

de degradação à qual o bem patrimonial/ambiental está submetido em detrimento da diversidade 

de contextos presente no referido espaço.  

 Sabe-se que a construção de uma representação se dá na troca de informações e 

conhecimentos entre os sujeitos sociais e os meios comunicacionais participam ativamente 

deste processo. Por isso, é importante relatar que, de acordo com os educadores, os mesmos 

buscam, prioritariamente, na mídia televisiva as fontes de conhecimento e informações a 

respeito da problemática socioambiental. Apenas um dos professores assegura utilizar livros e 

revistas como fonte de informação. Mesmo assim, segundo este professor, estas fontes são 
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menos utilizadas que a mídia televisual. Isso ajuda a explicar a composição preservação, 

natureza e conservação como núcleo central de suas representações.  

 Porém, o elemento comunidade, ainda que de forma isolada, pode ser acionado num 

provável processo de mudança de representação deste grupo. A evocação de comunidade, para 

o educador que a indicou, diz respeito à complexidade social, cultural, econômica e ambiental 

que movimenta a dinâmica socioespacial local. Portanto, mais uma vez, evidencia-se um dos 

princípios defendidos na Teoria do Núcleo Central, qual seja: na periferia das representações 

encontram-se os elementos-chaves que ao serem mobilizados podem ascender ao núcleo da 

representação e, assim promover a transformação de uma representação social.  

 

5.2.3 Representações sociais de estudantes e educadores sobre a Lagoa de Messejana 

 

 A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Telina Barbosa da 

Costa, situa-se na Av. Padre Pedro de Alencar, S/N, a pouco menos de cem metros da Lagoa 

de Messejana, conforme mostra o Anexo C. Oficialmente, o início de suas atividades data do 

ano 1977. Atualmente, a escola oferece matrículas apenas para o nono ano do Ensino 

Fundamental191 a prioridade de atuação é o Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos.  

 Em 2013, a escola foi selecionada para participar do programa “Mais Educação”, 

do Ministério da Educação (MEC)192 cujo objetivo é incentivar a ampliação do tempo de 

permanência induzindo a organização curricular na perspectiva da Educação Integral (BRASIL, 

2014). Entre as atividades desenvolvidas pela escola no “Mais Educação” estão, na área de 

ensino, o acompanhamento de desempenho escolar nas disciplinas Matemática e Língua 

Portuguesa; no macrocampo esportes são oferecidas aulas de judô e na área ambiental são 

oferecidas aulas de paisagismo, dentre outras intervenções. Entretanto, nenhuma atividade 

contempla a Educação Patrimonial.  

 Duas vezes ao ano todo o corpo escolar é mobilizado para execução de seus dois 

projetos mais importantes: a Feira de Arte, Cultura e Ciência (FACC) cujos trabalhos são 

desenvolvidos segundo uma temática geral e, a Gincana Literária. Destas ações participam 

também os alunos do Ensino Fundamental.    

                                                           
191 Em 2013, oitenta e três alunos estavam matriculados na nona série do Ensino Fundamental, o Ensino Médio 

contabilizava quinhentos inscritos e a Educação de Jovens e Adultos trezentos e onze matriculados. 
192 As escolas das redes públicas de ensino aderem ao Programa Mais Educação e, de acordo com o projeto 

educativo em curso, optam por desenvolver atividades nos macro campos de acompanhamento pedagógico; 

educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da 

saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica. 

(BRASIL, 2014).  A Educação Patrimonial constitui um dos macros campos de ação deste programa.  
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 No que se refere à relação que a escola estabelece com a Lagoa de Messejana 

enquanto espaço formativo existe uma parceria com a Universidade de Fortaleza (UNIFOR), 

para realização do monitoramento da qualidade da água. O objetivo do trabalho é orientar os 

estudantes participantes (Ensino Médio) a desenvolver atividades na área de análises físico-

química de água incentivando o gosto pela pesquisa e preparando-os para a universidade.   

 Em relação ao desenvolvimento de projetos que abordem o patrimônio cultural 

local, estes inexistem na escola, conforme atestam os professores entrevistados. Do mesmo 

modo, não há ações educativas sistemáticas e continuadas com vistas à reflexão sobre a 

problemática socioambiental específica da Lagoa de Messejana e seu entorno. Entretanto, no 

ano de 2012, a escola participou do Projeto Farol das Águas, mas como observa a estudante 

L.B.O.M. (2013),  

[...] o projeto Farol das Águas tinha como objetivo promover uma ação mobilizadora 

que desse uma nova luz para a lagoa, [...] foi bom, mas não ajudou a melhorar a 

lagoa de Messejana. Por isso eu queria que a nossa lagoa voltasse a ser linda e um 

ponto turístico, como ela era antes. Mas para isso acontecer temos que cuidar da 

nossa lagoa todos os dias.  

 

 Nesta referida unidade escolar, a turma colaboradora foi a do 9º ano A, turno tarde, 

uma classe composta por 39 alunos. Todos responderam às questões propostas no roteiro do 

apêndice B. Destarte, a técnica de evocação livre proporcionou o registro de vinte e quatro 

palavras e expressões indicativas dos elementos constituintes das representações sociais destes 

sujeitos em relação ao objeto social em análise.  

 Obedecendo a ordem em que foram lembrados e a quantidade de vezes em que 

foram evocadas têm-se a seguinte sequência: poluição (18), violência (16), abandono (12), 

sujeira (11), esgoto (9), paisagem (9), lixo (5), descuido (5), moradia (5), estátua de Iracema 

(5), lazer (5), roubo (4), desrespeito (4), patrimônio (4), maltrato (3), desvalorização (3), 

precarização (2), desordem (2), pesca (2), diversão (2), vandalismo (1), insegurança (1), 

desinteresse (1), pobreza (1).  

 A composição destas representações possibilita a organização do seguinte conjunto 

de categorias: a) poluição agregando sujeira, esgoto, lixo; b) violência associando roubo, 

desordem, vandalismo e insegurança; c) abandono junto com descuido, desrespeito e maltratos, 

desvalorização, precarização e desinteresse; d) paisagem; e) lazer e diversão; f) moradia e 

pobreza; g) estátua de Iracema; h) patrimônio. O gráfico da figura 34 mostra mais claramente 

esta organização.  
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Figura 34 - Gráfico demonstrativo dos elementos centrais e periféricos das representações sociais dos 

estudantes sobre a Lagoa de Messejana             

Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

 

 Assim como nas representações sociais da comunidade e da mídia impressa local, 

o estado de poluição em que se encontra submetido o corpo hídrico constitui o elemento mais 

forte na maneira como os estudantes o percebem. A violência e as condições de abandono dos 

equipamentos do polo de lazer, igualmente significativos nas representações deste grupo são 

evocados para justificar a pouca ou nenhuma relação que os estudantes mantêm com a lagoa.  

 Neste sentido, vinte e seis entrevistados não estabelecem qualquer tipo de relação 

com a lagoa como revela a aluna T.F.S. (2013) “[...] mesmo morando perto eu não vou à lagoa 

porque tenho medo da violência. Além disso, ela está muito poluída.” Justificativa 

compartilhada pelos demais colaboradores. Entre o grupo de alunos que afirmam manter uma 

aproximação com o sítio lacustre, cinco deles apenas passam perto e a veem quando vão e 

voltam da escola; dois declaram gostar de apreciar a paisagem; dois afirmam fazer caminhadas 

no calçadão; um deles usa a praça de skate; outro passeia com a família; apenas um usa a praça 

para encontrar os amigos e outro aluno revela que vai à lagoa uma vez a cada ano por ocasião 

da festa de reveillon.  

 Entretanto, uma observação mais detalhada das respostas dadas aos 

questionamentos do roteiro disponível no apêndice B e, os discursos adotados em todos os trinta 

e nove textos produzidos, permite entender que os estudantes não rejeitam a lagoa como espaço 

público e patrimonial. Isso fica mais evidente quando se observa o quantitativo de oito 

estudantes que não a consideram um patrimônio em comparação a trinta e um que a reconhecem 

como tal. Os argumentos contrários e favoráveis estão resumidos no quadro 12, a seguir: 
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Quadro 12 - A lagoa como patrimônio social na visão dos estudantes 

 

 

Estudante 

Reconhece a 

Lagoa como 

patrimônio 

 

 

Justificativa 

 SIM NÃO 

 

K.C.B. 
  

X 

“Pois é muito desvalorizada e a cada dia fica mais poluída. Na verdade as 

pessoas não sabem cuidar tanto da lagoa quanto do meio ambiente.” 

 

L.L.F. 
 

X 

 “Porque ela marcou a história de Fortaleza e faz parte da história do nosso 

bairro.” 

 

H.M.S.C. 

  

X 

“Porque a lagoa de Messejana está muito prejudicada e patrimônio não se 

prejudica.”  

 

H.L.B. 

 

X 

 “Porque mesmo sendo poluída ela faz parte da história.” 

 

 

J.R.B. 

  

X 

“Porque se fosse antigamente poderia mas nestas condições não pode.” 

 

S.A.D. 

 

X 

 “Porque é um lugar feito para o lazer das pessoas, um ponto de referência 

da Messejana e um dos últimos lugares naturais de Fortaleza.” 

Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

 

 Assim, poluição, violência e abandono são elementos mobilizados em suas falas 

com o intuito de expressar indignação e requerer mudanças efetivas nas condições 

socioambientais que hoje caracterizam a Lagoa de Messejana. Tais posicionamentos podem ser 

representados através da fala da educanda K.M.L.S (2013), 

 

Lagoa, presente de Deus, herança para o homem. Mas ele não cuida, não dá o devido 

valor. Em seu redor temos uma praça com espaços para a prática de esportes, mas 

que não é tão usada como deveria. Ao redor da Lagoa são praticados muitos assaltos. 

Por isso, as pessoas têm medo e se afastam dela. Poderíamos limpá-la, cuidar, e 

utilizá-la com mais frequência para que essa nossa herança não seja transformada 

em lixão e nem esquecida. Que o medo não exista para que tenha mais segurança 

com a nossa presença. [...]. 

 

 Posicionados mais na periferia destas representações, estão elementos que apontam 

para a presença de uma afetividade, ainda que uma parte significativa deste grupo mantenha-se 

distante deste bem ambiental patrimonial. Deste modo, a paisagem da lagoa é lembrada como 

o mais admirável atributo deste sítio lacustre. Neste sentido, o aluno J.D.S.C. (2013) escreve:  

 

A Lagoa de Messejana 

A beleza da Lagoa de Messejana 

Não se pode descrever. 

O pôr-do-sol é lindo, 

Bonito mesmo de se ver 

Brilha dourado a cada fim de tarde. 

 

As garças passeiam graciosas 

São como um quadro pintado 

Pelas mãos mais habilidosas. 

O pescador, figura boa-praça 

Com a lagoa, forma uma paisagem simpática. 
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Ah! Minha lagoa! 

De pertinho, sinto suas dores. 

Alegria, felicidade e tristeza, 

Mistura de sentimentos. 

Mesmo assim, és um espetáculo fantástico. 

 

 A evocação lazer, por sua vez, é citada como possibilidade mais do que como 

realidade efetiva. Isso porque, além dos riscos inerentes à violência urbana, a condição de 

desgaste dos equipamentos de esportes e demais espaços disponíveis no entorno da lagoa, 

inviabiliza o uso efetivo dos mesmos. Entretanto, os estudantes reconhecem a importância da 

lagoa enquanto espaço público para a comunidade local ao mesmo tempo em que advertem 

sobre a responsabilidade que todos devem assumir para que este lugar seja mais bem 

frequentado. Este posicionamento pode ser resumido na opinião da aluna I.R.O. (2013) 

 

[...] Linda lagoa. Um lindo lugar onde todos deveriam cuidar, para ter um lugar onde 

brincar, jogar e conversar, ou seja, um dos únicos lugares que tem em Messejana 

para o lazer da população. Acho que no lugar de reclamar, as pessoas poderiam 

ajudar, ou até dar ideias para transformar o lugar. Todos podiam se juntar para 

limpar a praça e a lagoa, consertar os bancos e as quadras, fazer alguns brinquedos 

para as crianças, arrumar a iluminação e colocar mais segurança. Assim, todos vão 

começar a frequentar este espaço público, sem poluir a lagoa e a praça.   

 

 Este relato também contém as principais referências que marcam a maneira como 

os sujeitos e a comunidade percebem o sítio lacustre. Contudo, quando questionados sobre a 

importância da lagoa para si e para a comunidade, as respostas, com unanimidade, são 

acompanhadas por explicações que aspiram ao desejo de um lugar que pode ser melhor e 

expressam a vontade de verem acontecer uma mudança de atitude das pessoas e do poder 

público. O quadro 13 expõe uma sistematização da maneira como os estudantes percebem a 

Lagoa de Messejana no seu cotidiano e no cotidiano da sua comunidade. 
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Quadro 13 - A relação sujeito, comunidade e sitio lacustre: percepções dos estudantes. 

A Lagoa representa para os estudantes ... 

Área de lazer e diversão, mas não está sendo usado como deveria (quinze indicações). Lugar que necessita de 

cuidados urgente (nove citações). Patrimônio que não está sendo admirado como deveria e precisa ser cuidado 

(sete indicações). Um lugar de passagem (três menções). Um lugar que faz parte da infância e história. É minha 

referência (três citações). Um ponto turístico (duas indicações). Um lugar marcante e Fortaleza e muito lindo 

(uma citação). Lugar perigoso (uma menção). É só uma lagoa normal (uma enunciação). Tudo de bom (uma 

referência).  

E para a comunidade... 

Um lugar de encontro e lazer que está mal cuidado pelas pessoas e pelo poder público (catorze indicações). Nada 

porque n em as pessoas, nem a prefeitura dão a ela o valor que merece (nove citações). Um patrimônio cultural e 

natural que deve ser cuidado (cinco menções). Um lugar de acúmulo de lixo, esgoto e violência, por isso, 

abandonado (cinco referências). Um lugar conhecido, um ponto de referência (três citações). Para alguns, 

representa só uma lagoa poluída (duas indicações). Orgulho por sua bela paisagem (duas indicações). É a nossa 

referência histórica (duas enumerações). Um lugar de pesca (duas citações). Um lugar de moradia (uma menção). 

Um espaço público (uma indicação). A riqueza do bairro (uma referência). 

E o que há de melhor na Lagoa de Messejana...  

A praça, a quadra de lazer, o campinho e os equipamentos quando estavam bons (doze citações). A bela vista, a 

brisa, os pássaros e o fim de tarde (onze indicações).  A estátua de Iracema (onze enumerações). Nada porque não 

é cuidada (seis referências). A pescaria (uma indicação). O espaço público livre para o lazer e esportes (uma 

enumeração). O conhecimento que as pessoas possuem dela (uma referência). A lagoa em si não é legal por causa 

da poluição (uma indicação).  

Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

 

 Estes argumentos se juntam às intervenções apontadas pelos educandos como 

fundamentais para que as populações locais e demais visitantes voltem a frequentar a lagoa 

devolvendo vida e dinamismo a este espaço. Tais reinvindicações encontram-se sistematizadas 

no gráfico da figura 35. 

 
Figura 35 - Gráfico demonstrativo das principais reivindicações dos educandos para melhorar a relação da 

comunidade com a Lagoa 

Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 
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 Todas estas representações reivindicadas ratificam o envolvimento afetivo do grupo 

com a Lagoa e a expectativa de um porvir favorável à mesma e à comunidade. Esta afetividade 

se confirma nos discursos e narrativas sobre os sentimentos que o bem lacustre desperta em 

cada integrante deste grupo.  

 Por essa razão, tristeza (treze citações), raiva (quatro indicações) e pena (oito 

enumerações) são os sentimentos mais expressivos entre os educandos. Há também há 

indicações de angústia (uma referência), desprezo e desgosto (ambos duas citações). Neste 

sentido, N.C.F. (2013) afirma que a lagoa desperta em si “pena pelo estado de degradação em 

que se encontra a lagoa e raiva porque nem a prefeitura nem as pessoas cuidam dela.”  Do 

mesmo modo B.A.M. (2013) tem o sentimento “de pena, pois um patrimônio histórico não 

deveria ser abandonado, desprezado dessa maneira.” Já H.M.S.C. (2013) sente “tristeza, pois 

um lugar tão natural e tão bonito está sendo desperdiçado.” Igual sentimento tem K.H.L. 

(2013) “sinto tristeza, pois não cuidamos e nem usamos como deveríamos.”  

 Os que afirmam sentir alegria (seis menções), tranquilidade (três enumerações), 

felicidade, admiração, carinho e paz (uma referência para ambos) destacam as emoções e o 

privilégio de ver no bairro “um lugar muito bonito. Um verdadeiro cartão postal da cidade 

[...]”, afirma L.B. (2013). Ou conforme revelam M.R.O.D. (2013), “quando vejo o pôr-do-sol 

sinto uma imensa tranquilidade e uma sensação de liberdade enche a minha alma.”  E, L.L.S. 

(2013), “eu acho muito bonito o pôr-do-sol na Lagoa de Messejana eu me sinto em paz quando 

vou à lagoa.” Por sua vez, V.G. (2013) declara: “sem palavras para descrever o amor que sinto 

por ela.”  

 Dois estudantes sentem que é possível não desistir da lagoa, por isso, asseguram 

que o bem lacustre desperta neles a certeza de que é imprescindível a persistência. É o que 

admite J.R.B. (2013), “[...] persistência porque se nos unirmos podemos fazer a Lagoa de 

Messejana um lugar melhor”. 

 Estas condições podem ser apropriadas no trabalho pedagógico escolar. Ao assumir 

o compromisso de estimular a reflexão sobre o bem em toda a sua dinâmica e, principalmente, 

em sua condição de patrimônio cultural ambiental local a escola potencializa o envolvimento 

dos sujeitos sociais e, consequentemente, contribui para transformar a representação social que 

estes têm do mesmo.  

 Desta maneira, os educadores reconhecem que a intensa demanda cotidiana dos 

conteúdos didáticos curriculares dificulta a elaboração de projetos que contemple a EP e EA ou 

a inclusão da lagoa como um elemento didático permanente na formação escolar. Além disso, 

“a possibilidade da ocorrência de assaltos e outros episódios de violência tão comuns no 
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entorno da lagoa inviabiliza a saída das turmas da escola, pois os alunos são todos de menor 

e a nossa responsabilidade é muito grande”, explica o professor 03 (2013).  

 Esta realidade se repete nas demais escolas conforme visto até aqui. Porém, os 

alunos desta instituição de ensino, vêm de diversas escolas do próprio bairro e, todos eles 

afirmam nunca ter estudado a lagoa. Igualmente, trinta e sete alunos revelam o desejo de que 

sua escola a coloca-se como prioridade entre os temas de estudo, conforme demonstram suas 

narrativas.  

 Assim, J.R.B. (2013) gostaria que a escola desenvolvesse projetos educacionais 

usando a lagoa como lugar de estudo “porque se estudarmos a lagoa descobriremos como 

ajudá-la.” I.R.O. (2013), assevera “Não tive a oportunidade, mas gostaria muito de saber um 

pouco mais sobre a lagoa, pois marcou a minha infância e quero que marque a dos meus 

filhos”. Para I.M.T. (2013), “[...] seria ótimo se tivéssemos essa experiência, pois é muito bom 

estudar um lugar em que frequentamos.” Interessante também, é a opinião de T.F.S. A referida 

aluna gostaria que a escola abordasse a lagoa nos projetos “para educar a própria escola a 

cuidar dos patrimônios de Messejana.” (T.F.S., 2013). 

 Entretanto dois estudantes afirmam não ter interesse em estudar a lagoa porque “ela 

é muito poluída” explica (M.M., 2013; L.C., 2013). Mesmo assim, não se percebe uma rejeição 

do sítio lacustre pelos dois. As respostas que os mesmos registram nas demais questões, 

mostram afetividade e interesse pelo lugar. Ao indicar a degradação do corpo hídrico na verdade 

estão negando esta realidade tanto é que nas representações reivindicadas os mesmos indicam 

a necessidade de despoluição e maiores cuidados com as estruturas do polo de lazer.  

 Os educadores, por outro lado, concordam que a lagoa é um objeto de estudo muito 

interessante visto a complexidade e dinâmica socioambiental urbana observada neste espaço. 

“Ela oferece informações e conhecimentos que podem ser facilmente integrados aos conteúdos 

de todas as disciplinas. Para isso, basta disponibilidade e um pouco de aprofundamento do 

conhecimento que temos deste espaço”, assegura o professor 05 (2013).  

 Corroborando com esta opinião o professor 01 (2013) explica que  

 

[...] tanto a lagoa em si quanto o seu entorno são exemplos de toda a problemática 

que se vive hoje nas cidades. Este espaço é um excelente objeto de estudo para a 

educação ambiental, uma vez que, revela a forma desrespeitosa com que as pessoas 

tratam seus recursos ambientais. É um exemplo do que não se pode fazer com a 

natureza. 

  

 Este posicionamento é a expressão das representações sociais que os professores 

têm deste sítio lacustre. Consequentemente, a evocação livre aplicada ao grupo de cinco 

educadores revela sete palavras e expressões como as mais significativas de suas representações 
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totalizando dezoito citações, a saber: degradação ambiental (4); preservação (3); natureza (3); 

paisagem (2); violência (3); perigo (2); espaço público (1).  

 Deste modo é possível organizar quatro categorias de elementos representacionais: 

a) degradação ambiental e preservação193; b) natureza e paisagem; c) violência e perigo e d) 

espaço público. O gráfico da figura 36 demonstra mais nitidamente os elementos centrais das 

representações sociais dos educadores em relação ao objeto social em análise.  

 
Figura 36 - Gráfico demonstrativo dos elementos centrais e periféricos das representações sociais dos educadores 

sobre a Lagoa da Messejana 

Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

 

 Degradação, natureza e violência como núcleo central das representações dos 

educadores demonstra a forte influência do discurso ecossistêmico-midiático em sua 

constituição. Essa constatação é reforçada pelos professores ao revelar que buscam 

conhecimentos sobre a problemática ambiental na mídia televisiva e impressa. Este fato ratifica 

a necessidade de maior aprofundamento teórico e metodológico da Educação Ambiental por 

parte dos educadores. Desse modo, outras questões, como a patrimonial, seriam reconhecidas 

como complementares da EA e, consequentemente, seriam assumidas nas ações educativas 

sobre o ambiente que circunda a escola.  

 Tudo isso, só reforça a necessidade da escola assumir sua responsabilidade como 

mediadora entre a comunidade e seu patrimônio. Enquanto a sociedade global solicita um maior 

compromisso das instituições educacionais na promoção, valorização e conservação de um 

ambiente humano favorável à qualidade de vida das comunidades, a escola fechada em seus 

“muros” físicos e simbólicos permanece ignorando as representações, os anseios e expectativas 

do seu público em relação aos lugares com fortes atributos patrimoniais e ambientais do seu 

                                                           
193 Preservação está compondo com degradação porque esta palavra foi evocada como forma de expressar à 

necessidade de se combater a degradação e não por um estado de proteção do bem hídrico. 
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entorno e, portanto, imprescindíveis à melhoria da qualidade de vida da população e ao 

fortalecimento da cidadania.  

 

5.2.4 Representações sociais de estudantes e educadores sobre a Lagoa da Parangaba 

 

 A Escola Municipal de Ensino Fundamental Cláudio Martins situa-se na Avenida 

João Pessoa, nº 6601 no bairro Parangaba. A referida unidade escolar está localizada a uma 

distância aproximada de quatrocentos metros em relação à Lagoa da Parangaba (Anexo D). A 

escola presta serviço à comunidade local desde 1996. Em 2013, ano em que a pesquisa foi 

realizada, a escola contava com setecentos e oitenta e um (781) alunos, distribuídos entre os 

anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. Colaboraram com a pesquisa cinquenta estudantes 

das turmas A e B do 8º ano do Ensino Fundamental, turno manhã.   

 Assim como nas demais instituições pesquisadas, a Escola Cláudio Martins não tem 

um projeto permanente de EP. Entretanto, os professores de Geografia promoveram a realização 

de uma aula de campo com o objetivo de levar ao conhecimento dos estudantes do Ensino 

Fundamental II os pontos turísticos da cidade. Esta ação inclui a visitação de alguns patrimônios 

tombados. Porém, a experiência não intencionou o aprofundamento sobre a realidade 

patrimonial do município ou do bairro. 

 Do mesmo modo, inexiste um projeto contínuo e sistemático de ações direcionadas 

à educação ambiental. Porém, a escola, desde 2003 mantém a prática de participar de todas as 

edições da CNIJMA. Do mesmo modo, em 2012 a escola vivenciou a experiência de participar 

da Feira de Ciências da Universidade Federal do Ceará. Na ocasião, esclarece o professor 03 

(2013), “dois trabalhos foram apresentados. Um sobre poluição ambiental e outro sobre 

plantas medicinais. O primeiro foi premiado.”  

 Ainda de acordo com o professor 01 (2013), a realidade socioambiental do entorno 

da escola é trabalhada em parceria com o departamento de educação ambiental do Metrô de 

Fortaleza (METROFOR). Percebe-se que é um trabalho realizado uma vez a cada ano cujo foco 

são as necessidades da empresa responsável pela operação do sistema metroviário. Isso fica 

evidente no seguinte registro:   

 

[...] uma vez que o metrô tem influência direta sobre a escola, porque passa vizinho 

da mesma, a equipe do Metrofor foi à escola oferecer palestras sobre o meio 

ambiente.  No primeiro ano eles contemplaram o cuidado com o lixo reciclável 

através de desenvolvimento de desenhos.  No segundo ano foi feito um trabalho com 

o cuidado com o metrô o debate foi sobre os cuidados com o lixo nos trilhos, e a 

depredação das composições, pois é comum o apedrejamento. (PROFESSOR 01, 

2013).  
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 No que diz respeito à relação que a escola estabelece com a comunidade local e 

com a Lagoa da Parangaba enquanto objeto de estudo, os educadores revelam que não existem 

ações educativas com este objetivo. Porém, todos os anos os alunos são mobilizados para 

realização da Feira de Ciências e Cultura, o mais importante evento da escola. “A questão 

Ambiental constitui uma das temáticas trabalhadas neste evento. Como a escolha dos temas 

obedece às temáticas trabalhadas nas disciplinas, em uma das edições a Lagoa da Parangaba 

foi objeto de pesquisa,” revela o educador 02 (2013). Ainda de acordo com o citado professor  

 

a escola não desenvolve ações de Educação Patrimonial ou ambiental que contemple 

a Lagoa da Parangaba. Mas, já foi feito trabalho em evento cultural na temática meio 

ambiente. Era voltado para a problemática com o lixo. Abordava os cuidados que 

você deve ter com o meio ambiente. Na ocasião os alunos realizaram filmagens, 

fizeram fotografias e visitação na comunidade que mora nas margens da Lagoa. 

Depois prepararam uma exposição com o material coletado. 

 

 Entre cinquenta (50) estudantes colaboradores da pesquisa, quarenta e oito (48) 

afirmam que nunca tiveram a oportunidade de estudar a Lagoa da Parangaba na escola. Os dois 

educandos que declaram ter vivido esta experiência esclarecem que o fizeram em outra unidade 

escolar. Ambos asseguram ter participado do Projeto Farol das Águas. Entretanto, estes 

estudantes se juntam aos demais no desejo de ver a realidade socioambiental da Lagoa sendo 

discutida em sala de aula.  

 Assim, a aluna D.O. (2013) explica: “eu queria que a minha escola ensinasse sobre 

a Lagoa para saber a história dela e como era a vida das pessoas antes e agora, ao redor 

dela.” Por sua vez, a estudante B.G. (2013) afirma querer estudar a Lagoa “porque é importante 

conhecer o lugar em que moramos. E porque a lagoa é um patrimônio da comunidade que 

precisa ser conhecido por todos e valorizado.” Já para V.S.S.S (2013), “[...] o estudo sobre a 

lagoa é importante porque nos leva a debater a poluição, a violência e todos os problemas que 

se pode ver no local.”  

 Diversas, são as razões que inviabilizam a atuação da escola com mediadora do 

conhecimento a respeito da dinâmica socioambiental e cultural da Lagoa da Parangaba. Dentre 

as dificuldades apontadas pelos professores estão: “[...] a falta de interesse dos professores e 

alunos e a dificuldade de infraestrutura e ônibus para levar os alunos. Há também a violência 

urbana que é muito forte no entorno da Lagoa.” (PROFESSOR 01, 2013). Na opinião do 

professor 04 (2013), “a dificuldade de acesso e a violência urbana inviabilizam qualquer 

tentativa de colocar a Lagoa como um tema permanente de projetos educativos e ações 

educativas.” Ou ainda para o professor 05 (2013) “o que dificulta é a boa vontade do professor 
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que não quer sair da sala de aula. Em segundo lugar a falta de recursos materiais e a 

dificuldade de deslocamento”. 

 Entretanto, os professores reconhecem que a Lagoa constitui um importante 

elemento pedagógico formativo para a cidadania. Isso porque segundo o docente 04,  

 

hoje a gente tem que trabalhar a consciência do jovem para a questão ambiental. 

Temos que fazê-los pensar sobre o futuro e prepara-los para exercer a cidadania de 

fato. Isso implica no conhecimento aprofundado da realidade do lugar onde eles 

vivem. A prefeitura deveria dar condições colocando inclusive no currículo como um 

projeto da escola todos anos desenvolver um trabalho pedagógico com essa Lagoa 

da Parangaba. (PROFESSOR 04, 2013).  

 

 Estes argumentos são compartilhados pelos demais educadores. Neste sentido o 

professor 02 (2013) acrescenta:  

 

poderia trabalhar em sala de aula sobre a Lagoa na perspectiva de não poluição 

(cada um fazendo sua parte – atinge a família e os amigos). Sensibilizar, refletir e 

conscientizar. O que falta nos jovens é conscientização e vivência dos valores 

essenciais às boas práticas ambientais. 

 

 Estes posicionamentos são a expressão das representações que os educadores têm 

do sitio lacustre em análise. Este fato é evidenciado na técnica de evocação livre em que foi 

possível registrar seis palavras e expressões, a saber: poluição (5), degradação ambiental (2); 

natureza (4); violência (3); paisagem (2); e pescaria (1). Estes elementos podem ser agrupados 

nas seguintes categorias: a) poluição e degradação ambiental; b) Natureza e paisagem; c) 

violência; e d) pescaria. O gráfico da figura 37 mostra o núcleo central das representações 

sociais destes sujeitos em relação ao objeto social.  

 
Figura 37 - Gráfico demonstrativo dos elementos centrais e periféricos das representações sociais dos educadores 

sobre a Lagoa da Parangaba 

Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 
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 A análise destas informações permite a identificação de um campo representacional 

marcado pela forte influência das representações midiáticas ou jornalísticas. Assim como nas 

demais escolas, mesmo reconhecendo a potencialidade do sitio lacustre como elemento 

pedagógico formativo, os educadores não atentam para outras possibilidades de reflexão que o 

lugar suscita. A diversidade de usos, as percepções da comunidade, a relação histórico-afetiva 

que os sujeitos incluindo os próprios estudantes, mantém com este patrimônio social. A própria 

condição de desencantamento para com o referido espaço público pode ser mobilizada para 

reverter a atual debilidade dos laços sociais com o lugar. 

 Isso implica compreender o que pensam os estudantes sobre o seu patrimônio 

ambiental lacustre. E, de fato, eles assim o reconhecem, ainda que desconheçam sua condição 

de patrimônio oficial do Município. Sem exceção, os estudantes afirmam que a Lagoa da 

Parangaba é um patrimônio porque “ela faz parte da história da comunidade. É um patrimônio 

natural e cultural do bairro e é uma pena vê-lo nas condições em que está,” declara R.R.C.C. 

(2013). “Ela é a referência do bairro e um espaço de lazer para a Parangaba,” afirma J.F.B.S. 

(2013). E porque “a Lagoa da Parangaba é uma das últimas paisagens naturais de Fortaleza 

e é uma identidade do povo” defende o estudante I.V. (2013).  

 Mas quais as representações sociais que o grupo tem sobre este patrimônio? Os 

principais elementos que compõem as representações sociais destes sujeitos podem ser 

visualizados nas evocações enunciadas pelos mesmos. Assim, considerando a ordem em que 

foram citadas e a quantidade de vezes em que foram lembradas é possível assinalar o registro 

de trinta e cinco palavras e expressões assim enumeradas: poluição (36); sujeira (7); lixo (6); 

violência (6); uso de drogas (6); natureza (6); lazer (6); cultura (6); esgoto (5); abandono (5); 

feira (5); árvores (5); prática de esportes (5); pesca (5); patrimônio (5); desrespeito (4); pássaros 

(4); desordem (3); poluição sonora (2); degradação (2); paisagem (2); esquecimento (2); roubo 

(2); campo de futebol (2); mau uso (1); cracolândia (1); tráfico (1); insegurança (1); compras 

(1); espaço de alegria (1); garças (1); jacarés (1); moradores de rua (1); ponto de referência (1), 

desigualdade (1). 

 É possível organizar este conjunto de evocações em nove categorias 

representacionais: a) poluição associada a lixo, esgoto, sujeira, poluição sonora e degradação; 

b) violência integrando desordem, cracolândia, uso de drogas, roubos, tráfico e insegurança; c) 

natureza junto com pássaros, árvores, garças, paisagem e jacarés; d) lazer agregando prática 

esportiva, campo de futebol, pesca, espaço de alegria; e) abandono acompanhado de 

desrespeito, esquecimento e mau uso; f) cultura e patrimônio; g) feira e compras; h) 
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desigualdade e moradores de rua e, i) ponto de referência. O núcleo central das representações 

sociais dos estudantes pode ser conferido a seguir, no gráfico da figura 38.  

 

Figura 38 - Gráfico demonstrativo dos elementos centrais e periféricos das representações sociais dos estudantes 

sobre a Lagoa da Parangaba 

Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

 

 As representações sociais se formam, segundo demonstrado por Moscovici (2008, 

2011; 2012), na troca de informações, nas conversações estabelecidas entre os sujeitos sociais 

nos espaços públicos, nas instituições sociais, nos meios de comunicação, nas ruas, em casa, na 

escola. Nestes espaços, elas não apenas são consolidadas, mas transmitidas entre os sujeitos e 

grupos sociais.  

 Nesta perspectiva, é compreensível que a degradação ambiental prevaleça no 

núcleo central das representações dos estudantes. Este é o tema predominante nas reportagens 

e programas midiáticos que abordam os lugares urbanos com atributos naturais, a exemplo das 

lagoas. É o que discutem os livros didáticos quando trazem tal abordagem em seu conteúdo 

ambiental. Paralelamente é o foco das ações escolares e, mesmo assim, o tema é levantado 

esporadicamente. Igualmente chama atenção o fato da violência, ainda que, por uma diferença 

mínima, ser mais forte do que a representação da natureza.  

 Mas, conforme já explicitado, a estrutura de uma representação contém tanto uma 

resistência (seu núcleo central) quanto uma perspectiva de mudança. Esta possibilidade de 

mudança é demonstrada na presença de elementos periféricos como lazer, cultura, feira, 

desigualdade e ponto de referência, aspectos que podem emergir em debate desencadeado na 

escola, nas conversações entre os grupos. Não olvidemos que as representações são fenômenos 

sociais e, por essa razão, estão continuamente em transformação.  

 Ainda mais relevante nesta possibilidade de mudança do núcleo central é a 

afetividade que os estudantes demostram nutrir em relação ao bem lacustre. Mesmo que 
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dezesseis alunos afirmem manter-se distante, um contingente significativo (trinta e quatro 

estudantes) declara cultivar algum tipo de aproximação com o lugar, dentre os quais destacam-

se: admiração da paisagem (10); jogar futebol no campo (9); ir à feira (4); pescar (3); consumir 

o peixe comprado dos pescadores (2); passear com a família (2) e caminhar ao seu redor quando 

vão à escola ou em outras situações (11).  Vale ressaltar que as falas quase sempre são 

acompanhadas de argumentos questionando a situação de degradação e violência registrada no 

referido espaço público. Poluição e insegurança, igualmente são citadas para justificar as 

ausências.   

 A afetividade é especialmente demonstrada pelo que revela cada um dos estudantes 

em relação aos sentimentos e emoções que a presença da lagoa desperta em si. Destarte, o 

sentimento tristeza é o mais citado estando diretamente ligado à atual realidade socioambiental 

da Lagoa. O quadro 14 demonstra um panorama da afetividade que o referido grupo mantém 

em relação ao bem patrimonial.  

 
Quadro 14 - Lagoa e estudantes: a construção de uma relação afetiva 

 

Sentimentos 

e emoções 

 

Citações 

 

Elementos que justificam o sentimento ou a emoção 

Tristeza 30 Poluição; violência; condições de abandono e descaso e falta de 

reconhecimento da importância do bem.  

Admiração 10 Beleza cênica; importância para o bairro; belo pôr-do-sol e pescadores.  

Amor 6 Paisagem bonita; história; lembranças pessoais e patrimônio. 

Esperança 4 Mudança de atitude da população; valorização do patrimônio e melhoria 

na educação. 

Paz 3 Paisagem; brisa; água e pescadores. 

Pena 1 Degradação ambiental e espaço público mal utilizado e depredado. 

Medo 1 Violência.  

 Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 

 

 Os aspectos apresentados como explicação das emoções e sentimentos são 

igualmente mobilizados quando elegem as principais intervenções necessárias à melhoria da 

relação entre a comunidade e o bem lacustre. Assim, são indicados como imprescindíveis: a 

despoluição, saneamento básico e a limpeza da lagoa (26); reforma dos equipamentos de lazer 

e calçadão (12); criação de mais áreas de lazer, eventos culturais e atividades esportivas (oito 



248 
 

citações); educação para redução da poluição (7); segurança (5); divulgação da Lagoa como 

ponto turístico (2) e fiscalização (1). As ilustrações da figura 39 sintetizam estas representações 

reivindicadas. 

 

Figura 39 - Como poderia ser a relação entre população e Lagoa na visão dos estudantes 

 
Fonte: Informações da pesquisa de campo (2013). 
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 Esta composição de imagens sintetiza as expectativas não apenas dos estudantes, 

mas também as da comunidade entrevistada, conforme demonstrado no capítulo anterior. Todos 

percebem a Lagoa como um espaço público importante para a população, especialmente, no 

que diz respeito a sua potencialidade enquanto área de lazer. Nestes desenhos percebe-se a 

ausência dos conflitos inerentes ao uso social do espaço público, mas a presença de si mesmos 

e dos outros é posta em interação com o bem patrimonial. Neste caso, a ideia de preservação 

invocada para o patrimônio ambiental lacustre nos textos, desenhos e falas durante as 

entrevistas, reclama não a intocabilidade, mas a vivência cotidiana e permanente, condições 

essenciais para a valorização e conservação do bem enquanto espaço público e patrimônio, tal 

como visto no exemplo do Lago Jacarey.  

 Os posicionamentos dos estudantes, principalmente, aqueles registrados nas 

produções textuais, com unanimidade, realizam uma retrospectiva das relações socioambientais 

que as gerações mais velhas mantinham com a Lagoa. Tais posicionamentos evoluem no 

sentido de demonstrar as mudanças negativas que afetaram o sítio lacustre desencadeando o 

aniquilamento da pseudo-harmonia destas relações e, culminam com a exposição do desejo de 

vivenciar estas experiências. É o que demonstra a estudante A.B.R.P (2013) 

 

[...] Antigamente a Lagoa da Parangaba era limpa, não tinha aquela sujeira que tem 

hoje. Agora, as coisas mudaram e mudaram para pior, viu? A violência aumentou, a 

poluição também [...] a calçada está totalmente destruída. A Lagoa servia 

antigamente como de um ponto de lazer e diversão. As pracinhas serviam de ponto 

para as pessoas se distrair, namorar, passear com os amigos e família. Mas agora 

faz é medo andar por lá por causa dos vândalos.  [...] Mas a Lagoa está assim por 

causa da gente. [...] A verdade é que nós não cuidamos do nosso patrimônio. Eu 

espero que um dia as pessoas possam voltar a visitar a Lagoa e cuidar dela como ela 

merece, como nós merecemos. 

 

 Esta realidade corresponde ao que Jovchelovitch (2000) explica sobre a função do 

espaço público. Para a referida autora,  

 

[...] o espaço público não existe para uma geração apenas e não se limita aos que 

vivem. Ainda que seja um espaço no qual as pessoas entram quando nascem e deixam 

para traz ao morrer, ele transcende o ciclo da vida de uma só geração. Sua 

imortalidade reside em sua capacidade para produzir, manter e transformar uma 

história preservada em artefatos e em narrativas de ações humanas. Se as pessoas 

estivessem sempre isoladas em seus espaços privados no mundo, nem a história, nem 

a vida política seriam possíveis. São os encontros que a esfera pública engendra que 

fornecem as condições não apenas para estabelecer as preocupações comuns do 

presente, mas também para identificar o que o presente deve ao passado e quais as 

esperanças que nutre em relação ao futuro. (JOVCHELOVITCH, 2000, p. 50). 

 

 Estes não seriam também atributos do patrimônio? De certo que sim. Nesta 

perspectiva, para os estudantes, os sítios lacustres são, reconhecidamente, espaços públicos 

patrimoniais.  A fala do aluno D.S.V (2013) ilustra esta declaração:  
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A Lagoa da Parangaba é um patrimônio importante da comunidade. É uma pena que 

a população ignore a Lagoa e a polua cada vez mais. Ignora sua beleza e o espaço 

público para o lazer que ela nos traz. Nós, a população, devemos cuidar mais dos 

nossos patrimônios, sejam naturais ou construídos pelo homem. Devemos preservá-

los e zelar por eles porque fazem parte de muitas histórias importantes da cidade e, 

certamente, continuarão participando de muitas outras histórias de geração em 

geração. Mas isso só poderá acontecer se nos conscientizarmos de sua importância.  

 

 A escola e, em especial, os educadores, precisam atentar que, para além do cenário 

altamente problemático, os sujeitos sociais nutrem expectativas de mudança positiva nas atuais 

condições do patrimônio ambiental lacustre. Estas expectativas guardam em si a possibilidade 

do (re)encantamento com o lugar e isso pode ser estimulado desde os primeiros anos da 

formação escolar através da abertura de espaço para a conversa, a troca de ideias e a reflexão 

sobre a realidade dos lugares dotados de sentido pela comunidade local.  

 Neste sentido, é necessário superar os entraves que promovem o silêncio em 

detrimento do diálogo e a observação em vez da participação. Esta fórmula tão aplicada em 

nossas instituições de ensino, mas, sobretudo na vida social moderna, acirra a indiferença pelo 

outro inibindo a perspectiva do encontro e exaspera o conformismo frente aos problemas 

fundamentais que acometem o nosso espaço de vida. Como resultado, têm-se a fragilização da 

cidadania e, consequentemente, das responsabilidades para com o lugar em que se vive. No 

centro desta realidade está a sustentabilidade do patrimônio ambiental urbano, em especial, o 

lacustre.  

  Do ponto de vista das condições socioambientais do patrimônio ambiental lacustre, 

os resultados da pesquisa mostram um cenário preocupante. Entretanto, maior apreensão causa 

o fato destes lugares serem ignorados pelas escolas da circunvizinhança, apesar da forte 

expressão pedagógica que elas têm. Estes lugares permanecem invisíveis à escola porque esta, 

igualmente ignora o imaginário, a afetividade e as representações sociais que a sua comunidade 

nutre em relação aos mesmos. São estas representações que contém a chave para um efetivo 

processo de valorização e conservação destes bens patrimoniais, conforme demostrado.  

 Sabe-se que esta responsabilidade não é exclusiva da educação escolar, entretanto, 

ao se abster de promover uma educação compromissada com a realidade ambiental e 

patrimonial local a escola contribui para perpetuar a condição de insustentabilidade 

socioambiental que marca, na atualidade, o patrimônio lacustre urbano em questão.  
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5.3 Por uma formação patrimonial em ambientes lacustres 

 

 Decisivamente, a importância da Educação Patrimonial está em sua capacidade de 

aproximar as relações entre a sociedade e seu patrimônio. Infelizmente, poucos avanços tem 

sido alcançados neste campo educativo, tanto no que se refere à produção teórica acadêmica 

quanto à aplicação prática de suas ações nas instituições de ensino. Superar estas dificuldades 

é o grande desafio da EP em nosso país, por isso, muito há que ser feito neste setor.  

 A Constituição Federal Brasileira, em seu Artigo 216 reconhece que o Patrimônio 

Cultural é constituído pelos bens de natureza material e imaterial que sejam portadores de 

referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos que formam a nossa sociedade 

(BRASIL, 1988). Neste sentido, o patrimônio assume a condição de instrumento pedagógico 

essencial à formação da cidadania. Esta última, por sua vez, é fundamental na promoção de uma 

sociedade comprometida com a realidade patrimonial e ambiental do lugar em que vive.   

 Entretanto, a escola não tem cumprido adequadamente esta que é uma de suas 

principais funções “[...] formar cidadãos com uma base cultural comum, e onde o hábito de 

consumo de bens culturais é incrivelmente restrito.” (FONSECA, 2005, p. 43). Na concepção 

de Braga (2011) apesar da importância que lhe é atribuída, a EP permanece um tema pouco 

frequente na agenda da escola básica. Para o autor,   

 

isto provavelmente é consequência de uma conjuntura histórica que originou um 

modelo de política “pública” que prioriza a preservação de sítios urbanos. Bens 

móveis e imóveis, obras de arte e, apenas mais recentemente, saberes, formas de 

expressão, lugares e celebrações ligadas ao cotidiano da população, que coloca os 

bens culturais (em si) acima das referências culturais da comunidade.  (BRAGA, 

2011, p. 19-20). 

 

 Esta realidade tem implicações diretas sobre a relação que os grupos sociais 

estabelecem com o patrimônio. Por esta razão, Casco (2006), defende que na Educação 

Patrimonial a elaboração de projetos educativos necessita priorizar  

 

a disseminação de valores culturais, formas e mecanismos de resgate, preservação e 

salvaguarda, assim como para a recriação e transmissão desse patrimônio às gerações 

futuras é, sobretudo, um projeto de formação de cidadãos livres, autônomos e 

sabedores de seus direitos e deveres. (CASCO, 2006, p. 2). 

  

 Trata-se então de desenvolver o processo educativo num exercício democrático em 

que os grupos sociais sejam protagonistas das decisões sobre o seu patrimônio. Isso inclui 

considerar as representações sociais, o imaginário que os sujeitos sociais detêm sobre o lugar 

em que vivem e sobre sua relação com ele.  
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 Por essa razão, a escola, ao se dispor a trabalhar uma formação educacional 

patrimonial deve apropriar-se dos vínculos identitários e afetivos estabelecidos com o entorno 

socioambiental. Esta atitude, alicerçada na afetividade pode ser capaz de promover mudanças 

concretas nos atuais comportamentos e atitudes que impactam negativamente a relação dos 

sujeitos sociais em análise e o seu patrimônio lacustre.   

 Neste sentido a Educação Patrimonial formal constitui um esforço para reduzir a 

distância que separa a escola e a realidade vivenciada no seu entorno aproximando-a do 

cotidiano dos alunos e suas comunidades. Entretanto, Londres (2012), alerta sobre a 

necessidade de compreensão de que a EP não se limita a ensinar sobre o patrimônio, mas sua 

fruição, conservação e difusão, como um recurso valioso no processo educativo. Por essa razão 

a autora defende:  

 

A meta que se deve ter em vista, portanto, é de despertar no educando a curiosidade, 

o desejo e o prazer de conhecer e de conviver com os bens culturais enquanto 

patrimônio coletivo, e de levá-lo a se apropriar desses bens enquanto recursos que 

aprimoram sua qualidade de vida, e que contribuem para seu enriquecimento enquanto 

pessoa e cidadão, em suas atividades profissionais, de lazer, de criação e de 

interrelação com os outros e com o mundo. Desse processo é que decorre o 

compromisso com a preservação. (LONDRES, 2012, p. 16). 

 

 Mas, como a escola, mais precisamente, as escolas aqui abordadas podem contribuir 

com esse processo? O primeiro desafio é fugir das amarras que aprisionam e limitam o trabalho 

cotidiano na sala de aula. É preciso escapar do discurso que insiste em justificar o isolamento 

da escola em virtude das dificuldades que a impede de desenvolver aulas exploratórias ou de 

campo, como são mais conhecidas. A visitação é importante, mas hoje, conta-se com recursos 

tecnológicos que podem ser mobilizados para interiorizar, na escola, a realidade conhecida 

pelos estudantes. O próprio conhecimento que os estudantes trazem consigo sobre o seu 

ambiente é um instrumento pedagógico precioso.  

 Neste sentido, a pesquisa de campo mostrou a riqueza de informações que os 

estudantes tem sobre o lugar em que vivem e, especialmente, sobre os sítios lacustres presentes 

em seus bairros. A preocupação com a inserção da realidade vivenciada pelos educandos é 

prerrogativa de todos os componentes curriculares e, por se tratar de um tema transversal, a EP 

pode ser conduzida de maneira permanente no trabalho pedagógico. Para tanto, outras barreiras 

precisam ser superadas.  

 A primeira é o desconhecimento da existência deste importante domínio da 

educação, conforme demonstrado pelos educadores. Este desconhecimento, provavelmente, 

advém da ausência de discussão sobre a temática patrimonial nos cursos de formação de 

professores. Mas, é também pela limitada divulgação deste campo do conhecimento, apesar dos 
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avanços registrados nas duas últimas décadas. Em segundo lugar, a intensa rotina de trabalho, 

a qual os professores estão submetidos, os impedem de individualmente informar-se sobre os 

programas educacionais disponíveis no âmbito das instituições oficias de educação. E um 

terceiro, talvez o obstáculo mais vigoroso, que é a falta de tempo em sala de aula devido ao 

compromisso quase sagrado de dar conta dos conteúdos disciplinares dispostos nos currículos 

escolares.  

 Muitos são os desafios, a serem superados. Porém os educadores e gestores 

entrevistados se mostram favoráveis à inclusão dos sítios lacustres nas ações educacionais da 

escola e os reconhecem como um recurso pedagógico importante. Mas é preciso coragem e 

disposição para fugir das práticas de ensino já consagradas e das visões limitadas do que seja a 

educação. É preciso urgentemente sair do campo do discurso e partir para ações concretas no 

que se refere à ideia de que a escola deve formar para a cidadania.  

 É aqui que entra outra questão interessante. Os estudantes reconhecem a 

importância dos sítios lacustres para a população. Também demonstram ter ciência das 

problemáticas socioambientais ocorrentes. Identificam os responsáveis pela situação em que se 

encontram estes lugares. E, mais importante, demonstram afetividade por estes bens ambientais 

e os reconhecem como patrimônio social, do mesmo modo em que a comunidade do entorno 

também os reconhecem. Mesmo assim, os problemas registrados nas lagoas urbanas, objeto 

deste estudo, tende a piorar. Por que isso acontece?  

 Certamente, a resposta a esta indagação encerra uma complexidade inalcançável 

pelo esforço aqui desempenhado. Mas estamos convictos de que está faltando estímulo e 

oportunidade para que estas pessoas se juntem, troquem ideias, socializem suas representações, 

preocupações e anseios frente aos problemas que enfrentam cotidianamente nos lugares em que 

vivem.  

 Por isso, a escola tem um papel fundamental na superação desta realidade que é de 

preparar estas novas gerações para o enfrentamento e reversão da inercia que acomete os 

cidadãos em relação ao seu patrimônio ambiental lacustre. Para isso, é necessário que ela 

comece dando vez e voz aos seus educandos. Depois, adote o compromisso com um trabalho 

pedagógico em que ações sejam direcionadas à discussão e reflexão sobre as questões que 

acometem o meio socioambiental em que está inserido, neste caso, especialmente, o patrimônio 

ambiental lacustre. Sem essa postura, permanecerá a condição de insustentabilidade 

demonstrada por esta pesquisa.   

 Não importa que estas ações sejam denominadas de Educação Patrimonial ou 

Ambiental. Importa que os sítios lacustres sejam inseridos no trabalho cotidiano das disciplinas 
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escolares e que se reafirme a relevância dos mesmos no ambiente da cidade e, principalmente, 

da comunidade escolar.   

 Nesta perspectiva, a geografia tem muito a contribuir, pois é ela que faz a ponte 

entre os aspectos sociais e ambientais na conformação do espaço, conforme demonstrou Berque 

(1990; 1995). Enquanto disciplina escolar, a Geografia tem o potencial de ser corresponsável 

no processo de reconhecimento, valorização e conservação do patrimônio. De um lado, porque 

refletir sobre patrimônio é pensar as relações que a sociedade estabelece com o seu meio, ou 

seja, sobre a construção do espaço geográfico. Por outro, porque em Geografia, todos os 

conteúdos didáticos podem avocar as características cartográficas, naturais, sociais, culturais, 

econômicas, e políticas que emanam intensamente dos sítios lacustres urbanos.   

 Sabe-se que, nenhuma mudança social acontece de maneira rápida. Um longo 

processo é requerido. É necessário que a educação escolar abrace a causa patrimonial em 

benefício de sua sustentabilidade e o faça em comunhão com outros saberes, as narrativas, o 

imaginário, a afetividade, em suma, com as representações sociais que toda a comunidade 

escolar tem sobre estes patrimônios ambientais lacustres reconhecidamente sociais.  

 Neste sentido, esta pesquisa evidencia que em Fortaleza, as escolas ignoram o 

potencial comunicacional e de formação pedagógica do patrimônio ambiental urbano lacustre. 

A inexistência de um projeto educacional que aborde as questões ambientais e patrimoniais 

inerentes aos sítios lacustres, a partir de uma abordagem que privilegie os valores 

socioculturais, o imaginário e as representações sociais que a comunidade escolar tem sobre 

este patrimônio, contribui para a atual condição de insustentabilidade destes bens patrimoniais.   

 A superação desta realidade implica em lembrar sempre dos ensinamentos de Paulo 

Freire (1979), a respeito de ser o homem um ser de relações:  

 

O homem está no mundo e com o mundo. [...] Isto o torna um ser capaz de relacionar-

se; de sair de si; de projetar-se nos outros [...]. Estas relações não se dão apenas com 

os outros, mas se dão no mundo, com o mundo e pelo mundo [...]. Existe uma reflexão 

do homem face à realidade. O homem tende a captar uma realidade, fazendo-a objeto 

de seus conhecimentos. [...] Quando o homem compreende sua realidade, pode 

levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode 

transformá-la e com seu trabalho pode criar um mundo próprio: seu eu e suas 

circunstâncias. (FREIRE, 1979, p. 15-16). 

 

 Não se pode ouvidar da capacidade que os educadorestem de orientar, mobilizar, 

estimular, motivar e formar sujeitos sociais dispostos a transformar suas realidades por meio da 

capacidade intelectual que têm de modificar e/ou mesmo ressignificar os lugares onde vivem. 

Isto é o que solicita o patrimônio, na atualidade, independente da denominação a ele atribuída. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Apesar dos esforços empreendidos em todos os segmentos sociais, com vistas à 

melhoria das relações estabelecidas entre os grupos sociais e seu ambiente, a problemática 

socioambiental permanece como um dos mais importantes desafios da contemporaneidade. O 

cenário se mostra mais desafiador quando se trata da realidade urbana. Isso porque, na escala 

da cidade exacerbam-se as consequências negativas dessa relação, em virtude da pressão gerada 

pela urbanização sobre o ambiente físico e suas implicações sobre a qualidade de vida da 

população.  

  A complexidade inerente a esta questão, solicita continuamente, a atualização e a 

busca de novas perspectivas para sua compreensão e, consequente enfrentamento. Neste 

sentido, depreende-se do esforço de elaboração desta tese, que o diálogo entre patrimônio e 

ambiente constitui uma importante contribuição ao enfrentamento dos problemas 

socioambientais, seja qual for a escala. Isso porque refletir sobre patrimônio implica imergir na 

diversidade de formas pelas quais a sociedade interage com o ambiente na edificação de suas 

paisagens, de seus lugares. Esta interação, encerra valores subjetivos e objetivos permeados 

pela afetividade, conforme identificado por Berque (1990; 1995) e Damery (2008). Nos laços 

sociais afetivos podem-se encontrar os caminhos para a transformação da maneira como os 

grupos sociais percebem e se relacionam com os bens patrimoniais e ambientais aos quais têm 

acesso.    

  Também ficou demonstrado que o patrimônio, em virtude das potencialidades 

econômicas e políticas que encerra, tem recebido especial atenção no âmbito da gestão pública 

e da academia, especialmente, após a inserção do debate sobre desenvolvimento sustentável na 

agenda socioeconômica global. Isso porque o patrimônio passa a ser capitaneado como fomento 

para a atividade turística por meio da visitação. Mundialmente, este cenário levou a uma 

verdadeira corrida de institucionalização patrimonial. Fortaleza, não ficou imune a esta 

tendência global. Porém, no âmbito institucional municipal percebe-se que a promoção da 

visibilidade do conjunto patrimonial da cidade ocorre de maneira desigual.    

  É o que acontece com o patrimônio ambiental lacustre da cidade. O tombamento 

dos espelhos d’água das Lagoas de Messejana e da Parangaba não foi garantia para que o 

município instituísse políticas públicas (patrimoniais ou educacionais) voltadas à valorização, 

conservação e promoção destes bens ambientais patrimoniais. A pesquisa evidenciou que nas 

duas comunidades onde estão localizados, salvo raríssimas exceções, há um total 

desconhecimento de suas patrimonialização oficiais. Este fato atesta um desrespeito ao caráter 
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democrático do patrimônio que solicita a participação e colaboração efetivas dos seus 

detentores, condição basilar para o sucesso de qualquer intervenção oficial sobre o patrimônio.   

  Mas, a pesquisa também ratificou a ideia inicialmente defendida de que as lagoas 

urbanas, independente do reconhecimento oficial, não perdem a condição de bens públicos. 

Assim, a patrimonialidade, conforme defendem Rautenberg (2003a; 2003b; 2007; 2008) e 

Jeudy (1990a; 2005), é uma realidade tanto para os ambientes lacustres estudados (Messejana, 

Parangaba, Precabura e Porangabussu) quanto para as demais lagoas da cidade. Isso porque as 

comunidades mais diretamente envolvidas, quando incentivadas pelos desafios urbanos, as 

reconhecem como lugares identitários, de memória e referenciais do lugar.  

  Além disso, é evidente a existência de uma relação de afetividade com estes sítios 

lacustres, ainda que o estado de degradação ambiental e abandono destas lagoas obscureça esta 

afetividade. Ela não aparece em atitudes e comportamentos concretos (a exemplo da presença 

constante e do cuidado), mas sua expressão pode ser constatada no simbolismo que envolve 

estes objetos sociais e os sujeitos que com eles se relacionam. A preocupação demonstrada por 

estes sujeitos sociais a respeito das condições precárias em que se encontram tais patrimônios, 

o saudosismo demonstrado por aqueles que experienciaram estes bens em outras realidades e o 

desejo, igualmente revelado por todos os entrevistados, de experienciar ou vivenciar estes 

espaços é prova inconteste de afeição, conforme explicita os resultados desta pesquisa.   

  A afetividade, conforme defendido por Damery (2008) é condição primeva para o 

processo de reconhecimento, valorização e conservação dos bens ambientais e patrimoniais. 

Assim, mesmo que a pesquisa tenha revelado a existência de vínculos sociais afetivos entre a 

comunidade pesquisada e os bens patrimoniais lacustres, fica claro a fragilidade destes laços 

sociais em virtude dos graves problemas socioambientais registrados nestes lugares.  

  Percebe-se que estas práticas, conforme explica Moscovici (2011; 2012) dão-se em 

virtude das representações sociais que os grupos envolvidos na pesquisa têm em relação a estes 

patrimônios. Neste aspecto, a pesquisa evidenciou um núcleo central representativo fortemente 

ancorado nas imagens da problemática socioambiental urbana, notadamente a degradação 

ambiental e a violência.   

  Ainda que, entre as gerações mais velhas seja possível identificar outros elementos 

no núcleo central, como natureza e trabalho, as gerações mais jovens tendem a manter como 

principais representações as condições de degradação ambiental e violência. Igual 

representação têm os educadores. Observa-se a influência do discurso ecossistêmico-midiático, 

que no caso das lagoas urbanas é marcado quase exclusivamente pela imagética da deterioração 

dos atributos naturais destes espaços.  
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  Mesmo que Moscovici (2012) esclareça que as representações sociais fazem com 

que o conhecimento seja mobilizado em uma sociedade ao invés de promover a imposição de 

uma experiência ou o conhecimento de outros, entende-se que estas representações, reforçadas 

em grande parte pela mídia, fortalecem a percepção destes lugares enquanto espaços de 

exclusão e contribui para ampliar a distância entre a comunidade e seus patrimônios. Neste 

aspecto, as representações de estudantes e professores a respeito da Lagoa da Precabura são 

particularmente exemplares. Quando não se vive um patrimônio, o peso maior destas 

representações é o que fica do discurso da mídia.  

  Outro aspecto relevante identificado na tese é o fato de que as escolas localizadas 

na circunvizinhança destes patrimônios, ainda que os considerem importantes espaços de 

formação, mantém um descompromisso com tais lugares. Sabe-se que a parceria entre 

instituição escolar e comunidade é fundamental quando se trata de questões socioambientais 

locais, especialmente se estas envolvem a questão patrimonial.  

   Ficou patente a diversidade de informações que a comunidade local tem sobre as 

lagoas urbanas. Porém, tais conhecimentos estão sendo desprezados, por exemplo, como 

possibilidade de promoção da educação patrimonial e como apoio ao debate da questão 

ambiental na escala local. Do mesmo modo, ignora-se a potencialidade destes sítios lacustres 

enquanto espaços públicos passíveis de mobilizar o encontro e a comunicação pública em 

função da busca das melhorias reclamadas pelos próprios sujeitos sociais.  

  Percebeu-se que, tais necessidades resultam em parte, da conduta da gestão pública, 

por omissão ou ação seletiva e pela falta de canais de comunicação entre população e poder 

público. No ambiente escolar, percebeu-se que também não existe uma formação cidadã 

eficiente. A escola enquanto instituição social reproduz a apatia que, de forma geral, acomete a 

sociedade, em relação à exigência de seus direitos, incluindo o direito de reconhecer, valorizar, 

conservar e usufruir do seu patrimônio.  

  Revela-se então, a necessidade urgente de uma intervenção educacional, capaz de 

fazer emergir da periferia das representações sociais da comunidade escolar os elementos 

condutores da afetividade em relação ao patrimônio ambiental lacustre. Para tanto, a escola 

precisa inserir em seu modelo educacional ações que mobilizem o imaginário, os afetos e as 

representações dos grupos sociais formadores do lugar em que atua, em benefício da 

experiência patrimonial e do respeito ambiental que estes sujeitos sociais merecem e as lagoas 

urbanas solicitam, necessidade essa apontada pela tese.  

  Cabe salientar que as escolas pesquisadas, estando tão próximas a espaços 

formativos com fortes atributos ambientais e patrimoniais marcados por condições 
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socioambientais reconhecidamente graves, como as lagoas urbanas, não se envolvem com esta 

realidade. Conforme demonstrado, inexistem ações de Educação Patrimonial e, por extensão 

direta, a Educação Ambiental também está ausente destas unidades educacionais. E, mesmo 

quando esporadicamente a escola desenvolve ações pedagógicas voltadas ao debate sobre 

questões ambientais, a abordagem é desvinculada dos conteúdos curriculares disciplinares e 

limita-se a discussões a respeito de algumas temáticas sobre meio ambiente, geralmente aquelas 

que recebem mais atenção da mídia.  

  Por essa razão, pode-se afirmar que em Fortaleza, as condições que promovem a 

insustentabilidade socioambiental do patrimônio lacustre, só podem ser revertidas mediante o 

confronto entre a inercia que alcança não apenas a escola, mas toda a sociedade local. Por isso, 

é urgente pensar o patrimônio ambiental pelo prisma dos valores afetivos das representações, 

do imaginário e isso é o grande mote para repensar o conceito atual de sustentabilidade pelo 

reconhecimento e valorização de uma modelo de patrimônio ambiental que dialogue com as 

relações, os objetivos e os valores de uso que os grupos sociais estabelecem com estes espaços.   

  O desafio que se impõe ao modelo educacional escolar é o de abrir-se à reflexão 

sobre a questão patrimonial em comunhão com a questão ambiental como esteio para a 

formação de uma sensibilização conservacionista junto às novas gerações. Esse compromisso 

é fundamental para a sustentabilidade do patrimônio ambiental, especialmente, o lacustre. Mas, 

a instituição escolar precisa se preparar para encarar tal situação.  

  Em primeiro lugar, precisa enfrentar o isolamento, prática comum na atividade 

docente que atinge não apenas as áreas do conhecimento, mas os próprios educadores em seu 

trabalho cotidiano. Esta realidade é apontada na pesquisa como um dos principais entraves ao 

desenvolvimento de ações direcionadas a Educação Patrimonial e Educação Ambiental. Ambas 

solicitam abordagens que privilegiem a integração dos diversos tipos de conhecimentos, pois 

são áreas da educação situadas no conjunto de saberes considerados transversais. Ao mesmo 

tempo, tem a sensibilização para a vivência (respeitosa e responsável) patrimonial e ambiental 

como objetivo comum, o que exige privilegiar os saberes que emanam do local de vivência da 

comunidade escolar fazendo-os dialogar com os saberes disciplinares. 

  Por isso, é preciso criar as condições para que os professores possam juntos planejar 

e desenvolver as atividades pedagógicas requeridas em um trabalho interdisciplinar efetivo. 

Isso implica disponibilizar horário suficiente e estimular o encontro entre os educadores. O 

desafio é superar a falta de estrutura que inviabiliza a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade ao mesmo tempo em que se faz necessário um maior envolvimento com 
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as realidades que caracterizam o lugar onde vivem os discentes. Esse tem que ser um 

compromisso de toda a escola e, não pode ser cobrado, exclusivamente, dos professores.  

  A carência de recursos é outro problema que na visão dos educadores reduz as 

chances de implantação efetiva da EP e da EA. Entretanto, a maior dificuldade reside na falta 

de incentivo e criatividade. Todas estas escolas possuem acesso à internet. Neste ambiente 

virtual é possível captar recursos audiovisuais e demais informações de interesse à condução 

de uma reflexão sobre as temáticas aqui analisadas. Também dispõem de equipamentos 

multimídia, recursos valiosos em sala de aula (se bem utilizados). É preciso lembrar que a 

principal fonte de informações sobre o patrimônio ambiental lacustre, é constituída pelos 

próprios estudantes e pela comunidade na qual a escola encontra-se inserida. Os educandos 

dispõem hoje de acesso às tecnologias de comunicação que facilmente podem ser mobilizadas 

como recursos didáticos na elaboração de projetos e ações pedagógicas.  

  A indisponibilidade de transporte para deslocamento das turmas com vistas à 

realização de aulas de campo, também não se sustenta como argumento explicativo para a não 

realização de explorações em campo. Durante a aplicação da metodologia em sala de aula, ficou 

visível o elevado nível de conhecimento que os educandos têm sobre os sítios lacustres e a 

realidade socioambiental de seus bairros. A visitação é fundamental, mas não pode ser 

considerada uma justificativa para a não inserção destes ambientes na formação escolar. Em 

todo caso, na Secretaria Municipal de Educação é possível dispor de uma estrutura de transporte 

para este tipo de atividade.  

  Também não se mantém a indicação de que os estudantes não têm interesse. 

Durante as intervenções realizadas nas escolas, ficou claro o interesse dos estudantes pelo tema 

patrimônio, especialmente, quando se trato do patrimônio disposto no bairro. Isso também pode 

ser constatado no resultado das respostas dadas à questão sete do Apêndice B. Muitos dos 

educandos se referiram positivamente à experiência proporcionada por esta pesquisa, no que se 

refere ao estudo sobre as lagoas enquanto patrimônios.  

  Os próprios educadores demonstraram interesse na temática. Em duas escolas, 

iniciou-se um processo de aproximação entre a pesquisadora e os educadores para a realização 

de atividades educativas direcionadas ao tema patrimônio. Aqui, relava-se mais uma 

dificuldade enfrentada neste campo: a ausência de formação nesta área implica na falta de 

conhecimento. Sem conhecimento, dificilmente há disponibilidade de envolvimento. Em 

Fortaleza, não há investimentos em formação nesta área da educação e essa situação contribui 

para que o corpo docente permaneça limitado nas abordagens ultrapassadas de 

ensino/aprendizagem baseadas apenas nos conteúdos programáticos dos materiais didáticos. 
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  Outro reflexo da deficiência na formação dos educadores (tanto na formação básica 

quanto na área educacional patrimonial ou ambiental) é a dificuldade que estes profissionais 

têm de fazer dialogar os conhecimentos locais com aqueles tratados nos materiais didáticos. 

Insiste-se na condução de uma formação baseada na fragmentação do conhecimento por meio 

da disciplinaridade ignorando o valor educativo que deriva do espaço que a envolve. A pesquisa 

revelou que nas escolas pesquisadas as realidades locais (patrimoniais e ambientais) não se 

inserem no processo educativo.  

  Mas há que se fazer justiça: os professores não podem ser os únicos 

responsabilizados pelos problemas inerentes à formação patrimonial e ambiental. Na sombra 

de suas atitudes, está toda uma complexidade inerente ao modelo educacional e que contribui 

para que o desenvolvimento da educação não aconteça de forma satisfatória e plena.  

  Ressalta-se que lançar mão de intervenções educativas que aproximem a 

comunidade escolar e seus patrimônios ambientais configura uma alternativa à superação dos 

problemas que dificultam a formação cidadã, tão preconizada na contemporaneidade. A escola 

conforme já mencionado, tem um papel relevante no processo de promoção das relações de 

pertencimento. Por isso, é necessário priorizar a Educação Patrimonial para que ela não 

permanece na esfera do desconhecimento.  

  Observando-se as realidades explicitadas nesta reflexão, fica nítido que qualquer 

processo ou estratégia de valorização patrimonial só é possível mediante investimento em ações 

educacionais. Todavia, estas ações precisam envolver a comunidade, promover o 

reconhecimento dos lugares significativos desta comunidade, aprofundar o conhecimento das 

formas de uso do patrimônio (social ou institucional), refletir sobre as ações do poder público 

e da própria comunidade sobre estes lugares e, principalmente, motivar e mobilizar os sujeitos 

sociais através do fortalecimento dos laços afetivos que unem os indivíduos e os grupos sociais 

ao seu patrimônio.  

  Assim, mesmo compreendo a complexidade que envolve um processo como este e, 

ciente de que não existem fórmulas capazes de resolver em curto prazo os problemas inerentes 

ao patrimônio ambiental lacustre, arrisca-se (sem a pretensão de limitar ou esgotar a infinidade 

de possibilidades neste campo) em sugerir algumas alternativas de ações educativas 

patrimoniais, voltadas à redução da distância entre a comunidade escolar e os bens lacustres, a 

saber:  

 Promover o encontro entre gerações para que sejam socializadas as memórias e 

confrontadas as formas de percepção que cada geração tem do lugar em que vivem, em 

especial sobre sítios lacustres. Esta experiência aconteceu no âmbito da família, quando 
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os estudantes que não têm uma vivência efetiva com as lagoas, tiveram que buscar 

informações com os familiares e outros moradores locais a fim de compor os textos 

solicitados. O resultado deste encontro foi bastante significativo e, aparece nos 

posicionamentos adotados nos textos. Portanto, esta estratégia é fundamental para fazer 

conhecer os modos de vida, os saberes, os fazeres, o lugar da comunidade e seus 

patrimônios.  Podem ser realizadas entrevistas, oficinas e seminários.  

 Realizar visitação nos lugares significativos e referências para a comunidade, a exemplo 

do patrimônio lacustre. Mesmo com todas as dificuldades é importante conhecer bem 

de perto estes lugares. Quando se experiencia um lugar com os sentidos do corpo, têm-

se a oportunidade de ampliar as concepções e conceitos pré-estabelecidos sobre o 

mesmo. No caso dos lugares em análise, não importa apenas constatar a degradação 

socioambiental, postura comum nas visitações promovidas no âmbito da formação 

escolar, mas, sobretudo, perceber a dinâmica social, a diversidade de práticas presentes 

nestes espaços, ouvir outras opiniões, é vislumbrar outros usos possíveis.  

 Confrontar o material midiático com o referencial da comunidade a respeito dos bens 

patrimoniais lacustres, analisando-os criticamente. Nesta perspectiva, deve-se estimular 

a produção de materiais para a imprensa local enfatizando os aspectos simbólicos e 

imaginários das lagoas. Os estudantes demonstraram alta sensibilidade para perceber 

outras questões inerentes ao patrimônio lacustre. Os textos que produziram, com raras 

exceções, podem servir de excelente material didático pedagógico no trato do tema em 

análise e importantes fontes de informação para contrapor os posicionamentos de cunho 

jornalístico adotados pela mídia. Neste caso, a Educação Patrimonial ultrapassaria os 

muros da escola alcançando outras comunidades.  

 Estimular o uso das tecnologias da informação e comunicação (TICs) como recursos de 

aproximação dos estudantes e o patrimônio lacustre. Neste sentido é possível pensar a 

elaboração e execução de exposições fotográficas, produção de vídeos ou mesmo 

desenhos versando sobre diversas temáticas relativas aos atributos e usos dos sítios 

lacustres. Tudo isso acompanhado por pesquisas que fundamentem as permanências e 

transformações na dinâmica socioambiental destes patrimônios.  

 As mídias sociais são hoje, poderosos instrumentos de controle e fiscalização sobre o 

território. Os estudantes, em sua maioria, possuem acesso irrestrito a redes de 

relacionamento. Do mesmo modo, os órgãos públicos também o tem. Assim, estimular 

o uso das redes sociais para desencadear debates sobre os problemas registrados nos 
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sítios lacustres, estimular o sentimento de pertencimento, denunciar o que não está de 

acordo com o uso sustentável de tais espaços, dentre outras possibilidades, pode ser uma 

ferramenta importante para a valorização que estes patrimônios solicitam. Isso pode 

começar na escola e alcançar o mundo, influenciando dessa forma, novas relações entre 

a comunidade e seus patrimônios.  

 Agenciar o encontro entre a comunidade escolar e o poder público constituído. A 

abertura de canais de comunicação através dos quais o diálogo seja o condutor 

permanente entre o que a comunidade quer para seu patrimônio e as pretensões da gestão 

pública. Este é, definitivamente, uma das mais importantes experiências de cidadania. 

Em todas as lagoas ficou evidente que a comunidade precisa ser consultada nos 

momentos em que as instituições públicas, independente da escala de governo, realizam 

intervenções nestes lugares.   

 Certamente, não se tem uma resposta que satisfaça plenamente as questões 

levantadas nesta tese, mas, seguramente, tem-se algumas pistas dos caminhos a serem trilhados. 

Privilegiar o lugar onde se insere a escola, seus atributos e características sociais, ambientais e 

patrimoniais, os valores e representações que os grupos sociais aí estabelecidos expressam 

sobre o mesmo, significa assumir uma alternativa de pensar outras possibilidades para 

compreender a sustentabilidade, especialmente, quando se trata do patrimônio aí instituído. Isso 

porque, a sustentabilidade também se expressa na diversidade de vivências, no conflito que se 

estabelece entre as diferentes formas de uso dos espaços, no movimento frenético e cotidiano 

dos sujeitos sociais, nas diferentes maneiras de se reconhecerem como sujeitos na relação com 

tais espaços. Esse é o papel da Educação Patrimonial em comunicação com a Educação 

Ambiental por intermédio da formação escolar.   
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APÊNDICE A – ROTEIRO BASE DE ENTREVISTA APLICADA AOS 

MORADORES, TRABALHADORES E TRANSEUNTES. 

Instrumento de pesquisa I – Comunidade 

 

 

 

 

 

1- Quando você escuta o nome lagoa [...], o que vem imediatamente à sua cabeça? Escreva três 

palavras na obedecendo a ordem em que você pensou. 

1___________________________ 

2___________________________ 

3___________________________ 

Se você preferir, indique outras palavras ________________ 

2- Em sua opinião, a lagoa [...] é um patrimônio da comunidade de [...]? Por quê? 

3- O que a lagoa da [...] representa para você? 

4- De que forma você se relaciona com a lagoa [...]?  

5- Que sentimentos a lagoa desperta em você? 

6- Em sua opinião, o que a lagoa [...] representa para a comunidade de [...]? 

7- Em sua opinião, o que a lagoa [...] oferece de bom para a comunidade [...]?  

8- E o que poderia ser diferente? Ou seja, você acha que alguma coisa poderia mudar para que 

a população pudesse se aproximar e viver mais efetivamente as coisas boas que esta lagoa pode 

oferecer à comunidade [...] e aos visitantes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimônio ambiental urbano e representações educacionais do espaço lacustre em 

Fortaleza (CE-Brasil) 

Pesquisadora responsável: Nubelia Moreira da Silva 

Orientador: Prof. Dr. Christian Dennys Monteiro de Oliveira 

Entrevistado____________________        Idade__________ 

Tempo de residência/trabalho ou conhecimento da lagoa _________ 
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APÊNDICE B – ROTEIRO BASE DE ENTREVISTA APLICADA AOS 

ESTUDANTES. 

Instrumento de pesquisa II – Estudantes  

 

 

 

 

 

 

1- Quando você escuta o nome lagoa [...] o que vem imediatamente à sua cabeça? Escreva três 

palavras na obedecendo a ordem em que você pensou. 

1___________________________ 

2___________________________ 

3____________________________  

Se você preferir, escreva outras palavras _____________________________________ 

2- Em sua opinião, a lagoa [...] pode ser considerada um patrimônio da comunidade [...]? Por 

quê? 

3- O que a lagoa [...] representa para você? 

4- De que forma você se relaciona com a lagoa [...]?  

5- Que sentimentos a lagoa desperta em você? 

6- Em sua opinião, o que a lagoa [...] representa para a comunidade [...]? 

7- Você já teve a oportunidade de estudar a lagoa [...] na sua escola? Se afirmativo, conte 

como foi a experiência.   Se negativo, você gostaria que a escola desenvolvesse projetos 

educacionais usando a lagoa como conteúdo de estudo? Por quê?  

8- Em sua opinião, o que é legal na lagoa [...]?  

9- E o que poderia ser diferente? Ou seja, você acha que alguma coisa poderia mudar para que 

a população pudesse se aproximar e viver mais efetivamente as coisas boas que esta lagoa 

pode oferecer à comunidade e visitantes?  
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APÊNDICE C – ROTEIRO BASE DE ENTREVISTA APLICADA AOS 

PROFESSORES 

Instrumento de pesquisa III – Professores  

 

 

 

 

 

1 A escola desenvolve ou já desenvolveu projetos ou atividades pedagógicas que abordem 

(abordaram) o tema patrimônio? Se afirmativo, relate a experiência. 

2 A escola desenvolve projetos de educação ambiental (EA)?  Se a resposta da questão anterior 

for SIM, com que frequência tais projetos são realizados. Caso a resposta seja NÃO, em sua 

opinião, quais fatores dificultam o desenvolvimento de projetos ambientais na escola.  

3 Caso sejam desenvolvidos projetos de EA na escola, quais os principais objetivos norteadores 

destes projetos? Em ordem de importância cite pelo menos três objetivos da educação ambiental 

na sua escola. 

4 De que maneira a EA é desenvolvida na escola? (Pode haver mais de uma resposta) 

5 Em relação à interação comunidade-escola nos projetos de EA. Como se dá esta integração?  

6 Quais as fontes de informação que você mais utiliza para adquirir conhecimentos sobre os 

problemas ambientais? 

7 Quais temas são trabalhados nos projetos de EA escola?  

8 Em algum momento, a lagoa é (foi) considerada como objeto pedagógico condutor de 

discussões ou projetos sobre problemas ambientais?  Se afirmativo, com que objetivo ela foi 

inserida nesta discussão? Quais as atividades pedagógicas realizadas?  

9 Quais aspectos dificultam a realização de um trabalho de educação escolar que contemple a 

lagoa como um cenário pedagógico favorável ao debate sobre problemas socioambientais 

enfrentados no bairro? 

10 Quais aspectos facilitam a realização de um trabalho de educação escolar que contemple a 

lagoa como um cenário pedagógico favorável ao debate sobre as potencialidades de usos e 

práticas socioambientais na escala do lugar? 

11 Anote, na ordem em que vêm à sua mente, três palavras que vêm imediatamente à sua 

lembrança quando você pensa na lagoa.   
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APÊNDICE D - ROTEIRO BASE DE ENTREVISTA APLICADA À 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. 

Instrumento de pesquisa IV – Coordenação Pedagógica 

1-  

2-  

3-  

4-  

 

1- A escola desenvolve ou já desenvolveu projetos ou atividade com o tema patrimônio? Se 

afirmativo, relate a experiência.  

2- A escola desenvolve projetos de educação ambiental?  Quais?  

3- Como é feita e escolha dos temas centrais destes projetos, ou seja, quais os motivos 

considerados no momento da escolha das temáticas? Que tipos de ações pedagógicas foram 

desenvolvidos em tais projetos? 

4- Qual a fonte das informações e conhecimentos utilizados na elaboração e execução destes 

projetos? 

5- A realidade socioambiental do entorno da escola é considerada nestes projetos? 

6- Se afirmativo, quais os problemas socioambientais contemplados? E, quais as ações 

pedagógicas desenvolvidas em tais projetos?  

7- A escola desenvolve ações de educação ambiental voltadas prioritariamente para a lagoa? 

Como é realizado este trabalho? Ele é permanente ou temporário?  

8- Em sua opinião, quais aspectos dificultam a realização de um trabalho de educação escolar 

que contemple a lagoa como um cenário pedagógico favorável ao debate sobre problemas 

socioambientais enfrentados na escala do lugar? 

9- Considerando a lagoa e todo o seu contexto sociocultural e ambiental, é possível identificar 

aspectos capazes de favorecer a realização de um trabalho de EA com foco no debate sobre 

as potencialidades de usos e práticas socioambientais na escala do bairro? 
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ANEXO A - VISÃO GERAL DAS FORMAS DE USO E OCUPAÇÃO NO ENTORNO DA LAGOA DA PRECABURA 

 
Fonte: Imagem aérea – Prefeitura Municipal de Fortaleza (2010). Fotografias – Arquivo da Autora. Elaborado pela autora (2014).  
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ANEXO B - VISÃO GERAL DAS FORMAS DE USO E OCUPAÇÃO NO ENTORNO DA LAGOA DE PORANGABUSSU 

 
Fonte: Imagem aérea – Prefeitura Municipal de Fortaleza (2010). Fotografias – Arquivo da Autora. Elaborado pela autora (2014). 
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ANEXO C - VISÃO GERAL DAS FORMAS DE USO E OCUPAÇÃO NO ENTORNO DA LAGOA DE MESSEJANA

 
Fonte: Imagem aérea – Prefeitura Municipal de Fortaleza (2010). Fotografias – Arquivo da Autora. Elaborado pela autora (2014).  
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ANEXO D - VISÃO GERAL DAS FORMAS DE USO E OCUPAÇÃO NO ENTORNO DA LAGOA DA PARANGABA 

 
Fonte: Imagem aérea – Prefeitura Municipal de Fortaleza (2010). Fotografias – Arquivo da Autora. Elaborado pela autora (2014). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


