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RESUMO 
 
 

O objetivo dessa pesquisa é analisar a produção de saber no contexto da vida do povo do mar 
de Canto Verde, a partir da perspectiva das lutas pelo território. Isso permitirá dar visibilidade 
aos conhecimentos produzidos pelas populações mais simples, que muitas vezes são 
oprimidas e desconsideradas por não fazerem parte de um processo cultural hegemônico 
(SANTOS, 2005). A pesquisa referencia-se nos estudos de Freire (1983; 1992; 1996; 2000; e 
2007), em suas Pedagogias: Pedagogia da Autonomia; Pedagogia do Oprimido; Pedagogia da 
Tolerância; Pedagogia da Esperança; Pedagogia da Indignação. Considera-se, precipuamente, 
os saberes de “experiência feita” no contexto de “situações-limite” com seus “atos limites”, 
que são, respectivamente, reflexões sobre o vivido ou experienciado em situações que exigem 
transformação, junto aos atos que as realizam. Encontra-se na ecologia dos saberes de Santos 
(2005, 2010) a afirmação da importância de dar visibilidade à produção de saber das 
populações espoliadas e que viram suas culturas serem invisibilizadas por não serem 
hegemônicas. A pesquisa ancora-se também em Dewey, (2010), por ler a arte e suas 
manifestações como experiência. Se entrelaça também nos passos de Diegues (1994;1995; e 
2007), que constrói o conceito de Povos do Mar, desenvolvendo a atenção às particularidades 
da vida das comunidades pesqueiras em sua maritimidade, lugar das relações com o ambiente 
físico e humano do litoral. O presente estudo, pois, que tem como locus a comunidade de 
Canto Verde, situada no município de Beberibe-CE, calça-se na abordagem qualitativa e elege 
o método etnográfico como caminho, considerando que essas duas vertentes nos possibilitarão 
a descritividade atenta à análises, bem como um detalhamento maior sobre o objeto 
investigado, em contextos naturalísticos, o que mostra a pulsação das lutas e seus saberes, 
capazes de compor um campo analítico ao modo de um Memorial de Canto Verde. 
 

Palavras-Chaves: Saber. Experiência. Povos do Mar.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation seeks to present the production of knowledge in the context of the life of the 
people of the Canto Verde, from the perspective of the struggles for the territory. The 
emphasis is on the knowledge produced by the simpler populations, who are often oppressed 
and disregarded for not being part of a hegemonic cultural process (SANTOS, 2005). This 
work is referenced in the studies of Freire (1983; 1992; 1996; 2000; and 2007), in their 
Pedagogy: Pedagogy of Autonomy; Pedagogy of the Oppressed; Pedagogy of Tolerance; 
Pedagogy of Hope; Pedagogy of Indignation. The knowledge of "experience made" in the 
context of "limiting situations" with their "limiting acts", which are, respectively, reflections 
on what is experienced or experienced in situations that require transformation, Perform. In 
the ecology of Santos (2005, 2010), the importance of giving visibility to the production of 
knowledge of the spoiled populations and that their cultures are invisibilized because they are 
not hegemonic, is verified in the ecology of the Santos (2005, 2010). The research is also 
anchored in Dewey, (2010), for reading art and its manifestations as experience. It is also 
interwoven in the footsteps of  Diegues (1994, 1995, and 2007), which builds the concept of 
seafaring peoples, developing attention to the particularities of the life of the fishing 
communities in their maritimity, place of relations with the physical and human environment 
of the coast. The present study, therefore, which has as locus the Prainha do  Canto Verde, 
located in the city of Beberibe-Ce, was based on the qualitative approach and chose the 
ethnographic method as a path, considering that these two strands allowed the descriptiveness 
attentive to the analyzes , As well as a greater detail on the investigated object, in naturalistic 
contexts, which shows the pulsation of the struggles and their knowledge, able to compose an 
analytical field in the manner of a Canto Verde Memorial. 

 

Keywords: Knaweledge. Experience. People of the sea. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo dessa dissertação é apresentar uma análise das produções de saberes do 

Povo do Mar de Canto Verde, a partir da perspectiva dos sujeitos que lutam pelo território 

coletivo e por sua cultura local, compondo um Memorial. Os objetivos desse trabalho se 

deram em identificar e descrever os saberes produzidos na escola pelo Povo do Mar de Canto 

Verde, ao longo do seu caminho de luta e resistência, identificando e descrevendo as 

expressões culturais pertencentes aos comunitários ligadas à sua história de luta. Situando, 

portanto, saberes aos contextos históricos da trajetória de luta, do início dos seus dias aos dias 

atuais, de modo a compor uma espécie de Memorial com momentos significativos da luta por 

autonomia dos Povos do Mar. 

Desse modo, buscou-se os conhecimentos produzidos pelos Povos do Mar 

(DIEGUES, 1994; 1995; 2007), que constituem populações de homens simples, que 

produzem seus saberes não raro submetidos ou invisibilizados ante o processo hegemônico da 

cultura dominante (SANTOS, 2005). A denominação Povos do Mar, de Diegues (1995, 1998, 

1992), grande estudioso sobre as comunidades marítimas, ajuda a compreender melhor a vida 

das gentes do mar, categoria sociológica criada por ele. Em várias pesquisas já realizadas 

sobre comunidades e povos do litoral, encontramos esse termo “Povos do Mar”, termo que 

também será utilizado na nossa pesquisa, por interpretar a singularidade de Canto Verde, em 

sua maritimidade, que a seu ver seria: 

 

Um conjunto de várias práticas (econômicas, sociais e sobretudo simbólicas) 
resultantes da interação humana com um espaço particular diferenciado do 
continental: e espaço marítimo. Não é um conceito referente diretamente ao mundo 
oceânico como entidade física é uma produção social e simbólica (DIEGUES, 1998. 
p. 50). 
 

O mar é o meio natural dos Povos do Mar, onde estes adquirem suas experiências 

e se organizam socialmente em volta desse elemento. Ele representa as pessoas que aí vivem, 

realmente, um espaço particular, o marítimo, berço de suas vidas e de onde retiram seus 

sustentos e criam mundos imaginados, mantendo nesse sentido, a relação não só vital, mas 

simbólica com o lugar. 

A vida dos Povos do Mar evidencia relação singular e, até, certa simbiose com a 

natureza, bem como com os recursos naturais renováveis, e isso vai configurando um modo 

de viver. O conhecimento desse modo de viver é transmitido essencialmente por oralidade, 

nas chamadas culturas tradicionais como são as dos Povos do Mar do litoral do Nordeste, 
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onde está Canto Verde. E a ideia de pertencimento ao seu lugar de morada, adquire uma 

tonalidade afetiva clara. As várias gerações, que aí executam atividades de subsistência, se 

sucedem, e tem-se reduzida acumulação de capital, pelo valor dado à unidade familiar, 

doméstica ou comunitária e às relações de parentesco ou compadrio, por meio das quais se 

fazem atividades econômicas, sociais e culturais. 

A vida dos Povos do Mar, ainda, tradicionalmente, administra uma reduzida 

divisão técnica e social do trabalho, sobressaindo nele o aspecto artesanal, cujo produtor, 

família e companheiros, que dividem o “serviço” da pesca, atuam durante todo o processo até 

o produto final. Isso gera uma auto-identificação e o sentimento de pertencer a uma cultura 

distinta (DIEGUES; ARRUDA, 2001, p.26), onde a vinculação do trabalho com a vida 

comum é partilhada menos indiretamente. 

Tendo em vista a possibilidade de captura dos saberes, dando-lhes visibilidade, no 

que se refere aos conhecimentos das populações de homens simples (DIEGUES, 1994, 1995, 

2007; MAFFESOLI, 1996), busquei trazer estes saberes, que se produzem e são narrados 

junto às lutas pelo lugar, levadas à efeito pela população dos pescadores e demais sujeitos que 

fazem a cultura do povo do mar de Canto Verde, localidade de Beberibe, Ceará.  

Para Maffesoli (1996), considerar a pessoa e seus saberes, na modernidade hoje, é 

dar conta de que há diversas facetas ou identificações distintas em uma mesma 

individualidade, mas que ainda perdura a busca pelo estar-junto, pelos compartilhamentos, a 

apontar solidariedades, no processo de produção de sentido comum para a vida. 

Na realidade, para Maffesoli (1988), o senso comum é comum não porque seja 

banal, mas porque é conhecimento compartilhado entre os sujeitos nos seus relacionamentos 

sociais.  Os relacionamentos da vida em comum vão, portanto, mostrar instabilidades na vida 

cotidiana, sujeita a descontinuidades justamente porque estamos a lidar com mundos plurais, 

das coletividades humanas. Plurais porque cada sujeito produz suas significações e seus 

mundos múltiplos, mesmo em trocas constantes, evidenciando as subjetividades de cada um, a 

atravessar a vida de todos os dias.  

Essa travessia, em meio à vida comum, também produz saberes que, como 

observa Freire (1992; 2011) caracterizam-se por ser saber de experiência feita. No mundo 

experiencial, portanto, é onde se produzem os saberes múltiplos que vão dar sentido às 

perspectivas coletivas da vida de um lugar. Assim é que trazemos de Maffesoli (1996), nessa 

produção do múltiplo na vida comum, a busca do “retorno do sensível e das intensidades”, 

onde se vai à procura do vivido pelas gentes, para que nele se possa flagrar a ideia de 

criatividade da existência, imersa na “criação da vida como obra de arte”. Isso, contudo, se 
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faz no contexto de religação da pessoa com as forças naturais de seu mundo, bem como na 

terra fértil da vida cotidiana – é nesse campo de tensões e produção de resistências, que 

consideramos o pensamento do homem comum, alçando-o a produtor de saber em ciências.  

Nesse quadro, tomo a Ecologia de Saberes, de Boaventura Santos (2010) como 

lente que permitirá tornar significativas as produções de conhecimento das camadas 

subalternas. A ecologia de saberes é um conjunto de epistemologias que partem da 

possibilidade da produção de saberes na diversidade, mesmo em meio à globalização 

neoliberal e tecem, por isso, uma contra-hegemonia, que pretende contribuir para a 

credibilidade e o fortalecimento da experiência social que tem sido discriminada. Segundo o 

autor: 

 
No início do século XXI, pensar e promover a diversidade e pluralidade para além 
do capitalismo, e a globalização para além da globalização neoliberal, exige que a 
ciência moderna seja não negligenciada ou muito menos recusada, mas 
reconfigurada numa constelação mais ampla de saberes onde coexista com práticas 
de saberes não científicos que sobreviveram ao epistemicídio ou que, apesar de sua 
invisibilidade epistemológica, têm emergido e florescido nas lutas contra a 
desigualdade e a discriminação, tenham ou não por referência um horizonte não 
capitalista.  (SANTOS, 2010, p.156). 
 

Deste modo, se torna cada vez mais necessário fortalecer, valorizar e tornar 

credíveis, para o universo científico, as produções de saberes que as pessoas criam a partir das 

dificuldades de permanecer e lidar com seu ambiente litorâneo, como Povos do Mar que são. 

As lutas são vividas nessas dificuldades, se produzindo saberes que afirmam um jeito de 

vencer os desafios cotidianos e que não são visibilizados pela ciência moderna, por não serem 

considerados conhecimento científico, sendo rejeitados muitas vezes como saberes não 

válidos.  

As perspectivas interculturais, que estudam as pluralidades das culturas humanas 

e suas interações, têm vindo a admitir o reconhecimento da existência de sistemas de saberes 

plurais, alternados à ciência moderna ou que com esta falam, advogando novos feitios de 

conhecimentos. Avaliado de forma crítica como garantia da continuação do estatuto 

hegemônico do sistema econômico capitalista contemporâneo, os autores que reconhecem 

essa crítica têm vindo a lutar por uma maior abertura epistêmica também, no sentido de tornar 

visíveis campos de saber que não foram socializados pelas ciências, como também romper 

com o privilégio que as racionalidades dominantes sustentam, tendendo a neutralizar e, 

mesmo, ocultar outros saberes, ao longo dos séculos (SANTOS, 2010).  

A experiência social no mundo todo é muito mais vasta e variada do que o que a 

tradição científica ou filosófica ocidental conhece e avalia como relevante e, esta riqueza 
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social está a ser desperdiçada. São desta desvalorização que se sustentam as ideias que 

anunciam que não há alternativa, que a história chegou ao fim e outras semelhantes.  

Para combater o desperdício da experiência, para tornar visíveis as ações e os 

movimentos alternativos e para lhes dar credibilidade, de pouco serve recorrer à ciência social 

tal como a conhecemos. No fim, essa ciência é responsável por ocultar ou desacreditar as 

alternativas. Para combater o desperdício da experiência social, não basta propor um outro 

tipo de ciência social. Mais do que isso, é necessário propor um exemplo distinto de 

racionalidade. Sem uma análise do modelo de racionalidade ocidental predominante pelo 

menos durante os últimos duzentos anos, todas as propostas expostas pela nova análise social, 

por mais alternativas que se avaliem, tenderão a repetir o mesmo efeito de ocultação e 

descrédito (SANTOS, 2010). 

Neste trabalho pretendemos vencer a essa lógica, ousando capturar saberes 

válidos, gerados por comunidades subalternizadas, os Povos do Mar de Canto Verde, e que 

precisam ser também valorizados, apresentando-se como saberes legítimos e alternativas 

disponíveis que podem ser usadas para além dos limites e da utilidade do que se tem como 

conhecimento científico hegemônico.  

Muitas das experiências subordinadas de resistência são lugares ocultados ou 

foram consideradas como irrelevantes ou invisíveis pelo conhecimento abissal moderno, nesta 

perspectiva hegemônica, o único apropriado a gerar experiências globais. “Dado, porém, que 

a resistência contra as linhas abissais precisa ocorrer em uma escala global, é imperativo 

desenvolver algum tipo de articulação entre as experiências subalternas por meio de ligações 

entre o local e o global (SANTOS, 2007, p. 89).”  

Para Santos (2007) haveria uma epistemologia do sul, que é compreendida como 

uma proposta que denuncia a lógica sustentada ao longo do tempo pela epistemologia da 

ciência moderna dominante, onde apenas alguns conhecimentos passaram a ser valorizados, 

enquanto, ao mesmo tempo, foram excluídos conhecimentos e culturas de povos, 

principalmente dos que foram dominados pelo capitalismo e colonialismo, abrindo assim, um 

abismo entre a ciência e produção de saber dessas pessoas.  

É nesse contexto que Santos (2007) entra, igualmente, com o pensamento abissal, 

que para ele é como uma linha invisível que separa o mundo em dois: em países 

desenvolvidos e países subdesenvolvidos, ou seja, em países do norte e países do sul, 

evidenciando as dominações econômicas, políticas e culturais, traduzidas por um lado na 

hierarquização dos saberes e, por outro, na negação, exclusão desses e da diversidade. 
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Também dentro de cada categoria há as camadas sociais – há os que no sul são domínios de 

saber invisibilizados.  

A visão que a sociedade globalizada, capitalista tem das comunidades mais 

simples, que povoam as periferias das grandes cidades, as favelas, as comunidades 

tradicionais como as indígenas, quilombolas, de pescadores, entre outras, é frequentemente 

redutora. Faz-se, por exemplo, dos Povos do Mar, um retrato como se fossem pessoas sem 

conhecimentos, sem cultura, incapazes de exercer um papel emancipador e crítico na 

sociedade. Além disso, pensa-se que são indivíduos que não conseguem sair da zona de 

subalternização, como se fossem pessoas limitadas, sem os saberes coerentes dos quais a 

sociedade precisa.  

Essa é uma visão superficial que exclui, marginaliza e consolida essa óptica de 

que pessoas simples não criam autonomia e nem podem exercer um papel de sujeitos capazes 

de mudar o rumo de suas próprias histórias. 

Milton Santos (2000) se referia a esta lógica que expressa o totalitarismo das 

nações hegemônicas e, dentro delas, as opressões às camadas populares, com o termo 

“globalitarismo”. Essa hegemonia, segundo o geógrafo, que manifesta o totalitarismo que as 

nações hegemônicas impõem sobre as camadas populares, seja no âmbito econômico ou 

social, tentaria sufocar a resistência dos territórios e sua forma diferenciada de existir, onde o 

local é de fato lugar de produção da vida. 

Para Santos (2000), o humanismo, que poderia ser considerado como estimulador 

inicial da globalização, foi sendo substituído pelo consumo excessivo e pela opressão das 

nações e grupos hegemônicos. No entanto, observa o autor que há uma concentração de poder 

cada vez maior e isso torna possível que o local, como lugar de produção da vida, em seu 

movimento de resistir a essa lógica, possa ir se expandindo, constituindo “uma outra 

globalização” dos “de baixo da pirâmide social”.  

As experiências dessas comunidades que vivem em plena busca de autonomia, 

portanto, como estamos a dizer, geram conhecimentos libertários, construídos a partir dos 

contextos em que vivem. E na troca de experiências, na dialogicidade e no reconhecerem-se 

pessoas que mudam sua história, os sujeitos vão se percebendo capazes de ultrapassar 

situações-limites (FREIRE, 1987, 1992) – as que exigem transformação.  

Esta superação das situações-limite, segundo Freire (1992) não pode dar-se 

simplesmente como uma ideia, pois para haver mudança efetiva pede-se que as ideias possam 

ser motor de práticas sociais novas. É fundamental, pois, que os oprimidos, na luta por sua 

libertação, não vejam a realidade da opressão com uma espécie de “mundo fechado” (em que 
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se gera o seu medo da liberdade) do qual não podem sair. Mas que possam ver nas situações 

que os limitam os possíveis das transformações. Nessa visada, é possível então que, ao 

reconhecer-se o limite que a realidade opressora impõe, neste reconhecimento se possa ver 

emergir o motor da ação libertadora (FREIRE, 1992, p. 23).  

De acordo com Tavares (2009, p.579), 

 
[...] se continuarmos a compreender os setores populares, os subalternos, os pobres e 
a própria cultura da pobreza lacunar, inferior, atrasada, antirracional, não os 
enxergaremos como legítimo outro, com um sistema diferente de viver, pensar, 
responder com outras lógicas os desafios colocados pela vida. Ao contrário de 
carente e/ou lacunar, incompleto, o/a outro/a poderia ser visto/a fundamentalmente 
como diferente, particular e genérico/a, capaz de interpretar e (re)inventar a vida no 
jogo dramático de sua vida cotidiana. 

 

Esta pesquisa pretende colocar em evidência a perspectiva que as comunidades 

populares têm de enfrentar os desafios da vida cotidiana na óptica de outras lógicas, contra-

hegemônicas, ainda que em meio à conflituosidade em que vivem. Percebo esse esforço que 

faço, também, como sujeito que pertence a esse lugar, Canto Verde, e a essa história de luta e 

que nesta pesquisa busca justiça cognitiva para, assim, dar dignidade aos saberes dos sujeitos 

Povos do Mar. Considera-se, nessa visada, suas vidas não como uma forma atrasada de viver 

– esta visão do atrasado é uma enraizada monocultura do saber, criticada por Santos (2007), 

mas como um jeito de conviver com realidades múltiplas, de um modo distinto do apregoado 

pelo poder hegemônico atual. 

Trago, portanto, meu olhar para as comunidades da zona costeira do Brasil, e 

ainda mais especificadamente do Nordeste, ao focalizar os saberes de luta do Povo do Mar de 

Canto Verde considerando que é também um jeito próprio de escrever, de modo que procuro 

deixar o mais subdividido possível de tópicos, devido a extensão desse trabalho, mas estou 

certa que não o podia ausentar tais contextos e informações que tramam, articulam e 

convivem como essenciais na vida desse povo.  

Neste lugar, há muito tempo se tem sofrido grandes investidas do capital, 

principalmente com a questão da especulação imobiliária, que tem levado à desagregação 

desses povoados, à desvalorização de suas culturas, hábitos e sonhos, fragmentando de muitas 

formas os saberes de vida dessas populações. Também, nessas investidas do capital 

especulativo, não se vê o que vivenciam as comunidades espoliadas, nem se sabe que 

sofrimentos vivenciam, pois as opressões com as quais lidam, e seus dilemas de superações 

disso, são tornados invisíveis.  
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Os Povos do Mar tradicionalmente levam vida simples e se relacionam com a 

própria natureza e o humano de modo tendente à partilha da vida, mas passam a mudar seus 

hábitos a partir do momento que se percebem objeto da cobiça e da especulação, no contexto 

de conflitos ambientais de alta monta. Evidente que há contradições em todo o corpo social e 

a vida das coletividades, ao longo da história, é mutante. Mas estamos aqui a nos referir ao 

intenso movimento predatório e violento de especulação imobiliária que tem caracterizado a 

inserção no litoral do Ceará, onde fica Canto Verde e que explode em conflitos ambientais.  

De acordo com Acselrad et all (1995), conflito ambiental é compreendido como 

conflitos sociais que se dão em torno da apropriação do meio ambiente comum, opondo-se o 

interesse público e interesses privados. 

Os conflitos ambientais se dão pelo interesse nos mesmos espaços por diferentes 

atores, esses interesses e conflitos podendo gerar uma relação de poder, de dominação entre 

dominadores e dominados. No caso das comunidades litorâneas que são afetadas por esses 

conflitos, estes estão ligados, principalmente, à disputa pelos territórios onde vivem, mas daí 

estendem-se uma gama de outros problemas que afetam diretamente o modo de vida das 

pessoas do lugar. Os sujeitos que procuram dominar o lugar e se apossarem dos espaços dos 

nativos, se valem de ações minuciosas para coagir mais ainda os que eles pretendem 

submeter, constituindo um campo de poder real e simbólico. Segundo Bourdieu (1994, p. 57): 

 
(...) a dominação não se constitui pelo efeito direto e simples da ação exercida por 
um conjunto de agentes (“a classe dominante”) munidos de poderes de coerção, mas 
pelo efeito indireto de um conjunto complexo de ações que se engendram na rede de 
vínculos cruzados aos quais cada um dos agentes dominantes, assim coagidos pela 
estrutura do campo através do qual a dominação é exercida é também influenciado e 
submetido pelos outros (BOURDIEU, 1994, p. 57). 
 

Para tanto, muito dos conflitos ambientais ocorrem quando comunidades buscam 

modos diferentes e alternativos de viver, estabelecendo cuidados diferenciados para com o 

ambiente em geral, e uma relação entre sujeitos e com a natureza que vai se corporificando de 

determinado modo muito particular ao lugar.  

Essa perspectiva outra faz colisão com os interesses do capital, que pretende 

despolitizar a discussão sobre os conflitos ambientais, como nos salienta Acselrad (2004b, p. 

28), apontando dívidas externas e objetivos falsos para as populações que ensejam a produção 

de sua vida a partir da apropriação e evolução do seu território e cultura. 

 
Todo esforço de politização dos conflitos ambientais como meio de problematizar as 
escolhas de desenvolvimento é, com frequência, apresentado como obstáculo ao 
cumprimento das metas referentes às contas externas, quando não como barreira ao 
próprio ânimo desenvolvimentista. (ACSERALD, 2004 b, p.28). 
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Os grupos que não estão inclusos nessa lógica hegemônica predatória têm 

buscado manter ou resgatar suas formas de relação com a natureza e o Outro, frente à 

tentativa de apropriação destes espaços, ora pelo Estado, ora pelo capital privado (não 

necessariamente de forma dissociada) (LOUREIRO et al., 2014). Assim, esta violência gera 

resistências a ela – resistência que vai ser assumida pelos povos identificados como 

tradicionais, que possuem formas diferentes do uso dos recursos naturais e do território, como 

também não raro vivenciam formas de compadrio e compartilhamento diversos dos padrões 

de acumulação e consumo. Dessa forma, se torna necessário atentar para o fato de que estes 

grupos, para produzirem a vida no lugar, dependem destes recursos naturais e relacionais, 

para a sua própria sobrevivência e de suas comunidades.  

Já o conflito ambiental se dá, primeiramente, pela necessidade de reprodução 

social de condições de existência não se nutrirem em situações de justiça social (LOUREIRO 

et al., 2009). No caso das populações tradicionais, como comunidades quilombolas, de 

pescadores, ribeirinhas, entre outras, os efeitos indesejados da acumulação capitalista no 

ambiente de vida desses povos afetam grandemente o espaço do ponto de vista simbólico. É 

que a significação dada ao território se dá em contextos de práticas culturais diferentes. Quer 

dizer, o mundo imaginal se conecta com o modo de vida desses grupos locais e, mesmo que 

estes não sejam um bloco monolítico, na prática se conflituam com o pensamento hegemônico 

quando este se imiscui, de modo violento e predador, na vida das comunidades tradicionais. 

Segundo Zhouri (2005, p. 18): 

O conflito eclode quando o sentido e a utilização de um espaço ambiental por um 
determinado grupo ocorrem em detrimento dos significados e usos que outros 
segmentos sociais possam fazer de seu território, para, com isso, assegurar a 
reprodução do seu modo de vida. 
 

Em meio a esses conflitos é necessário que a luta por justiça ambiental seja 

também uma luta por justiça cognitiva, onde a busca por ressignificar a questão ambiental, na 

prática, impulsiona também um pensamento solidário onde vige o princípio de comunidade 

(SANTOS, 2007).  

Ora, o entendimento que uma população vai tecendo sobre justiça ambiental 

exprime um movimento de ressignificação da vida. É que o movimento de luta por justiça 

ambiental, que também ressignifica a vida, resulta de uma apropriação singular da temática do 

meio ambiente por dinâmicas sociopolíticas tradicionalmente envolvidas com a construção de 

certa equidade social. Esse processo de ressignificação está associado a uma reconstituição 

dos campos de embates sociais onde se gesta a construção da vida cotidiana e dos futuros 
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possíveis. Nesses campos de poder e de luta por justiça ambiental se tem também aí inclusa a 

conquista da justiça cognitiva. De acordo com Acselrad (2010, p. 111): 

 
A noção de “justiça ambiental” exprime um movimento de ressignificação da 
questão ambiental. Ela resulta de uma apropriação singular da temática do meio 
ambiente por dinâmicas sociopolíticas tradicionalmente envolvidas com a 
construção da justiça social. Esse processo de ressignificação está associado a uma 
reconstituição das arenas onde se dão os embates sociais pela construção dos futuros 
possíveis. E nessas arenas, a questão ambiental se mostra cada vez mais central e 
vista crescentemente como entrelaçada às tradicionais questões sociais do emprego e 
da renda.  
 

E, se a questão ambiental se mostra cada vez mais central, sendo vista 

crescentemente como entrelaçada às questões sociais como gestão social, trabalho, moradia, 

educação e saúde, também traz demandas inegociáveis, como qualidade de vida comum, 

cultura e novas solidariedades (MELUCCI, 2001). Nessa reflexão, ainda concordamos com 

Acselrad¹, quando mostra desvio de pensamento na prática ambientalista brasileira, desde 

1990, com uma crescente institucionalização, cientificização e formação de um “setor 

ambiental de governo” que alinha-se mais pragmaticamente ao modo do Estado e das 

empresas atuarem, deixando de lado os dispositivos democráticos e de organização da 

sociedade.  

 
A literatura corrente assinala uma importante mudança verificada no ambientalismo 
brasileiro nos anos 1990, com a diferenciação interna operada por um movimento de 
institucionalização.  
(...) a tendência observada à científicização das políticas ambientais teve por 
contrapartida uma tendência à científicização dos movimentos; a tecnocracia oficial 
é confrontada por contraperícias, e, ao chamado “setor ambiental do governo”, passa 
a corresponder uma comunidade ambiental de associações de especialistas. 
Formam-se instituições de caráter para-administrativo que funcionam como nós de 
redes, ora estando no estado, ora servindo como correia de transmissão para a 
execução de suas políticas, via práticas pedagógicas ou de consultoria. Muitas 
dessas organizações tendem a dar prioridade ao pragmatismo da ação eficaz do que 
aos dispositivos democráticos e de organização da sociedade. (ACSELRAD, 2010, 
p.3-4). 
 

Melucci nos ensinava a ver ação coletiva como um conjunto complexo de 

possibilidades. A luta por justiça ambiental, portanto, como movimento e ação coletiva, 

possuiria seus objetivos e dificuldades, sua força de coerção, mas, sobretudo, funcionaria 

como um campo de possibilidade de superação de limites. É nesse sentido que o nível 

analítico da ação coletiva deve ser valorizado, pois, como diz Melucci (2001), as ações sociais 

coletivas se possuem conflito, tecem solidariedades, que exigem estratégias geopolíticas para 

tentar a ruptura com os limites do sistema. 

Deste modo, vê-se que, apesar de algumas dessas localidades como Canoa 

Quebrada no município de Aracati, Morro Branco no município de Beberibe, entre outras, não 
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conseguirem se articular mais rapidamente para, organizadas, procurarem estratégias de 

resistência a imposições hegemônicas, outras localidades, como Redonda, no município de 

Icapuí; Batoque, no município de Aquiraz e Canto Verde, no município de Beberibe, 

comunidade alvo deste estudo, aprendem com as contradições da gestão da costa litorânea 

como um todo e tentam sua resistência mais fortemente.  

Nesse sentido é que mesmo no processo acumulador e massivo produzido pelo 

desenvolvimento capitalista, o lugar da diferença vivida nas comunidades dos Povos do Mar, 

apesar das contradições, faz luzir na história o tempo do possível. E assim é que se vê 

produzir-se o inédito viável (FREIRE, 1992) - a transformação do que poderia vir como 

futuro possível se dando já, em seus inícios, no presente. 

Nesse campo de tensões, mas de possíveis, portanto, pretendemos dar ênfase aos 

saberes que resultam por serem propostas de vida e resistência para os Povos do Mar, no caso 

aqui, delimitado na pesquisa à Comunidade de Canto Verde. 

A proposta desse trabalho, então, envolve nessa captura dos saberes locais. Devo 

buscar descrever analiticamente saberes que se ergueram no caminhar dessa comunidade, ao 

longo da sua história, no seio de suas lutas diárias. A perspectiva do nosso olhar dá(na) voz 

aos(dos) sujeitos do lugar, contando os caminhos dessa comunidade, do modo como os 

protagonistas dessa luta falam de seus inícios até seus dias atuais, visando compor, em certa 

medida, um memorial das resistências, dos dias de medo e das conquistas dos sujeitos de 

Canto Verde, segundo seus pontos de vista.  

Como filha de pescadores de Canto Verde, tenho o desejo de, por meio dessa 

pesquisa, rememorar os passos que possam ser referência de algum modo, para as novas 

gerações, impulsionando os seus pertencimentos à luta que continua. Devo buscar tornar 

visíveis maneiras diferenciadas de viver e de continuar sua emancipação, a partir de suas 

compreensões na luta pela terra e autonomia na construção e sua cultura, vistas como lugar de 

vida comum, espaço humano para as gerações poderem viver sua singularidade na vida como 

Povos do Mar, de modo digno. 

Expor os fatos que constituem a história dessa comunidade é adentrar a memória 

desse povo, configurada a partir de suas experiências. Uma compreensão de memória, pois, 

dessa natureza, individual e do grupo social, nos leva para Simsons: 

 
Memória é a capacidade humana de reter fatos e experiências do passado e 
retransmiti-los às novas gerações através de diferentes suportes empíricos (voz, 
música, imagem, textos etc.). Existe uma memória individual que é aquela 
guardada por um indivíduo e se refere às suas próprias vivências e experiências, mas 
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que contém também aspectos da memória do grupo social onde ele se formou, isto 
é, no qual esse indivíduo foi socializado (SIMSONS, 2000. p.14). (Grifos meus). 
 

Aqui queremos trazer, principalmente, a memória dos grupos que constituem o 

povo do mar de Canto Verde, não deixando de valorizar também as memórias singulares dos 

sujeitos, em sua subjetividade, visto que é a partir do “eu”, do que tenho em meu interior 

como singularidade, que percebo o Outro e construo com ele uma partilha. Posso dizer, pois, 

que as experiências coletivas possuem sua dimensão subjetiva, tecida nas experiências 

singulares dos sujeitos que fazem a vida em comum. 

A memória dos grupos sociais é, portanto, crucial para a autonomia de um povo e, 

logo, de suas possibilidades como humanidade. O memorável, do ponto de vista dos que 

sofreram, sonharam e o recordam, guarda as situações mais relevantes que uma comunidade 

já viveu. E isso se explicita por meio de múltiplas linguagens, sob a forma de registros em 

forma de livro, músicas, hinos, imagens, desenhos infantis, obras literárias e artísticas, assim 

exprimindo a versão consolidada de um passado coletivo de uma determinada sociedade – 

neste trabalho de pesquisa, utilizaremos essa diversidade de materiais de registro. 

A tarefa educativa das comunidades se realizam, desse modo, também através do 

tratamento de sua memória (SIMSONS, 2000) e sua memória não apenas guarda, mas refaz, 

estende, amplia-se e comunica-se às gerações que chegam. Seus museus sociais, seus centros 

de cultura e de arte são a alma viva das gentes. Freire já advertia que será preciso, inclusive, 

identificar a presença do passado em procedimentos do presente, compreendendo o que é 

preciso mudar dele, em suas marcas, senão vejamos: 

 
Certamente o passado jamais passa no sentido que o senso comum entende por 
passar. A questão fundamental não está em que o passado passe ou não passe, mas 
na maneira crítica, desperta, com que entendamos a presença do passado em 
procedimentos do presente. Nesse sentido, o estudo do passado traz a memória de 
nosso corpo consciente a razão de ser de muitos dos procedimentos do presente e 
nos pode ajudar, a partir da compreensão do passado, a superar marcas suas. A 
compreender, no caso, por exemplo, do passado da conquista como, sem dúvida, ele 
se repete hoje de forma diferente, às vezes. É exatamente porque o passado se faz 
presente, seja o passado do conquistador, seja a do conquistado, que os quilombos, 
momento exemplar da luta dos conquistados, se repetem hoje nas lutas no chão da 
América. (FREIRE, 2000, p. 34). 

  

Dialogando com toda a importância da memória apresento, mais uma vez, a 

relevância de se fazer o Memorial de Canto Verde, onde serão visíveis as vozes dos que se 

levantaram e ousaram lutar por seus direitos, dos que se reconheceram como capazes de 

pensar e lutar pelo coletivo. Também, vale ressaltar, através de nossas memórias – e aqui me 

incluo -se pode dar novos rumos ao futuro.  
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A emergência dos tempos de globalização moderna, onde a extensão e 

transmissão dos meios hipermidiáticos almejam construir uma lógica unívoca, é questionada 

aqui.  É que uma outra globalização pode também fluir como resistência, reitero, onde o modo 

de viver de populações do mar, com suas histórias, memórias, culturas e identidades não 

sejam sufocadas, alinhavadas nas pregas do letrado e do capitalista poder dominante 

ocidental. Na contramão deste artifício, as culturas locais desafiaram silenciamentos e 

levantaram suas vozes, mostraram suas forças e rostos, reafirmaram suas identidades e 

exigiram revisões nas posturas das antigas, modernas e pós-modernas, questionando 

instituições sociais, no que tange ao princípio de sua autodeterminação (SARRAF & 

PACHECO, 2012). 

Nessa pesquisa, que buscou capturar saberes de vida no litoral, constituindo um 

memorial sobre a luta do povo do mar de Canto Verde, pretende-se também considerar que a 

arte explicita a vida pensada e sonhada. Configuramos, assim, diálogos com o pensamento de 

Dewey (2010), no quesito em que é possível ver a arte como experiência humana, que se faz 

em diversos registros, quais sejam, religiosos, sociais, culturais, abordados de modo 

individual e coletivo. A arte, nessa compreensão, está ligada, igualmente, ao modo de fazer a 

vida das pessoas, valorizando-se, por isso, suas expressões artísticas originadas do contexto 

das realidades em que se inserem. 

O locus deste estudo, Canto Verde, é uma localidade litorânea, situada no 

município de Beberibe, Ceará. Ela tem uma cultura relacionada à vida da pesca, 

tradicionalmente, modalidade de trabalho onde os pescadores e pescadoras buscam o sustento 

para suas famílias. Assim, como escreve Antônio Carlos Diegues (1995) essas populações que 

têm modo de vida tradicional e têm uma vida atrelada ao mar, podem ser denominadas de 

comunidades pesqueiras marítimas e Povos do Mar.  

No segundo capítulo, começo relatando sobre minha vida e onde me encontro 

com e no cenário da pesquisa, apresentando brevemente a comunidade em questão, buscando 

reflexões sobre educação no contexto dos povos espoliados, em seguida faço, de início, uma 

contextualização, que situa como aconteceram as ocupações no litoral, em nível de Ceará e 

como parte da política nacional que vige desde o Brasil Colônia. Seguindo também para 

algumas âncoras que referenciam a pesquisa, chegando então ao percurso metodológico para 

que seja compreendido melhor o navegar da pesquisa. 

No capítulo terceiro, faço um levantamento histórico sobre a construção de Canto 

Verde trazendo o olhar dos comunitários, seus saberes de vida e arte, adentrando o universo 
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da escola onde realizando uma reflexão sobre as conquistas da mesma e as contradições do 

processo educacional.  

Seguindo para o quarto capítulo, apresento os signos em disputa – nas trilhas da 

luta de Canto Verde, trazendo reflexões históricas da luta pela terra, conquistas, a importante 

figura do pescador com seus saberes e experiência. 

E no quinto, focalizo o que na etnografia nos levou à Reserva Extrativista da 

Prainha do Canto Verde, buscando o ponto de vista dos comunitários no que se refere à 

importância desse tipo de unidade de conservação para a comunidade em questão, bem como 

vemos como se referem à RESEX. Através das falas inumeráveis pinçamos como se deu o 

processo de criação da Reserva da Prainha do Canto Verde, quais os desafios atuais 

enfrentados, o olhar das juventudes e problematizaremos alguns outros pontos que nos 

ajudarão a compreender melhor este campo.  

Abrindo velas, seguimos viagem nessas águas que se apresentam na voz dos 

sujeitos que fazem Canto Verde. 
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2. ABRINDO VELAS - OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Nós nos tornamos para imaginativa e curiosamente “tomar distância” de nós 
mesmos, da vida que portamos, e para nos dispormos a saber entorno dela. Em certo 
momento não apenas vivíamos, mas começamos a saber que vivíamos, daí que nos 
tivesse sido possível saber que sabíamos e, portanto, saber que poderíamos saber 
mais. O que não podemos, como seres imaginativos e curiosos, é parar de aprender e 
de buscar, de pesquisar a razão de ser das coisas. Não podemos existir sem nos 
interrogar, sobre o amanhã sobre o que virá, a favor de que, contra que, a favor de 
quem, contra quem virá; sem nos interrogar em torno de como fazer concreto “o 
inédito viável” demanda de nós a luta por ele. (FREIRE, 1992, p.92). 
 

2.1. De onde venho e falo: meu lugar na pesquisa 

 

Sabe-se que a curiosidade, esse veio epistemológico que nos faz buscar o 

conhecimento de uma dada forma, quando investiga um tema, não nasce de repente; 

geralmente, essas inquietações estão relacionadas de algum modo a situações da vida e da 

experiência do pesquisador. E nem sempre o pesquisador tem grande vínculo afetivo com a 

realidade e o objeto que pretende pesquisar, porém, de algum modo ele o toca a ponto de o 

mesmo realizar questionamentos sobre fatos ou fenômenos que o induzem à busca de 

caminhos para responder interrogações. 

Desse modo, procuro apresentar aqui o lugar de onde falo, neste trabalho, e situar 

em que caminho me torno parte dele e busco de algum modo compreendê-lo como forma de 

responder as questões de minha vida, como também da prática educacional. Questões que 

envolvem o espaço cultural e humano que me fez, no seio de um coletivo. Canto Verde. 

 Essa localidade, como já mencionado anteriormente, fica no município de 

Beberibe, Ceará, à quase 115 km da capital Fortaleza, com trezentos e oitenta e nove famílias 

(389), que compreendem aproximadamente mil (1000) habitantes e é internacionalmente 

conhecida por sua história de mais de trinta (30) anos de luta intensificada, no ensejo da 

preservação da sua cultura, do seu território e de um modo de vida sustentável. Nessa 

comunidade, também se tem travado historicamente a luta contra a pesca predatória no litoral, 

bem como se tem afirmado o valor da pesca artesanal para as populações que residem no 

litoral e dele vivem. A pesca artesanal prima por um modo de convivência na pesca e na vida, 

que se relaciona com a forma de produção naquela cultura, nos “Povos do Mar”. Assim, 

caracteriza-se:   

 
• pela dependência e até simbiose com a natureza, os ciclos e os recursos naturais 
renováveis com os quais se constrói um “modo de vida”;  
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• pelo conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos, que se reflete na 
elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais. Esse 
conhecimento é transferido por oralidade de geração em geração;  
• pela noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz econômica e 
socialmente;  
• pela moradia e ocupação do território por várias gerações (...);  
• pela importância das atividades de subsistência (...);  
• pela reduzida acumulação de capital;  
• pela importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às relações de 
parentesco ou compadrio para o exercício das atividades econômicas, sociais e 
culturais;  
• pela importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, pesca e 
atividades extrativistas;  
• pela tecnologia utilizada, que é relativamente simples, de impacto limitado sobre o 
meio ambiente. Há uma reduzida divisão técnica e social do trabalho, sobressaindo o 
artesanal, cujo produtor e sua família dominam todo o processo até o produto final;  
• pela auto-identificação ou identificação por outros de pertencer a uma cultura 
distinta. (DIEGUES & ARRUDA, 2001. p.2) 

 

Nesse quadro de questões, grandes desafios emergiram com sua urgência de 

respostas, mais intensamente desde o início no ano de 1980, contra projetos imobiliários no 

Ceará, que desfavoreciam as possibilidades de vida e sustento dos moradores de Canto Verde 

e ameaçavam suas terras e vida. A partir daí os comunitários iniciam sua organização de 

modo mais focalizado na defesa da terra para moradia.  

Desde esse tempo, entretanto, que essa luta não se delimita apenas à posse da 

terra, do chão, como nativos que éramos desse lugar de vida, mas ao mesmo tempo 

desencadeava-se, de modo mais consciente e coletivo, também o interesse da comunidade 

pela busca de melhor qualidade de vida. E isso para os moradores de Canto Verde - aqui 

personalizados como os que assumiam as lutas coletivas -, significava ter também acesso ao 

direito à educação, saúde, trabalho, com a preservação da sua principal fonte de renda que é a 

pesca, sem, contudo, excluirmo-nos de outras formas de viver para permanecer no seu lugar, 

esse lugar que faz e refaz o território como espaço onde se constroem as relações sociais de 

vida. Sobre território, Diegues a partir de uma noção de território associada ao conceito de 

modo de vida, destaca que:  

 
Um elemento importante na relação entre populações tradicionais e a natureza é a 
noção de território que pode ser definido como uma porção da natureza e espaço 
sobre o qual uma sociedade determinada reivindica e garante a todos, ou a uma parte 
de seus membros, direitos estáveis de acesso, controle ou uso sobre a totalidade ou 
parte dos recursos naturais aí existentes que ela deseja ou é capaz de utilizar 
(GODELIER, 1984 apud DIEGUES, 2000, p. 88). 
 

Atualmente, a comunidade de Canto Verde tornou-se Reserva Extrativista, e isso 

significa, em termos de direito ambiental: 
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Uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência 
baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na 
criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os 
meios de vida e cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos 
recursos naturais da unidade.  (BRASIL, 2000 p. 10). 
 

Canto Verde, pois, já é uma das duas Reservas Extrativistas existentes no Ceará - 

a outra é Batoque -, recebendo este título no ano de 2009, quando foi decretada como uma 

Unidade de Conservação, assinada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva – o que 

chegou a ser, para os moradores, uma de suas maiores conquistas.  Na verdade, isso era fruto 

de inumeráveis esforços conjuntos, caminhos intergeracionais tecidos mediante grupos 

culturais do lugar, diálogos, intervenções na cultura política e articulações tecidas em meio a 

não fáceis situações de opressão e dificuldades. Nesse caminho, contudo, penso que 

aprendemos a conjugar o verbo esperançar: eu esperanço, tu esperanças, ele esperança, nós 

esperançamos... 

Assim, a presente dissertação intitulada “Memorial de Canto Verde: saber de vida 

e luta do povo do mar”, abre a vela e ergue-se, de partida, evidenciando modos de viver e 

fazer a luta social pelo lugar de morada, neste movimento produzindo a captura dos saberes 

de vida no litoral.  

Apresento-me, aqui, como filha de uma família de pescadores que sempre viveu 

nesta comunidade, desde seus antepassados. E percorrendo os caminhos da vida onde muito 

aprendi, tenho me apaixonado cada dia mais pelo lugar onde nasci e me comprometido com 

suas lutas.  

 
Trago nas lembranças da infância, meu pai chegando do mar, as refeições sentados 
em círculo no chão com meus quatorze (14) irmãos; as conversas no alpendre ao 
entardecer ou sentada na areia do terreiro, brincando, sentindo a brisa do vento e 
ouvindo o balanço das palhas dos coqueiros... Essas conversas, muitas vezes eram as 
falas dos meus pais e irmãos mais velhos, contando de suas vivências nas reuniões 
populares, sobre a luta pela terra, o desejo de melhorar a vida das pessoas dali, da 
comunidade... E misturados vinham seus saberes sobre o mar, sobre os ventos, sobre 
as estrelas e os astros e tudo o que a natureza os orientava nos percursos da pesca, 
que era a vida de todo dia. (Diário da Pesquisa). 
 

Assim, começava a perceber a beleza do meu mundo, até mesmo quando os 

percursos de vida apresentavam as dificuldades da nossa vida em comum. Mesmo assim, 

ainda era possível continuar enxergando essa beleza e percebendo que ela nos dava a força 

para continuar. Havia um mundo cultural que se expressava desde a rede de conversação de 

minha extensa família: 

 
As conversas em casa, onde muitas vezes também aconteciam na cozinha de palha, 
enquanto minha mãe fazia tapioca no fogão a lenha, e meu pai descansava da pesca 
sentado na rede, faziam-me crescer com um sentimento de felicidade por ser quem 
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eu era, de onde eu era e por pertencer à família do Seu Pilé e da Dona Veinha, duas 
pessoas que viviam a luta coletiva da comunidade como se fosse a pesca repartida 
de todo dia. (Diário da Pesquisa). 
 

E eu me via como que educando o olhar para múltiplas temporalidades: 

 
Agora, olhando tudo o que tinha passado, percorrendo lugares para o trabalho 
etnográfico da pesquisa, eu lembrava nossa fala, nossa maneira de nos escutarmos, 
e, sobretudo, o olhar. O olhar para o Outro, os irmãos, que se estendia para mais lá. 
Para todo canto de Canto Verde. (Diário da Pesquisa). 
 

Da infância à adolescência, participei do coral infantil do Canto Verde, 

aprendendo a cantar as músicas do céu e mar, areias e dunas, as músicas que representavam 

meu mundo, a vida na escola e na igreja me fazendo amar não só minha família, mas cada 

pedacinho deste lugar. Cada saber ali me era apresentado seja pelas músicas, como pelas 

danças, pelas festas populares e pelas narrativas da praia, mas também pelas contradições que 

o trabalho da pesca trazia, como também o do labirinto produzido por minha mãe. Isso tudo 

me construía e me fazia comprometida com a sobrevivência deste mundo, mesmo sabendo 

também que ainda sou um ser inacabado (FREIRE, 2011) buscando, cada dia mais, aprender. 

Seria este lá do educando, que Freire falava, que eu não esqueceria. E que depois, como 

agora, tentaria transformar em categoria analítica, como sugeria Melucci (2001), o que em 

mim se mostrara como necessidade de pensarmos sobre a experiência social em que estamos 

inseridos. 

Mas dizia eu que havia um lá do educando, de onde se iria partir para os sonhos e 

os devires outros, pois, como observava Freire, ninguém chega lá sem partir de cá, de seu 

aqui-agora, de seu saber, de “um certo aqui” que não deve ser o ponto de chegada, mas que é 

preciso que se faça partida e seta que segue com a pessoa: 

 
É preciso que o (a) educador(a) saiba que o seu "aqui" e o seu "agora” são quase 
sempre o "lá" do educando, Mesmo que o sonho do(a) educador(a) seja não somente 
tornar o seu "aqui-agora", o seu saber, acessível ao educando, mas ir mais além de 
seu “aqui-agora" com ele ou compreender, feliz, que o educando ultrapasse o seu 
“aqui", para que este sonho se realize tem que partir do “aqui" do educando e não do 
seu. No mínimo, tem de levar em consideração a existência do "aqui” do educando e 
respeitá-lo.  
No fundo, ninguém chega lá, partindo de lá, mas de um certo aqui. Isto significa, em 
última análise, que não é possível ao(a) educador(a) desconhecer, subestimar ou 
negar os "saberes de experiência feitos” com que os educandos chegam à escola. 
(FREIRE, 1992, p.31). 
 

Cabe enfatizar que minha família está envolvida na organização local desde a luta 

inicial, até hoje, como participantes dos conselhos, da Associação de Moradores, Conselho 
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Deliberativo da Resex Prainha do Canto Verde, Grupo de jovens, grupos culturais e diversos 

grupos outros.  

 
Os antecedentes de José Firmino de Lima – o “Pilé”, como é conhecido – foram 
uma das raízes na formação populacional da comunidade. A família de “Pilé” (...) 
foi uma das bases de sustentação do movimento, que tem na pessoa da senhora 
Raimunda Ribeiro de Lima, “Dona Veinha”, sua esposa, “uma figura histórica que 
tem força na Prainha” (Assessor, Terramar), até hoje reconhecida por ampla 
maioria de moradores e lideranças locais. (GALDINO, 2014, p.42) (grifo do autor). 
 

E se, desse modo, são considerados pelos moradores de Canto Verde como lideranças 

comunitárias, o amálgama fundamental é o fato de serem pessoas que partilham a vida 

comum, no exercício comum da pesca repartida com os outros. 

 
Saber, para a gente, era compromisso com o outro – não poderia ser nunca uma 
saída pessoal, isolada, individualista, pois toda a nossa vida era um deslocar-se para 
os desafios, mas tendo como referencial o saber de experiência feita. Um saber que 
era da pesca, da amorosidade, da artesania, mas também – íamos vendo – da luta, de 
onde carregávamos nossa diferença para dialogar com os outros. O problema do 
diálogo, contudo, era a não horizontalidade com que as opressões de externas 
passavam a ser internas ao lugar. Contradição que vinha de modo surpreso nos 
ensinar que a luta se tece todo dia na tentativa de superação da alienação. (Diário de 
Pesquisa). 
 

Freire sublinhava sempre que o diálogo implica esta troca e deslocamento 

constante, no tecido mesmo da experiência onde se situa, frisando que o saber de onde se 

parte tem contexto, mas percorre espaços e deslocamentos. 

 
Partir significa pôr-se a caminho, ir-se, deslocar-se de um ponto a outro e não ficar, 
permanecer. Jamais disse, como às vezes sugerem ou dizem que eu disse, que 
deveríamos girar embevecidos, em torno do saber dos educandos, como a mariposa 
em volta da luz. Partir do "saber de experiência feito” para superá-la não é ficar nele. 
(FREIRE, 1992, p. 37). 
 

Partir de onde o educando está é examinar, pois, contextos, perceber que a 

complexidade exige um olhar múltiplo, que pensa o lugar sem descurar das construções 

subjetivas, erguendo-se ante o que se quer mudar mediante táticas e estratégias onde se realiza 

a história. Tem-se em Freire essa discussão que mostra o sonho como necessidade histórica, 

 
A luta de classes não é o motor da história, mas certamente é um deles. Como um 
insatisfeito com o mundo de injustiças que está aí, ao qual o discurso "pragmático” 
sugere que eu simplesmente me adapte, devo, é óbvio, hoje, tanto quanto devi 
ontem, estar desperto para as relações entre tática e estratégia. Uma coisa é chamar a 
atenção dos militantes que continuam brigando por um mundo menos feio, da 
necessidade de que suas táticas, primeiro, não contradigam sua estratégia, seus 
objetivos, seu sonho; segundo, de que suas táticas, enquanto caminhos de realização 
do sonho estratégico, se dão, se fazem, se realizam na história, por isso, mudam, e 
outra é simplesmente dizer que não há mais por que sonhar. Sonhar não é apenas um 
ato político necessário, mas também uma conotação da forma histórico-social de 
estar sendo de mulheres e homens. (FREIRE, 1992, p.47). 
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A incompletude humana, seu inacabamento, como se referia Freire, deixa seu 

ponto de vista filosófico, que sedimenta uma pedagogia da existência calcada na ideia de que 

homens e mulheres estariam em processo de constante tornar-se. 

 
Faz parte da natureza humana que, dentro da história, se acha em permanente 
processo de tornar-se. Fazendo-se e refazendo-se no processo de fazer a história, 
como sujeitos e objetos, mulheres e homens, virando seres da inserção no mundo e 
não da pura adaptação ao mundo, terminaram por ter no sonho também um motor da 
história. Não há mudança sem sonho como não há sonho sem esperança. (FREIRE, 
1992, p.47). 
 

Como já foi possível perceber, minha trilha na vida comunitária se dá desde a 

infância ou, como melhor conta minha mãe, “desde dentro da barriga”, onde ela participava 

das reuniões comigo ainda em seu ventre.  

Talvez por isso eu tenha uma sede grande de compreender os processos da luta 

comunitária, bem como auxiliar e aprender com o povo do mar, que é meu povo. 

Meus passos na educação se iniciam na “Creche Peixinho Dourado” um projeto 

da comunidade em parceria com a Colônia de Pescadores Z11. Neste espaço, ainda com os 

medos de quem saía dos cuidados totais da mãe, pude experimentar os caminhos do aprender. 

Considero muito do que sou fruto de um dos projetos mais relevantes que a escola da Prainha 

do Canto Verde já pôde realizar, que foi o Criança Construído, onde eu pude experimentar a 

música, a arte e a vida comunitária dentro da escola.  

 
Eu entendia o mundo a partir da minha vida em Canto Verde, do meu contato com 
as outras crianças e com minha família. A partir das músicas que aprendia e cantava 
no coral infantil. Das músicas que eram sobre as belezas da vida, sobre os peixes, o 
meio ambiente, o meu cotidiano. Fui aprendendo e vivendo a questão da liberdade, 
de ser livre para correr na praia, de brincar nas dunas, de ver a lua nascer. As casas 
eram sem muros, eram simples, mas nós éramos os donos dela, a escola sem muros. 
Ao crescer, me tornar jovem, realizei uma missão pela igreja católica [atividade de 
visitar famílias, conversar sobre suas alegrias, dificuldades e sobre o amor de Deus 
em outra cidade] e tendo contato com outros lugares e outras pessoas, comecei a ver 
as casas com muros, escolas com muros, e as pessoas que moravam em casas 
alugadas, isso me assustou, era bem diferente da realidade que conhecia em Canto 
Verde... Mas aí o tempo passou e aqui também já tem casas com muros e pessoas 
que moram de aluguel. (Diário da Pesquisa). 
                        

O tempo da história acontecia subjetivamente também, fazendo-me olhar para o 

tempo das juventudes como quem avança. O tempo foi passando e aos dezessete anos concluí 

o ensino médio, sem tanta expectativa de uma faculdade; o universo acadêmico era muito 

distante da minha vida e, até então, na minha família não havia nenhum com diploma. As 

condições financeiras para cursar uma universidade eram escassas.  

 
Nessa relação de família, escola e comunidade fui me apercebendo de contradições; 
e isso foi me tornando, às vezes ou muitas vezes, meio atordoada, mas passei a 
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construir caminhos que eram meus. Eu agora já estudava na Escola Bom Jesus dos 
Navegantes; já começara minha trajetória comunitária, junto de minha mãe e 
irmãos; participava do coral infantil, aos doze anos de idade também era catequista, 
onde aprendia o cristianismo. Então, eu estava na igreja católica, nos movimentos 
dela, nas CEB’S e nos movimentos comunitários da comunidade, já começara a 
trabalhar... Cuidei de casas e de crianças, antes de trabalhar no Mova Brasil. Assim 
continuei até os vinte e três anos, quando a sobrecarga da vida já não me permitia 
tantos passos e eu havia de escolher. (Diário da Pesquisa). 
 

Integrei na adolescência o grupo GPT (Grupo Protetores das Tartarugas) e 

atrelada a ele, também participei do grupo GMM (Geração Muda Mundo), em que através 

desse projeto pude trabalhar como bolsista e também como voluntária durante o ano de 2008. 

Minha função era acompanhar a vida e a saúde de alguns idosos da comunidade. Tive a grata 

experiência e oportunidade de conviver mais de perto com pessoas que fizeram parte da 

construção de Canto Verde e aprender muito com suas histórias, saberes e tradições, partindo 

daí sentimentos e reflexões que passei a tecer sobre igualdade e diferença. Sobre o assunto, 

Freire observava, em sua Pedagogia da Esperança, como é importante lidar com igualdade e 

diferença na vida em comum, e une a essa reflexão a necessidade de percebermos o que 

parece colhido das gerações anteriores e o que se deve adquirir, bem como a relação entre 

esses acervos culturais: 

 
Diferentemente dos outros animais que não se tornaram capazes de transformar a 
vida em existência, nós, enquanto existentes, nos fizemos aptos a nos engajarmos na 
luta em busca e em defesa da igualdade de possibilidades pelo fato mesmo de, como 
seres vivos, sermos radicalmente diferentes uns das outras e umas dos outros.  
Nós somos todos diferentes e a maneira como se reproduzem os seres vivos é 
programada para que o sejamos. É por isso que o homem teve a necessidade, um 
dia, de fabricar o conceito de igualdade. Se nós fôssemos todos idênticos, como uma 
população de bactérias, a ideia de igualdade seria perfeitamente inútil. O grande 
salto que nos tornamos capazes de dar foi trabalhar não propriamente o inato nem 
somente o adquirido, mas a relação entre ambos. (FREIRE, 1992, p.50). 
 

 Aos dezenove anos, chega à minha vida o Mova Brasil, e, neste trabalho e 

possibilidade a mais para a comunidade, passo a ter contato com a Educação Popular, 

apresentada a mim pela grande amiga da família e educadora tão importante para Canto 

Verde: a professora Inez Almeida. O desafio junto ao programa Mova Brasil era participar de 

formações e atuar como professora de jovens e adultos na comunidade, utilizando a 

perspectiva de Paulo Freire e suas pedagogias.  

Com medo de como poderia ser minha atuação nesse meio, pensei bastante sobre 

o assunto e aceitei o desafio. Depois de alguns meses, lá estava eu, uma menina de 19 anos de 

idade aprendendo muito mais do que ensinando. Foi nesse contexto que tive contato pela 

primeira vez com a Pedagogia do Oprimido e assim as ideias de Paulo Freire chegaram ao 

meu mundo como prática de alfabetismo junto aos jovens e adultos de Canto Verde. 
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O educador Paulo Freire ressalta neste seu livro [Pedagogia do Oprimido ] que o 

educador tem o papel de ensinar seus educandos a pensar e refletir sobre a realidade em que 

ele está inserido, e que esta é a maneira correta de se produzir conhecimento, pois é a partir 

daí que o discente terá a capacidade de compreender-se como um ser social. Uma vez 

conhecendo sua condição na sociedade, não se calará diante da situação de oprimido, mas 

tomando consciência disso, irá em busca de seus direitos e igualdade (FREIRE, 1987).  

A Pedagogia da Autonomia passou a ser reflexionada por mim mais depois; 

quando eu me fazia educadora de mim na luta popular. Sobretudo nos grupos que em Canto 

Verde se faziam, íamos intensificando uma busca pelo que seria nosso, como caminho 

comunitário e cultural. Neste momento, pensar uma pedagogia que ensinasse todos nós a 

pensarmos e caminharmos por propostas diferentes, como comunidades litorâneas, era uma 

necessidade premente. Na luta comunitária de Canto Verde, já se pensava em defesa do litoral 

e, aos meus olhos, ia crescendo a necessidade de compreender os processos de autolibertação 

das culturas das opressões do modelo de desenvolvimento que vinha sendo imposto, e que 

não se queria continuar. E nesse esforço de dizer não e às vezes sim, ensaiava-se práticas 

coletivas de resistência. 

 
Nesse tempo, lembro que pensar em autonomia era enxergar momentos corriqueiros 
da minha vida de outros modos, principalmente quando eu participava das reuniões 
e discussões comunitárias. Eu consegui ver no livro Pedagogia da Autonomia a luta, 
os saberes do povo em seu anseio de sistematização, de aprofundamentos, e que 
partiam dos saberes tão presentes no nosso cotidiano. (Diário da Pesquisa). 
 

No Mova Brasil, aprendi que nosso trabalho nos modifica e, depois, o aprendido 

permanece impulsionando novas leituras nos quadros de realidade onde atuamos; no entanto, 

eu haveria de aperceber-me de um conjunto de perguntas que ainda continuam comigo.  

O Mova Brasil é um Movimento para a Alfabetização de Jovens e Adultos que se 

iniciou com o Programa Mova-SP, e, portanto, surgiu primeiramente na capital paulista em 

1989, sendo liderado pelo educador Paulo Freire, quando então secretário de educação da 

cidade. O programa seguia uma metodologia fundada nas ideias da “educação libertadora” de 

Freire, onde educadores trabalhavam a partir de um “tema gerador” e buscavam alfabetizar os 

educandos, mantendo uma relação entre o contexto de vida desses com a linguagem. Este 

movimento de Educação de Jovens e Adultos teve vários momentos. No ano em que estive 

participando como educadora, o programa se intitulava como Projeto MOVA-Brasil e era 

uma parceria do Instituto Paulo Freire (IPF) e com a Federação Única dos Petroleiros (FUP). 

Gadotti relata sobre o projeto: 
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O Projeto MOVA-Brasil é muito abrangente. Seguindo a tradição freiriana, o seu 
conceito de alfabetização é amplo e está associado às condições concretas dos 
alfabetizandos de emprego, renda e promoção humana. Na metodologia do Projeto 
MOVA-Brasil não se separa formação intelectual, mobilização, organização social e 
trabalho (GADOTTI, 2008b, p. 105-106). 
 

O Programa Mova-SP serviu de experiência para o movimento que, 

paulatinamente, foi abrangendo vários estados brasileiros, tornando-se Rede Mova Brasil. De 

acordo com Gadotti: 

 
A Rede MOVA BRASIL, como “rede de educação popular libertadora”, está hoje 
organizada em todas as regiões do Brasil, constituindo-se numa força real e 
transformadora, com identidade própria, reunindo movimentos, projetos e 
programas de MOVAs que atuam desde o nível local até o nível regional e nacional. 
E tudo indica que a organização desse movimento se fortalecerá, como movimento 
autônomo da sociedade civil. (GADOTTI, 2008b, p.103). 
 

O Mova-Brasil desde seu surgimento foi um dos movimentos que visavam 

erradicar o analfabetismo no Brasil. Desde 1960 que estes existem na defesa de uma educação 

pública, democrática e popular para todas as pessoas. 

Nos fatos sobre educação na história do Brasil, visualizamos que durante um 

longo tempo só as elites tinham acesso à escola pública e pelas condições sociais, não 

diferente das condições sociais de hoje, a maioria da população não tinha acesso à 

escolarização, pois desde cedo necessitavam trabalhar. Quando esses podiam ter acesso à 

escola eram expulsos, pois a instituição não se incluía a população mais pobre. Fatos como 

esses, de modo explícito ou não, levaram o fechamento das portas da escola para aqueles 

advindos de uma classe social trabalhadora, pois não tinham pouco ou nenhum contato com a 

leitura e escrita (GADOTTI, 2013). 

No Governo da República Velha a situação do analfabetismo começa a ter atenção 

e inicia-se o processo de reformas educacionais. A atenção às mudanças, mesmo com limites, 

porém, não foi dada à educação dos adultos. No começo do século XIX, o Governo passou a 

cuidar da educação das elites, mas principiou a responder ao anseio popular de ter a 

responsabilidade de educar as populações menos favorecidas ficou por conta das províncias, 

sendo excluídos desse grupo os negros escravizados e as mulheres. Já sobre o século XX, 

vejamos: 

 
O século XX vem marcado pela ideia de que o analfabetismo é parte do atraso 
social e passa a ser visto como uma “chaga”, um “câncer”, uma “erva daninha que 
precisa ser erradicada”. Em 1915, surge a Liga Brasileira contra o Analfabetismo, 
mas ainda persiste a ausência de políticas de educação para adultos. 
Em 1945, o Fundo Nacional do Ensino Primário reserva 25% dos repasses da União 
à educação supletiva dos adultos e, dois anos depois, foi criado o Serviço de 
Educação de Adultos no Departamento Nacional de Educação, sob o comando de 
Lourenço Filho (GADOTTI, 2013, p. 408). (Grifo do autor). 
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De acordo com Ribeiro (1997) o analfabetismo era visto como uma incapacidade 

intelectual e não como uma questão social, econômica e cultural do país. Essa situação em 

que os mais pobres continuam a viver essa injustiça social até então, não deixa de ser herança 

do colonialismo, onde essas pessoas foram privadas de todos os seus direitos básicos, 

principalmente da educação. Segundo Moacir Gadotti (2008b, p. 28), 

 
O analfabetismo é a expressão da pobreza, consequência inevitável de uma estrutura 
social injusta. Seria ingênuo combatê-lo sem combater suas causas: é preciso partir 
do conhecimento das condições de vida do analfabeto, sejam elas as condições 
objetivas, como o salário, o emprego, a moradia, sejam as condições subjetivas 
como a história de cada grupo, suas lutas, organização, conhecimento, habilidades, 
enfim, sua cultura. 
 

Esta estrutura social injusta expressada pelo analfabetismo é herança da 

espoliação de classes que se perpetua, além das desigualdades com rupturas na democracia 

como, por exemplo, 1964 e 2016. 

 
Em regime de dominação de consciências, em que os que mais trabalham menos 
podem dizer a sua palavra e em que multidões imensas nem sequer têm condições 
para trabalhar, os dominadores mantêm o monopólio da palavra, com que 
mistificam, massificam e dominam. Nessa situação, os dominados, para dizerem sua 
palavra, têm que lutar para tomá-la. Aprender a tomá-la dos que a detêm e a recusam 
aos demais é um difícil, mas imprescindível aprendizado. (FIORI, 1987, p. 21). 
 

Para Carlos Rodrigues Brandão (2006) a educação popular que começa no Brasil 

no início da década de 1960 com a visão de uma educação libertadora surge como 

contraponto à ideologia dominante. Neste movimento Paulo Freire se destaca entre os 

intelectuais que atuaram no mesmo, tornando-se referência no Brasil, na América Latina e no 

mundo pela sua contribuição educacional, sempre se contrapondo à educação tradicional 

bancária. (GADOTTI, 2013). 

No início da década de 1960 alguns grupos, movimentos populares como o 

Movimento de Educação de Base (MEB), ligados à Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), os Centros de Cultura Popular (CPCs), organizados pela União Nacional dos 

Estudantes (UNE) e os Movimentos de Cultura Popular que reuniam artistas e intelectuais 

passaram a pressionar o Governo Federal para que os apoiassem no movimento de 

alfabetização para adultos, inspirados pela pedagogia de Paulo Freire. Assim, em 1964 o 

Governo lança O Programa Nacional de Alfabetização, com o intuito de propagar vários 

programas de Alfabetização pelo país.  

No entanto, a disseminação desses programas de Educação Popular que 

objetivavam também aguçar a consciência reflexiva e crítica das pessoas foi visto pela elite 
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como perigoso, pois provocaria um desvelar da realidade opressora do país e os indivíduos 

poderiam buscar transformações que ameaçaria a ordem e o poder das elites. Assim, os planos 

foram interrompidos pelo Golpe Militar de 1964, com Paulo Freire exilado, junto a outros 

profissionais, e o Governo passando a permitir apenas programas de educação com base 

conservadora e assistencialista. 

 
Até que, em 1967, ele mesmo assumiu o controle dessa atividade lançando o 
Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), enterrando de vez o sonho do 
Programa Nacional de Alfabetização de Paulo Freire. Em 1969, o Mobral lançou 
uma campanha massiva de alfabetização que reproduzia alguns procedimentos 
adotados por Paulo Freire. No entanto, o conteúdo era esvaziado de sentido crítico e 
problematizador. Ainda com esta característica, o Mobral se expandiu pelo País 
durante a década de 1970, sendo extinto em 1985, depois de cair no descrédito dos 
meios políticos e educacionais. No final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990, 
a Educação Popular, como todo processo histórico, passava por uma refundação. 
Com a redemocratização da América Latina, emergiram experiências de Educação 
Popular em muitos setores, como: saúde, trabalho, assistência social, terra, moradia, 
gênero, religião etc. Assim, no Brasil, muitos projetos foram retomados, inclusive o 
de erradicar o analfabetismo. Novos temas foram incorporados: o diálogo de 
saberes, os conceitos de sociedade civil, gênero, questão ambiental, a valorização da 
subjetividade etc., distanciando-se de uma leitura classista e reprodutivista da 
educação. A escola pública passou a ser assunto da Educação Popular. A Educação 
Popular começa a ser entendida como política pública. (GADOTTI, 2013, p. 51) 
(Grifo do autor). 
 

                   Mesmo que não tenhamos feito realmente a incorporação de temas como a 

questão ambiental, nos termos que precisamos, entre outras reflexões, a valorização da 

subjetividade e a crítica ao aspecto reprodutor da educação, como também questões como 

gênero, caminharam alimentando a Educação Popular como modalidade de Ensino, que 

começa por ser entendida como política pública, como observou Gadotti. 

Vejamos, a seguir, um quadro com o levantamento dos programas federais já 

realizados com o objetivo de combater o analfabetismo no Brasil: 
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Figura 1 – Tabela de Programas Federais de combate ao analfabetismo no Brasil 

Fonte: GADOTTI, 2013, p. 410. 
 

Diante de minha história em correlação com esse breve esboço histórico sobre a 

questão educacional do que se refere ao alfabetismo no nosso país, compreendemos que o 

maior obstáculo para a superação de impasses é uma extremada desigualdade social que se 

arrasta desde o início do Brasil aos dias atuais. É tanto que, mesmo com programas de 

erradicação do analfabetismo, executados desde 1947, ainda há uma imensa demanda de 

pessoas a serem alfabetizadas, ressaltando-se ainda que, em todo caso, estes indivíduos não 

deixam de serem os das populações mais pobres.   

Detectamos igualmente que a elite brasileira, como hoje que não é diferente, 

sempre foi a mais beneficiária daquilo que era direito de todos, conforme nos diz Ana Maria 

Araújo Freire (1989, p. 34): “Há um privilégio para a classe burguesa e a educação deixa de 

ser um direito e passa a ser uma mercadoria, onde só tem quem pode pagar”. Sendo 

igualmente que a elite estava pensando juntamente com o governo medidas que fizessem com 

que elas permanecessem no poder como dominadores. E a partir do instante que percebem a 

possibilidade dos povos espoliados tomarem conhecimento, através da educação, da realidade 

social e da posição de subalternos em que vivem, buscam novamente medidas para privar as 

populações de seus direitos, para que esta classe opressora continue a dominar. 

É preciso que o pensamento educacional possa atuar promovendo políticas 

públicas que possam trabalhar no sentido da erradicação da pobreza, pois não será possível 
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eliminar o analfabetismo se persistirem tamanhas desigualdades sociais e econômicas. Sobre 

o assunto, diz Moacir Gadotti (2008b, p. 11), 

 
Antes de mais nada é preciso reconhecer que as nossas altas taxas de analfabetismo 
são decorrentes da nossa pobreza. O analfabetismo representa a negação de um 
direito fundamental, decorrente de um conjunto de problemas sociais: falta de 
moradia, alimentação, transporte, escola, saúde, emprego... Isso significa que, 
quando as políticas sociais vão bem, quando há emprego, escola, moradia, 
transporte, saúde, alimentação... não há analfabetismo. Quando tudo isso vai bem, a 
educação vai bem. Isso significa ainda que o problema do analfabetismo não será 
totalmente resolvido apenas por meio de programas educacionais. Eles precisam vir 
acompanhados de outras políticas sociais. 
 

Assim é que em 2010 tive a grande oportunidade de tornar real aquilo para mim 

parecia distante. Através do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) acesso uma bolsa 

integral para cursar pedagogia na FVJ (Faculdade do Vale do Jaguaribe), localizada na cidade 

de Aracati. É lá, paulatinamente, que se inicia minha vida acadêmica.  

Chego na faculdade ainda tímida, pois aos dezenove anos nunca havia pisado 

numa universidade e nem sabia como funcionava o currículo e os trâmites dos aprendizados 

grupais naquele ambiente. O sonho de fazer minha história diferente, de romper contra 

determinações rígidas que me excluíam da possibilidade do estudo, nutria meu movimento 

junto à Universidade do Vale do Jaguaribe. Para Freire (1992, p51): “O sonho é assim uma 

exigência ou uma condição que se vem fazendo permanente na história que fazemos e que nos 

faz e refaz. Não sendo um a priori da história a natureza humana, que nela se vem 

constituindo, tem, na vocação referida [de ser mais] uma de suas conotações. ” 

Na universidade, em meio aos desafios e face às minhas limitações, descobri e me 

apaixonei pelo mundo da pesquisa; ela foi para mim uma experiência de superação, pois 

reconheço que saí da escola pública com muitas dificuldades. A pesquisa me levava a uma 

pedagogia do oprimido, da esperança e da autonomia, agora, me situando mais 

conscientemente como produtora de conhecimentos.  

As pedagogias de Freire (Pedagogia do Oprimido; Pedagogia da Esperança; 

Pedagogia da Indignação; Pedagogia da Autonomia e Pedagogia da Tolerância) também me 

levaram ao reconhecimento de uma formação que não se atrelava somente aos conhecimentos 

sistematizados ligados à educação formal, mas envolviam aquele conhecimento que provém 

das experiências construídas pelo povo, em suas lutas e buscas de direitos, em seu cotidiano e 

esperançar, onde se valoriza a leitura do mundo que o indivíduo é capaz de realizar a partir do 

que eu chamo de sua formação de vida.  

 
O que quero dizer é o seguinte: não posso de maneira alguma, nas minhas relações 
políticos-pedagógicas com os grupos populares, desconsiderar seu saber de 
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experiência feito. Sua explicação do mundo de que faz parte a compreensão de sua 
própria presença no mundo. E isso tudo vem explicitado ou sugerido ou escondido 
no que chamo "leitura do mundo" que precede sempre a "leitura da palavra". 
(FREIRE, 1996, p. 49). (Grifo meu). 
 

Como vemos, o saber de experiência feito vem das próprias lutas e se constrói a 

partir da presença no mundo em que se vai desvelando compreensões que levam o oprimido a 

“dizer a sua palavra” ou “ler a sua própria palavra”. Ainda Freire ainda acrescenta que: 

 
É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o formando, 
desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito 
também da produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 
construção. (FREIRE, 1996, p. 12). 
 

Temos acima a ideia freiriana de experiência formadora, que implica situar o 

formando como produtor de conhecimento e não só receptor ou consumidor. Na verdade, 

Freire nos ensina que o sujeito deve se convencer de que ensinar não é transferência de 

conhecimentos, mas criação de suas possibilidades de produção ou construção de saber. 

Deste modo, me recordo o quanto minha experiência em meio à família e a 

comunidade em que me insiro, a partir da minha participação em reuniões, discussões 

comunitárias entre outros momentos, ajudaram em minha formação como pessoa, como 

profissional e como cidadã. 

Sei que ainda há um preconceito com o alunado de escolas públicas que adentram 

as faculdades particulares, pois muitos têm em mente que esses alunos não eram inteligentes o 

suficiente para entrarem numa universidade pública. No entanto, quero ressaltar que quando 

se coloca o fato nesses termos, se deriva para uma discussão sobre inteligência que traz a 

pergunta pelo que é inato, contudo, seria mais oportuno refletir sobre nossa inexperiência 

democrática, que costuma não desvelar os processos autoritários na produção e socialização 

do ensino formal.  

E, ainda, Freire (2000) salienta, em sua Pedagogia da Indignação, que é 

importante ter sempre em mente que faz parte do poder ideológico dominante o transferir 

completamente aos dominados a responsabilidade por sua situação e limites. Assim, os 

oprimidos sentem-se culpados de sua própria opressão. E em determinadas ocasiões de suas 

relações com o seu contexto e com as classes dominantes, por se acharem nessa ou naquela 

situação desvantajosa, ficam submissos ou submetidos a ela.  

Na verdade, a questão da educação tem sido, ao longo da história, pensada por 

aqueles que defendem uma educação bancária (onde o oprimido é mero receptáculo de 

depósitos de informações) e que, de fato, beneficia os campos de poder dos mais ricos e 
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acumuladores de capital, excluindo, portanto, os mais pobres - o que é uma luta injusta e 

desigual.  

Lembro de meu pai, um pescador simples, quando no almoço, na janta ou tardinha, 
no alpendre, nos dias em que ele não ia para o mar, conversando com a gente: 
quinze filhos e filhas; e com nossa mãe. Era comum ele pedir que eu lesse para ele. 
Histórias. Muito tempo depois, recordando estes momentos em que a gente ficava 
debaixo de uma latada - uma espécie de telhado de palha, segurado por colunas de 
pau a pique, madeira – percebi que ele não só ali me ouvia por carinho, mas 
apontava um caminho meu. Desde aí eu aprendia o que era diálogo. (Diário da 
Pesquisa). 
 

E no diálogo também se aprende e se forma. Aprende-se a ver o outro, a respeitar 

o outro e a crescer juntos mesmo em idades diferentes. Aquelas conversas, como 

representando na figura 1, desenho realizado por Felipe de 11 anos de idade, enquanto eu 

contava e descrevia os momentos de diálogos na antiga latada de minha casa entre meu pai, 

minha mãe e meus irmãos, eram sempre uma troca de saber. O diálogo conscientiza e gera 

novos horizontes, aponta rumos. E o diálogo como explicita Freire, 

 
[...] não é um produto histórico, é a própria historicização. É ele, pois, o movimento 
constitutivo da consciência que, abrindo-se para a infinitude, vence 
intencionalmente as fronteiras da finitude e, incessantemente, busca reencontrar-se 
além de si mesma. Consciência do mundo, busca-se ela a si mesma num mundo que 
é comum; porque é comum esse mundo, buscar-se a si mesma é comunicar-se com o 
outro.  (FREIRE, 1987, p. 11). 
 

Freire (2011, p.11) vem nos falar mais sobre o processo formador que pode se dá 

também através do diálogo; esse diálogo que vem para acrescentar e fazer com que os 

indivíduos aprendam entre si com suas experiências expressadas a través do falar e que 

através disso se formam e formam: 

 
Nesta forma de compreender e de viver o processo formador, eu, objeto agora, terei 
a possibilidade, amanhã, de me tornar o falso sujeito da "formação" do futuro objeto 
de meu ato formador. É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, 
vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma 
e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado.  
(FREIRE, 2011, p.12). 
 

O que podemos dizer ainda é que os saberes e conhecimentos podem também ser 

construídos a partir do diálogo, do pensar e do refletir das pessoas, dos grupos, quando estes 

vão pensando e dialogando sobre seus cotidianos, saberes que também vêm de uma 

experiência de vida e Freire (2011, p.49) chega para nos dizer que, “o diálogo em que se vai 

desafiando o grupo popular a pensar sua história social como a experiência igualmente social 

de seus membros, vai revelando a necessidade de superar certos saberes que, desnudados, vão 

mostrando sua "incompetência" para explicar os fatos.”  
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O diálogo, assim, tem sua significação precisamente não apenas com sua 

identidade, mas a defendem e assim crescem um com o outro. Diálogo por isso mesmo, não 

nivela, não reduz um ao outro. Nem é tática manhosa, envolvente, um usa para confundir o 

outro. Implica, ao contrário, um respeito fundamental dos sujeitos nele engajados que o 

autoritarismo rompe ou não permite que se constitua (FREIRE, 1992). 

Promovendo uma capacidade de pensar o que vai sendo vivido a cada momento 

da existência, o diálogo fez-se prática na minha vida desde que me vi aprendendo a ver no 

outro uma pessoa que deseja ver o outro como sujeito e não trata-lo como coisa. Afinal, é 

quando tenho sujeitos que há diálogo; é quando eu não faço do outro uma coisa ou uma 

mercadoria que tem valor de acordo com a cotação do mercado, que aprendo a base de uma 

reflexão democrática, que começa, cresce e continua com o diálogo como seu princípio. 

Assim eu me percebia, na pesquisa lembrando o que vivera junto aos sujeitos dela; e ao 

conversar sobre o assunto, recolhia os desenhos das crianças que estivessem na conversação – 

narrativa da pesquisa. 

Figura 2 – Casa de Seu “Pilé” e “Dona Veinha”, latada de palha onde se conserva o 
costume de realizar os diálogos do dia a dia.  

Fonte: Márcia Lima 

 

Subindo e descendo dunas para fazer as entrevistas da pesquisa, minha mãe ao 

meu lado, lembrava dela, dizendo-me que “não tinha cabeça para aprender”; que tentava, mas 

não tinha conseguido, que era rude e outras coisas assim. Eu conversava, então, com ela, 

dizendo que cedo ela tivera de trabalhar; que sua família era muito pobre e ela teve de ajudar 
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o pai a sustentar os irmãos. E aos nove anos, minha mãe – eu lhe dizia – já cuidava de mulher 

de resguardo, ajudando a pegar a criança nos seus primeiros meses de vida. 

 O problema do analfabetismo como estigmatizador, estimula e mantém este 

pensamento de culpabilização de si mesmo que as pessoas muito simples possuem. Veja que 

mesmo que eu lhe mostrasse que ela tivera uma vida difícil e que isso lhe deu menos 

oportunidade de estudo, ela repetia ainda uma vez isso de um problema consigo e ouvia na 

comunidade outras pessoas repetirem que “não tinham cabeça para coisa de livro”.  

 
Eu pensava mais, agora de mim para mim. Que porque eu estudava, estudo muito, as 
pessoas dizem que eu não sou trabalhadora porque não fico cuidando da casa o 
tempo todo. 
A gente fica estudando ali, querendo dar conta de tudo, que é muito puxado, as 
leituras, os fichamentos, as transcrições da pesquisa, as reflexões e análises, tudo 
isso é um trabalho que fica invisível. Porque como mulher não estou cuidando de 
casa. 
Eu andava e lembrava. Pensando... Mas a ideia sempre foi essa, fazer com a que as 
gentes mais pobres pensem que não conseguimos chegar ao estudo, que ele não faz 
parte de nossa vida.  (Diário da Pesquisa). 
 

Ora, a grande maioria dos jovens de escolas públicas, e este foi o meu caso, 

trabalham e estudam, geralmente chegando à sala de aula cansados, frequentemente em 

exaustão. Também não portam boas condições financeiras para pagar cursinhos e ter tempo 

livre, sem trabalho, para estudo. Isso eu conhecia bem. 

Os alunos pobres vão trilhando os caminhos que a vida lhes mostra; e em meio a 

compromissos com o coletivo de suas famílias, qualquer sonho que pareça pessoal se 

ambienta em um campo difícil e tortuoso.  

Com estes movimentos se faz a sinuosa resistência, que já Freire (1992, p.30-40) 

detectava como oclusa, às vezes e de outras vezes, mesmo sendo contundente, era feita de 

manhas e aparentes consentimentos. Resistência que, se dá no âmbito das práticas sociais, 

também se desenvolve na consciência, possuindo sua história a repercutir no presente:  

 
É ainda no horizonte da compreensão dialética das relações mundo-consciência, 
produção econômica- produção cultural, que me parece valioso chamar a atenção de 
educadores e educadoras progressistas para o movimento contraditório entre 
negatividades e positividades da cultura. Não há dúvida, por exemplo, de que nosso 
passado escravocrata nos marca como um todo até hoje. Corta as classes sociais, as 
dominantes como as dominadas. Ambas revelam compreensões do mundo e têm 
práticas significativamente indicativas daquele passado que se faz presente a cada 
instante. (FREIRE, 1992, p. 39-40). 
 

                  E aqui Freire (1992) mostra como é cheio de esconderijos e expansões o 

aprendizado da resistência, que às vezes parece em conluio com o dominador, e de outra 

mostra sua diferença e seu sonho tão diverso: 
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Mas o passado escravocrata não se esgota apenas na experiência do senhor todo-
poderoso que ordena e ameaça e do escravo humilhado que "obedece” para não 
morrer, mas na relação entre eles. E é exatamente obedecendo para não morrer que o 
escravo termina por descobrir que “obedecer", em seu caso, é uma forma de luta, na 
medida em que, assumindo tal comportamento, o escravo sobrevive. E é de 
aprendizado em aprendizado que se vai fundando uma cultura de resistência, cheia 
de "manhas”, mas de sonhos também. De rebeldia, na aparente acomodação. 
(FREIRE, 1992, p. 40). 
 

Não quero aqui entrar no mérito ou limitações das instituições educacionais 

particulares, o que quero defender é que não seria correto uma culpabilização individualizante 

do estudante que não chega ao terceiro grau. E ressaltar que desde aquele tempo de meus 

inícios da adolescência, eu percebia que havia uma exclusão que vai sendo naturalizada como 

um suor do próprio sistema. 

 
Os sonhos dos jovens aqui, aqueles com quem eu mais converso, me dizem querer, 
querem conquistar a chegada à faculdade, chegar a ter uma faculdade completa. Uns 
tem até vontade de ser doutor, psicólogo e tudo mais. Então o jovem tem um sonho 
de fazer uma faculdade. Agora a questão do medo da juventude, não é medo não, é 
insegurança que tem, até por ver, muitas vezes, essa questão dele não ter um bom 
ensino pra chegar a concorrer no ENEM e ganhar uma vaga; então, eles se sentem 
inseguros nisso. E por outro lado essa insegurança também de não ter condições 
financeiras para fazer essa faculdade, isso dá uma insegurança nele, e ele tem sonho, 
mas muitas vezes ele se vê incapaz de realizar esses sonhos por ver essas 
dificuldades. Eu tinha muita vontade de fazer agronomia, mas por aqui não tem, só 
tem em Fortaleza, aí como é que eu vou pra Fortaleza, para aquela cidade violenta e 
deixar minha família, meu modo de vida aqui? E essa faculdade é o dia todinho, 
como é que eu vou trabalhar? E vou viver de quê? Aí é difícil para nós. (Antônio 
José, vazanteiro, pescador, 30 anos de idade). 
 

Nesse sentido é que nós, jovens das populações mais pobres, somos sempre os 

mais afetados por uma falta de investimento em educação que não é desvio, mas o modo 

próprio do sistema perpetuar-se. Situar a questão da exclusão dos grupos empobrecidos ao 

acesso ao ensino formal como incapacidade cognitiva é desviar uma reflexão que tem sua 

razão de ser em outro lugar – o que, certamente, não é um problema simples, mas possui sua 

complexidade. 

 
E mais uma vez nas minhas andanças, com as lembranças de minha mente, eu 
também refletia sobre estudo, sobre o ensinar e aprender.  
Lembro que sempre ao terminar as reuniões comunitárias e quando voltávamos para 
casa nós sentávamos por um bom tempo e seguíamos a discutir sobre a vida do 
lugar, mas agora com meu pai e minha mãe.  
E me perguntava: não se aprendia nós entre nós? Entre nossos diálogos? Em nossas 
conversas na beira de casa? Não nos educávamos quando pensávamos sobre o 
presente e o futuro da nossa comunidade e discutíamos sobre isso? Isso também não 
é educação?  
Meu pai e minha mãe não tinham estudo, não frequentavam a escola, mas nas 
ocasiões mais complexas de nossas vidas e na vida comunitária recorríamos a eles 
para pedir ajuda e orientação. (Diário da Pesquisa) 
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A matriz básica ou a matriz modelo àquela que a sociedade tem por referência, na 

questão da educação, é a escola, e é nela que acontece a educação bancária; pensa-se nela 

como se a mesma fosse o único lugar de aprendizagem, em que, para os indivíduos obterem 

conhecimento, precisassem frequentá-la.  

O que acontece é que toda a estrutura educacional converge para essa educação 

bancária. E fora da educação bancária, se tem o quê? Os analfabetos – e essa era uma palavra 

que Freire sempre questionou e buscava chamar seus alunos ainda não alfabetizados de 

“alfabetizandos”; ele percebia o estigma que a palavra carregava.  

A educação bancária também tem o objetivo de fazer com que as pessoas, 

principalmente as populações espoliadas, que não tiveram acesso à escola, se sintam, de fato, 

analfabetas. Porém, essas pessoas chamadas de analfabetas pela educação bancária trazem 

consigo conhecimentos e saberes de vida e de experiências que estão distantes no tempo, além  

e ao mesmo tempo aquém desse modelo de educação, porque como assinala Freire (2011) “a 

leitura de mundo precede a leitura da palavra” e continua a dizer que “é a “leitura do mundo” 

exatamente a que vai possibilitando a decifração cada vez mais crítica da ou das “situações-

limites”, além das quais se acha o “inédito viável” (FREIRE, 1992, p. 54)”. 

Podemos elencar isso também junto à questão das epistemologias do Sul a que 

Santos (2007) se refere quando estas são silenciadas pelas outras epistemologias, o que não é 

diferente do analfabetismo, quando este nome é utilizado para taxar quem não aprendeu a ler 

ou escrever a partir da visão escolar bancária.  

Não estamos aqui a desmerecer o aprender e o adquirir da leitura e escrita, é 

evidente que estas duas ações cooperam efetivamente para que os indivíduos compreendam e 

façam parte da sociedade letrada, que se situem em atividade nela; e a leitura e a escrita são, 

de fato, instrumentos de incisão – e de exclusão – à segmentos da sociedade; e assim, como 

Freire (1997, p.35) lembra-nos: “[...] é bem verdade que a educação não é a alavanca da trans-

formação social, mas sem ela essa transformação não se dá.” No entanto, muitas vezes, as 

pessoas às quais lhes foram negadas o direito de estudo por várias razões, e esses 

principalmente os mais pobres, por suas condições difíceis de vida, são olhados como pessoas 

sem conhecimento, ou seja, por não conseguirem ler ou escrever pelo menos um bilhete, são 

pessoas taxadas com a palavra estigmatizadora: “analfabeta”.  Para Moacir Gadotti (2008, 

p.77), 

 
Alfabetizar não é letrar. Alfabetizar é reinventar a escrita. É reconstruir o modo 
de produção deste objeto sociocultural. O letramento é apenas uma parte da 
alfabetização. O termo “alfabetização” não perdeu sua força significativa diante da 
emergência dos novos usos da língua escrita, como argumentam alguns. Existem 
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várias visões do processo de alfabetização, concebido de diferentes maneiras. Foi 
por sua concepção política da alfabetização que Paulo Freire foi exilado. Ele dizia 
que os métodos de alfabetização que se apresentam como puramente “técnicos” 
escondem seus objetivos políticos. Todos os métodos de alfabetização são 
inseparáveis de uma concepção do ser humano, portanto, de uma teoria e de uma 
política.  (GADOTTI, 2008, p. 77) (grifo de autor). 
 

Na verdade, esses sujeitos podem ser considerados “sem alfabetismo” nessa 

questão de ler ou escrever, ou melhor, codificar, pois podemos considerar que não deve existir 

analfabetismo, o que pode ser dito é que tem pessoas sem dado alfabetismo, sem alfabetismo 

naquela área específica, porque todos têm conhecimentos e saberes adquiridos na formação de 

vida. Como nos diz Freire (1991, p. 68) sobre alfabetismo, seu conceito é muito mais 

abrangente, 

A alfabetização possibilita uma leitura crítica da realidade, constitui-se como um 
importante instrumento de resgate da cidadania e reforça o engajamento do cidadão 
nos movimentos sociais que lutam pela melhoria da qualidade de vida e pela 
transformação social. (FREIRE, 1991, p.68). 
 

E o que estamos a querer dizer aqui também, é que não se pode reduzir os saberes 

e conhecimentos das pessoas apenas ao alfabetismo advindo das escolas, porque a partir das 

experiências e pela formação de vida delas, estas conseguem realizar leituras do mundo e de 

suas realidades, principalmente os grupos sociais quando juntos, na dialogicidade, constroem 

seus conhecimentos para que possam melhor viver, apesar das dificuldades. 

Como vimos no diário da pesquisa, “meu pai e minha mãe não tinham estudo, não 

frequentavam a escola, mas nas ocasiões mais complexas de nossas vidas e na vida 

comunitária recorríamos a eles para pedir ajuda e orientação”. Pedir orientação a pessoas 

analfabetas? A educação bancária e as marcas deixadas pela sua exclusão na sociedade são 

um fato. Mas aqui nos referimos à educação e aos saberes estão além do ler e escrever, que se 

movem como saberes de vida, da luta... E eu via que eram aos mais experientes que 

praticamente todos recorriam aos que adquiriram o saber de experiência feito (FREIRE, 

2000). O que se entende é que estas pessoas sabiam ler seu mundo, suas palavras, assim como 

sabiam escrevê-las criticamente, de certo, a partir de suas necessidades. 

 
Eu comecei a pescar minha filha, foi meu pai que começou a me ensinar, porque na 
época que começamos a pescar não tinha escola na Prainha... 
Olha, você tem uma sabedoria como a de um engenheiro de pesca, ele sabe na 
leitura, ele pode saber. Mas se eu pegar ele aqui e disser assim: “sai do teu diploma e 
vamos pro mar navegar”, talvez ele não vai saber acompanhar o meu ritmo, de 
navegar só pela natureza, pelos ventos, pelas águas, pelos planetas, aí ele quer saber 
mais do que eu na pesca... Eu posso navegar por um planeta, ele só navega se tiver 
um GPS na mão.  Se eu tô lá no mar e quero voltar pra minha casa eu venho em 
qualquer hora da noite, sem ter GPS, sem ter estudo de engenharia. Eu chego! Aí ele 
pode dizer “Ah, você tá errado!” E eu “sei que num tô”, eu também tenho 
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conhecimento do mar. Eu não sou engenheiro, mas eu tenho saber do mar, porque eu 
vivo nisso, é minha experiência. (Chico Rosa, pescador, 68 anos de idade). 
 

É interessante percebemos na fala do pescador que não existe o tal analfabetismo 

para ele; que quando o pescador fala sobre seus saberes e os conhecimentos do engenheiro de 

pesca ele não se coloca por menor, mas se põe na mesma posição, e ainda ressalta que ter “o 

diploma” não quer dizer saber total daquela área, ser detentor do conhecimento. O pescador 

não se formara em engenharia de pesca, mas, no entanto, sabe tanto quanto o engenheiro, pois 

tem se formado na escola da experiência.  

O que a sociedade e a classe dominante tentam, cada vez mais, na modernidade, é 

que os mais pobres sejam constantemente vistos como incapazes de aprender, pretendendo 

estes, colocar numa situação subalterna estas pessoas. Desta forma, podemos estar 

problematizando essa ideia com Freire (FREIRE, 1992, p. 25), quando o autor propõe aos 

camponeses, em um encontro, um jogo de perguntas e respostas tendo em vista mostrar a eles 

o tamanho e a importância dos seus saberes. E Freire inicia: 

 

Primeira pergunta: 

 - O que é maiêutica socrática? 
Gargalhada geral e eu registrei o meu primeiro gol. 
-  Agora cabe a vocês fazerem a pergunta a mim. – Disse. 
Houve uns cochichos e um deles lançou a questão: 
- Que é curva de nível? 
Não soube responder. Registrei um a um. 
- Qual a importância de Hegel no pensamento de Marx? 
Dois a um. 
- Para que serve a calagem do solo? 
Dois a dois. 
- O que um verbo intransitivo? 
Três a dois. 
- Que relação há entre a curva de nível e a erosão? 
Três a três. 
- Que significa epistemologia? 
Quatro a três. 
- O que é adubação verde? 
Quatro a quatro. 
Assim, sucessivamente, até chegarmos a dez a dez. 
(FREIRE, 1992, p. 25). 
 

Diante desse diálogo entre Paulo Freire e os camponeses, podemos observar a 

construção apresentadas pelos dois lados, tanto por Freire, que teve um saber construído 

também através da sistematização da universidade, como dos camponeses - com um saber 

apreendido pela experiência. O mesmo caso que observamos na fala do pescador Chico Rosa. 

Mais uma vez chegamos ao ponto importante de que, na o analfabetismo sustenta e é 

sustentado por um ideologia das classes dominantes, querendo sobrepor-se aos povos e suas 

culturas, e buscando de toda forma estigmatizá-los.  
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E não que os camponeses e oprimidos não pudessem adquirir conhecimentos das 

áreas e mundos diferentes, mas é que ao abrir-se ao saber emergente estes se tornavam 

legíveis e importantes, e não menos que qualquer outro. 

 
O neoliberalismo concebe a educação com uma mercadoria, reduzindo nossas 
identidades às de meros consumidores, desprezando o espaço público e dimensão 
humanista da educação. O núcleo central dessa concepção é a negação do sonho e da 
utopia, não só a negação ao direito à educação integral. Por isso, devemos entender 
esse direito como direito à educação emancipadora. (GADOTTI, 2009b, p. 18). 
 

Nessa sequência de passos e inquietações, em paralelo com a faculdade, que 

passei a fazer, participei como secretária por seis anos da diretoria da Associação dos 

Moradores da Prainha do Canto Verde, onde até hoje continuo atuando como sócia. Percebe-

se que meu trajeto como profissional da Educação, em várias de suas vertentes, estava sempre 

ligado à vida das pessoas de Canto Verde e às suas novas promessas de vida.  

Por último, também fiz parte por quatro anos de 2011 a 2014 do Conselho 

Deliberativo da Reserva Extrativista da Prainha do Canto Verde, representando a juventude 

da comunidade e atualmente estou inclusa no Grupo de Mulheres. Estes espaços de debates, 

reflexões e propostas de ação, bem como a avaliação das práticas sociais coletivas em 

andamento, permitiram amadurecimentos e me instigaram a compreensões mais atentas dos 

processos de luta e resistência que ainda estão em curso na nossa comunidade, em suas 

positividades e negatividades. Sempre buscando a perspectiva do Outro, fui percebendo que 

este deslocamento do olhar era o próprio sentido da Educação Popular. Como dizia Freire 

(1992, p. 55), ao anotar o cuidado que teve Ianni, ao deparar-se com o cristianismo de um 

encarcerado: 

Em conversa recente com o sociólogo e professor brasileiro, Otávio Ianni, da 
UNICAMP, ouvi dele relato de alguns de seus encontros com jovens militantes da 
esquerda, um deles na prisão, no Recife, em 1963, em que ele, Ianni, de um lado, 
não escondia sua emoção ante o que viu e ouviu, de outro, sua concordância com a 
forma como aqueles militantes respeitavam a cultura popular e, nela, as 
manifestações de suas crenças religiosas. 
– De que precisa você? – pergunta Ianni ao jovem encarcerado.  
– De uma Bíblia – respondeu. 
– Pensava que você me pediria o Que fazer? de Lênin – disse Ianni. 
– Não preciso de Lenin agora; preciso da Bíblia para entender melhor o universo 
místico dos camponeses. Sem esta compreensão, como posso me comunicar com 
eles?  
Além do dever democrático e ético de assim proceder, que tem o educador ou a 
educadora progressista, tal procedimento se impõe também por exigências no campo 
da comunicação, como salientava o jovem do Recife. Sem que o educador se 
exponha inteiro à cultura popular, dificilmente seu discurso terá mais ouvintes do 
que ele mesmo. (FREIRE, 1992, p. 55). 
 

Ainda em meados de 2010, passo na seleção para ser monitora bolsista pelo 

Ministério da Aquicultura e Pesca, para atuar como monitora do Telecentro Pesca Maré, 
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realizando um trabalho de inclusão digital para os pescadores e para as pessoas da 

comunidade em geral. Ao finalizar meu tempo como bolsista, sou convidada a atuar já como 

professora na Escola Municipal Bom Jesus dos Navegantes de Ensino Fundamental, onde 

retorno a meu contato mais efetivo com a educação formal. Em 2013, já formada, saio da 

escola devido à questões políticas, principalmente por não apoiar a prefeita eleita, mais tarde 

após ser convidada pela professora Helen Flávia a ministrar uma palestra para alunos de 

pedagogia e letras na instituição onde me formei sou convidada a trabalhar na mesma, 

faculdade do Vale do Jaguaribe, com a função de principalmente, ministrar palestras 

apresentando o mundo acadêmico para estudantes do ensino médio. 

É ainda no horizonte da compreensão dialética das relações mundo-consciência, 

produção econômica-produção cultural, para falar em termos freirianos, que me parece 

valiosa a experiência educacional que devo flagrar no movimento de produção de saber sobre 

a luta dos comunitários de Canto Verde. Sendo eu mesma inclusa na comunidade de que falo, 

em seu movimento contraditório e seu esperançar, que se dá entre negatividades e 

positividades da cultura, devo mostrar-me desde agora como aprendiz. Esta pesquisa 

simboliza esse lugar de onde falo e essa postura epistemológica que devo sublinhar. 

No meu caso específico, devo dizer que tive a oportunidade de me dedicar 

também aos estudos, mediante a Pós-Graduação em Educação Brasileira da UFC, sendo a 

primeira filha de pescadores do Canto Verde na busca de aprofundar reflexões sobre a 

realidade da luta no lugar, sabendo da importância de tornar credíveis (SANTOS, 2005) os 

saberes populares construídos nesse percurso. 

Nesse compasso, o interesse por essa pesquisa possui essa dimensão política que 

desejo enfatizar, sem a pretensão de pensar um devir para Canto Verde que fecha-se no 

isolamento, mas, antes disso, como diz Barros (2008), abrindo-se sempre ao diálogo com as 

demais culturas. 

A presente pesquisa se justifica, pois, pela importância de se rememorar e retomar 

os caminhos traçados na luta pelo território da comunidade de Canto Verde, a fim de que as 

novas gerações não percam seus devires, e possam refazer trajetos e sonhar outros, enquanto 

sujeitos de sua história. Para dar conta de flagrar saberes devo afirmar, na perspectiva de 

Freire (1995) e Santos (2010), que as populações subalternas produzem conhecimentos 

relevantes e múltiplos que os tornam singulares e mantenedores de sua própria cultura, como 

também recriadores da vida e dos possíveis com os quais ela se renova. 

A comunidade de Canto Verde se diz como “Povos do Mar” que, segundo 

Galdino (2010), são compreendidos e caracterizados como pescadores artesanais, que utilizam 
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embarcações de pequeno porte, empregam métodos rudimentares em relação à tecnologia de 

pesca e do pescado; possuem relações específicas de produção e compadrio; pescam 

diversidades de espécies; incluem sua produção na participação da mão de obra familiar; 

fazem a comercialização ser subordinada a uma cadeia de intermediação; possuem baixa 

capitalização; e possuem uma cultura própria baseada, nos ancestrais, e cujo saber é 

transmitido oralmente, sobretudo, de pai para filho. 

A vida das famílias de pescadores artesanais, portanto, enfrenta duras realidades, 

pois se conflitua com um modelo de desenvolvimento e, se a qualidade de vida de sua 

população se relaciona com a renda da pesca, isso quer dizer que se atrela ao quantitativo do 

pescado que, por sua vez, depende da preservação das espécies de pescado no mar. Essa é 

uma questão muito presente entre os comunitários: o particular da pesca artesanal, os 

mercados, o conflito ambiental e os peixes minguando...  

Ligada a essa problemática, a educação comparece e nos põe em pauta o desafio 

de que as gerações que se sucedam se apropriem de novas formas de viver capazes de 

sustentar o olhar para desafios coletivos, importantes para a vida de todos. 

Isso tudo me impulsiona a pensar nos saberes como estratégias indispensáveis na 

educação desta comunidade. Assim, essa pesquisa pretendeu organizar traços da memória da 

luta de Canto Verde e dar visibilidade às formas alternativas de viver, ínsitas nos saberes da 

experiência social dos que lutam pelos territórios e pela coletividade, na perspectiva da 

Ecologia de Saberes (SANTOS, 2005).  

Pretende-se com isso, produzir conhecimento científico, aliando os saberes do 

senso comum a significações inerentes ao modo de viver próprio desse lugar, sempre 

buscando a perspectiva dos seus atores sociais. 

 

2.2. Problematizando a relação lugar e cultura, a partir dos mares e terras que fazem 

o litoral 

 

Para compreender melhor essa comunidade de pescadores de Canto Verde, sobre 

a qual me debruço como locus da pesquisa, faço, de início, uma contextualização, que situa 

como aconteceram as ocupações no litoral, em nível de Ceará e como parte da política 

nacional que vige desde o Brasil Colônia.  

Em sua tese de doutorado, Lima (2002) diz que o uso e ocupação do solo no 

litoral tem acontecido ao longo da história, com vários objetivos: servir a geoestratégias de 

defesa do território nacional; à instalação de infraestrutura de apoio ao transporte marítimo 
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nacional/ internacional e a diversas atividades produtivas vinculadas ao setor industrial (como 

ocorreu em alguns lugares do sudeste brasileiro); estabelecer base para a exploração dos 

recursos marinhos; garantir condições de vida às populações marítimas e/ou fazer área de um 

lugar turístico. 

Segundo Moraes (1999, p. 32 e 33), sobre o litoral brasileiro, “seu povoamento se 

deu de maneira descontínua, onde se identificam zonas de adensamento e núcleos pontuais de 

assentamento, entremeados por vastas porções não ocupadas pelos colonizadores.” Essa 

geopolítica de ocupação do espaço permitiu o desenvolvimento de dois ambientes diferentes 

no litoral: a zona urbana litorânea e a zona rural litorânea. 

A zona urbana litorânea - se define com grande concentração e diversidade social, 

crescente integração global através dos meios de comunicação e transporte, crescente 

artificialização do ambiente e consequente degradação ecológica e social (ALMEIDA, 2002). 

Já a zona rural litorânea, conforme Moraes (1999) é tradicionalmente composta por áreas de 

refúgio de tribos indígenas e de escravos que ao se instalarem em pequenas comunidades vão 

ser as origens das populações litorâneas tradicionais, ainda hoje presentes em várias porções 

da costa brasileira. Essas ocupações geradas pelos indígenas influenciam não só as formas 

utilizadas para uso e ocupação do espaço, mas também a organização social, a interpretação 

dos fenômenos naturais e a representação simbólica da vida (ALMEIDA, 2002). 

Ainda de acordo com Moraes (1999), “2/3 da Humanidade vivem na Zona 

Costeira”. No Brasil, a faixa litorânea agrupa mais da metade da população e ampla parte da 

produção econômica do país (DIEGUES, 1988). Já no Ceará, 65% da população vive próxima 

ao mar (MORAES, 1999). Podemos, a seguir, ver mais dados que atestam esta forma de 

povoamento na região litorânea do país: 

 
O IBGE, trabalhando com a perspectiva da "linha de costa" (isto é, sem penetrar nas 
reentrâncias do litoral), identificava 253 municípios litorâneos no Brasil em 1991. 
Na primeira versão do Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro (Gerco) a 
coordenação, delimitou segundo critérios acadêmicos, em 1992, um universo de 532 
municípios, enquanto na sua segunda versão, ao tomar os limites municipais como 
critério delimitador da faixa terrestre dessa zona, definiu 317 municípios como área 
de atuação. (MORAES, 1999, p. 29,127-128). 
 

No Ceará, de acordo com Almeida (2002) existem mais de cem (100) 

comunidades habitando a faixa litorânea ao longo dos seus 573 km de costa, isso sem contar 

as demais comunidades que ficam no interior do litoral. 

Segundo Silva & Cavalcante (2002), para alguns historiadores, a ocupação do 

Ceará demorou muito devido à presença de índios que não facilitaram a entrada dos europeus. 
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Para outros, o retardamento da ocupação se deve ao fato de o projeto de colonização ter 

estado mais voltado para a Zona da Mata, por esta ser considerada mais propícia ao cultivo da 

cana de açúcar, de grande valor comercial no mercado europeu.  

Há de se registrar também que as condições naturais não eram favoráveis ao 

acesso e às formas de os grupos humanos se acostarem no litoral. O vento forte e a ausência 

de recortes acentuados, baías e enseadas dificultavam a vinda de estrangeiros exploradores e 

colonizadores. Havia estratégias diversificadas, então, para acessar lugares e enseadas, pontas 

e atalaias. 

Já para Gomes (2002), as primeiras ocupações realizadas pelos europeus se deram 

na costa litorânea, ou seja, os povoamentos aconteceram de início no litoral, pelo fato de que 

a chegada dos europeus se dava pela via marítima, o que facilitava a habitação desses lugares. 

Já a colonização portuguesa do Estado do Ceará realiza-se a partir do século 

XVII. Para Tupinambá (1999), esta foi motivada por uma visão estratégica de conquista do 

litoral norte e defesa da região (...) que se encontrava assediada por diversos outros 

estrangeiros tais como franceses, holandeses e ingleses. 

Capistrano de Abreu, citado por Silva & Cavalcante (2002), identifica a presença 

de duas correntes de povoamento do Estado: a corrente de povoamento que penetra no sentido 

litoral-sertão, chamada ‘sertão de fora’, e que é originária de Pernambuco e alcança o interior 

cearense através do vale do rio Jaguaribe. A outra, conhecida como ‘sertão de dentro’, é de 

origem baiana e penetra pelo sul do estado, através do Cariri.   

Para explicar a chamada “rota do sertão de fora” e “rota do sertão de dentro”, 

dialogamos com Lima (2002), quando fala que foi no sertão do Ceará que a pecuária obteve 

grande expressão econômica. Para isso, foram fundamentais os caminhos do gado 

identificados por Abreu, J. C., que grosso modo, conforme Girão, V. C. puderam ser assim 

caracterizados: 

 
Desata-se, assim, o ciclo do pastoreio, que teve a principal fonte de alargamento do 
trecho que vai do médio São Francisco à bacia do Parnaíba, nos limites do Piauí 
com o Maranhão e, recuando para oeste, alcança o Tocantins, atingindo a região dos 
Pastos Bons, no Maranhão. Acompanhando os vales fluviais, viriam formar as já tão 
comentadas correntes exploratórias, definidas por Capistrano de Abreu, como 
corrente do sertão de dentro, dominada pelos baianos e a do sertão de fora, de que 
foram prioritários os pernambucanos. Correntes estas que Pompeu Sobrinho 
identifica como do quinto e sexto ciclos de povoamento do Nordeste, pelos 
exploradores brancos.  
Assinalando a junção destas correntes, em função do povoamento cearense, Caio 
Prado opina: “No Ceará confluem os dois movimentos: o da Bahia, que de retorno 
do Piauí, se desvia para leste, atravessa o cordão de serras que separa essa capitania 
da do Ceará (serras da Ibiapaba, Grande) e se estabelece na região limítrofe, bacia 
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do alto Poti, onde hoje está Crateús e que por isso pertenceu de início ao Piauí. 
(GIRÃO, V. C, 1994, p. 30). 

 

Figura 3 - Os caminhos do gado para Olinda e Recife  

FONTE: ANDRADE (1986, apud LIMA 2002). 
 

De acordo com Tupinambá (1999) e Gomes (2002), no século XVI haviam sido 

distribuídos pela zona costeira do Ceará grupos indígenas como os Tupis, os Cariris, os 

Tremembé, os Tararius e os Jês.  
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No Ceará, os Tupis eram formados por dois povos, os Tabajara e os Potiguara, 

que se localizavam no Baixo Vale do Jaguaribe. Discorre a autora, ainda, que outras tribos 

habitavam longas faixas das terras do litoral. Os Tremembé, por exemplo, habitam da Baía de 

São Jorge, no Maranhão, e vêm até às margens do rio Curu, no Ceará. Assim, cita os povos 

Anacés, da tribo Tapuia, que viviam da foz do Jaguaribe até o Rio Mundaú, em Trairi. 

Pinheiro (apud SOUZA, 2000), a colonização da Capitania do Siará Grande se 

deu apenas no final do século XVII e início do século XVIII, bem mais tarde que em 

Pernambuco e Bahia. Registra-se no início do século XVI que a capitania Siará Grande servia 

apenas como ponto de apoio para as forças vindas de Pernambuco a caminho do Maranhão, 

com o intuito de combater os franceses. Assim, após a expulsão dos franceses e holandeses do 

litoral Norte, a capitania do Ceará tornou-se ligada à capitania de Pernambuco, permanecendo 

desta forma até o final do século XVII. 

Ainda segundo estes historiadores, no começo do século XVIII, cresce a produção 

de açúcar na região que vai da Paraíba à Bahia; e em outras capitanias como a própria 

Paraíba, o Ceará e Rio Grande do Norte é intensificada a pecuária como atividade subsidiária 

da primeira. Como no Ceará não havia um solo mais propício para este tipo de cultivo 

(açucareiro), o que não era o caso de Pernambuco, em que existia a faixa intermediária entre 

litoral e sertão, a capitania do Siará teve dificuldade no cultivo mais intensificado dessa 

cultura agrícola.  

Assim é que, segundo Lemenhe (1991, p.25): 

 
O empenho da metrópole portuguesa na empresa açucareira, a garantia de mercado 
para o açúcar na Europa, gerando a extrema especialização, de um lado, e a fluidez 
da fronteira, a pressão populacional de homens livres sem-terra e a disponibilidade 
de terras, de outro, atuaram, como causas de movimento da pecuária em direção aos 
sertões. 

 
De acordo com Gomes (2002), no final do século XVIII, houve uma 

intensificação de concessões de terra para a pecuária, sobretudo ao longo do Rio Jaguaribe e 

do Acaraú, que foram usados como estradas de penetração para os rincões mais interiores.  

Já em relação à carne de charque, diferente do que acontecia com a indústria de 

açúcar, não se conjugavam em um mesmo local os artifícios de produção, transformação e 

comercialização do produto.  

Esse contexto resultava, como diz Lemenhe (1991, p. 35), “numa divisão de 

trabalho entre a fazenda de criar, área de salgada e de comercialização”, o que permitia o 

curso de bens e o desenvolvimento de centros urbanos. Esses núcleos se formaram no interior 

do Estado, com alguns situados no litoral. No litoral, podemos citar entre estes núcleos, as 
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cidades: Aracati (na foz do Rio Jaguaribe); Acaraú (foz do Acaraú); Granja e Camocim (estas 

duas, próximas ao Rio Coreaú), que foram utilizadas como pontos para saída do gado e da 

carne, intensificando a vida econômica local, antes voltada, principalmente, para o embarque 

e desembarque de pescados. 

É importante apresentar que o processo de colonização não foi algo simples e 

pacífico, principalmente para as populações que já habitavam as terras colonizadas, no caso, 

os indígenas. O programa dos colonizadores, segundo alguns pesquisadores, se deu através da 

tentativa de submissão ao trabalho escravo e do massacre aos indígenas, primeiramente os do 

litoral e, após isso, com mais veemência, os do sertão. Esses massacres aconteciam, 

sobretudo, por ocasião da consolidação da pecuária. De acordo do Tupinambá (1999, p. 36): 

 
Provavelmente advenha do fato anteriormente descrito o de encontrarmos as nações 
indígenas mais expressivas na atualidade restringidas à zona costeira, como se 
evidencia no caso dos Tapebas (Caucaia), dos Tremembés de Almofala (Itarema) e 
dos Genipapo-Kanindé (Aquiraz). 
 

Sobre as Vilas, sabe-se que as primeiras instituídas oficialmente foi a de Aquiraz, 

em 1700 e Fortaleza, em 1726. Na verdade, essas cidades foram por muito tempo vilas 

isoladas, sem expressão econômica e afastadas do processo de produção da época. Segundo 

Gomes (2002) é a partir da segunda metade do século XIX, com a produção de algodão 

crescendo e se tornando mais relevante que o gado e as charqueadas, para a economia no 

Ceará, que Fortaleza entra em evidência como lugar de escoamento do produto. Nisso, 

cidades-porto como Acaraú, que comerciavam outros produtos, perdem suas competências de 

colocar influências regionais na economia local e regressam à dinâmica da produção 

pesqueira. 

Segundo Gomes (2002), o início da ocupação do litoral cearense se deu a partir 

desses núcleos próximos à foz de grandes rios, como Aracati (foz do Rio Jaguaribe); Acaraú 

(foz do Acaraú) e Camocim (foz do Coreaú). Estas cidades foram, durante muito tempo, porta 

de entrada e saída do charque, que estava em franca expansão no interior do estado. Só em 

seguida é que Fortaleza se torna capital. 

No Ceará e em todo o Nordeste, para além dessas localidades de maior porte, 

desde o século XIX se deu a formação de muitas comunidades, principalmente pequenos 

locais, centrados bem próximo ao mar e que desenvolveram a pesca como principal fonte de 

sobrevivência.  

De acordo com Gomes (1999), essas pequenas comunidades por muito tempo 

estiveram relativamente isoladas por conta da distância existente entre elas e as populações 
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maiores, pois geralmente esses pequenos núcleos se localizavam em lugares de difícil acesso, 

com dunas móveis, por conta dos ventos ínsitos no que ele chama de processo de (retro) 

alimentação da faixa de praia. Repare-se, também, como os pescadores que viveram no litoral 

acompanharam os “caminhos das areias”, sendo capaz de pensar adaptações e prever 

mudanças no ambiente litorâneo: 

 
É importante registrar que essas comunidades (re) elaboram modos de viver, 
resultado de experimentações e aprendizados que faz com que essas condições 
naturais não se transformem em empecilhos à vida nesses locais. Isso é possível de 
ser percebido na forma de habitar dos pescadores, cujas casas eram (e em alguns 
casos, ainda são) construídas com palhas de coqueiros, facilitando sua mobilidade. 
Observa-se assim que esses pescadores, por esse modo de viver, foram capazes de 
acompanhar ou se antecipar às mudanças e aos caminhos percorridos pelas areias. 
Pode ser processos de formação ou movimentação das dunas, na intenção de 
possibilitar, quando possível a escolha de locais temporariamente mais protegidos. 
(GOMES, 2002, p. 28). 
 

Silva (1988) apresenta que, ao longo desse histórico de povoamento do litoral do 

Ceará, são encontradas as práticas e as representações da escravidão. Para ele, podem ser 

encontradas três maneiras de pesca no começo desses povoamentos, sendo a primeira feita por 

escravos que buscavam complementos para sua alimentação; a segunda, de escravos que 

pescavam para seus donos e a terceira, de pescadores livres (embora vigiados depois pela 

Marinha, como se vai ver) que se estabeleciam na costa. Deste modo, é possível concluir que 

houve mistura de raças, pois nela podiam ser encontrados negros, índios e europeus. 

Na segunda metade do século XX, com o aumento da sociedade de consumo, se 

observa, então, um interesse maior de pessoas pelo litoral e, consequentemente, por casas de 

veraneio, terrenos à beira-mar, hotéis e outros modos empresariais que vieram junto ao que 

veio a ser o fenômeno das segundas residências. Nesse lugar que vai se tornando um campo 

tenso, nessa época histórica começam também a acirrar-se os conflitos em territórios costeiros 

– entre quem deseja entrar apossando-se para lucrar, geralmente com objetivos de expulsão 

dos nativos, e quem já habitava esses locais litorâneos, tentando sobreviver como Povos do 

Mar. 

Sabemos, assim, que muitas das comunidades litorâneas formaram-se, em sua 

maioria, depois de chegados os europeus. Mas, especialmente no Ceará, o povoamento da 

zona costeira se deu principalmente quando os escravos foram libertos por seus senhores e 

passaram a morar em terras do litoral, já que não eram na época terras privadas, pois a grande 

maioria de terras com domínio ficavam mais próximas ao sertão, por ser mais fácil assim 

viver da agricultura e da criação de gado, nesse tempo.  Sobre isso, vejamos o que Almeida 

(2013, p.58) escreve em sua pesquisa sobre a povoação de Canto Verde: 
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O casal de negros libertos por José Félix chegou às terras da beira do mar e naquele 
chão livre ergueu suas casinhas de palha e sem cercas no quintal. O nome a esse 
local, por sua vez, foi dado pelo escravo liberto, Joaquim Caboclo, que também era 
chamado de Canto Verde, e seu sobrenome interligado à comunidade, que passou a 
ser chamada de Canto Verde, localizada na beira do mar, no município de Beberibe. 
 

José Félix era um senhor de engenho da região, dono de grandes terras e sítios a 

partir das margens do Rio Pirangi, em Beberibe. Ele viveu até o século XVIII, “na mitologia 

de proclamação, despede os negros, que ao se verem libertos partem para começar vida nova 

na beira do mar” (ALMEIDA, 2014, p.58), como é possível observar no trecho acima. 

 
Conversando e lendo minha pesquisa em andamento, com meus irmãos, eles 
lembraram de quando iam ao Campestre da Penha. Perto de onde erguiam havia 
uma vazante – lugar molhado que o pessoal planta, e que tem um córrego perto – 
viam umas cruzes de vara, de paus.  
E perguntavam ao Seu Martim, um Senhor do Campestre da Penha, que era da 
família de Sr. José Félix, senhor de escravos de lá, deste lugar: 
- Quem se enterrou aqui? 
E o Seu Martim respondia: 
- Aqui – apontava – era o cemitério dos escravos.   
Lembraram também, meus irmãos, que havia um cemitério em Paripueira, uma 
localidade perto, que era da gente não escravizada. Era cheio de catacumbas, este 
cemitério. O que é diferente de cemitério de pobres ou escravizados. Os pobres se 
enterravam no chão batido. E os escravizados se enterravam neste lugar que era no 
Campestre da Penha, que fica próximo à lagoa do Córrego do Sal. (Diário da 
pesquisa). 
 

É possível na comunidade ouvir as histórias relacionadas à origem da comunidade 

ligando-as sempre à libertação dos negros que haviam sido escravizados, e que após a 

libertação, teria havido a procura maior das pessoas pelas terras onde hoje é Canto Verde. 

Mas nesse tempo as pessoas que procuravam terra em Canto Verde não eram para especular, 

era para fazer sua morada.  

 
Ouvia muito contar que aqui na Prainha do Canto Verde não tinha nada, não morava 
ninguém; aí foi quando os africanos que foram libertos pelo homem dono de 
escravos ali no Campestre da Penha vieram morar aqui, porque não tinha ninguém 
na terra. 
Aqui construíram as casas e começaram a pescar para viverem. Aí foi gerando a 
Prainha. As famílias, e a família do teu pai, ele conta que a bisavó dele contava que 
tinham vindo da África. 
E pelas histórias que a gente escuta falar, a gente acredita que foi mesmo; vieram de 
lá, e aqui todo mundo deve ter parte com os africanos. (Pescador, 67 anos). 
 

Outros moradores relatam também sobre a possível habitação de índios nas 

proximidades da praia de Canto Verde; a fala que segue nos traz mais sobre esse primeiro 

momento de ocupação. 

 
Olha, eu ouvia contar também que aqui tinha sido morada de índios. E quando a 
gente ia ali, mais para os lados dos muricis ou dos coqueiros que ficam já lá no final 
da Prainha, onde era a Praia Velha, a gente encontra pedaços de vasilhas de barro, 
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de formação da comunidade. Revelam a presença dos negros que foram escravizados e após 

sua libertação chegam à praia que hoje é Canto Verde - o que não se diferencia dos relatos 

históricos já acima citados.             

Se torna importante o levantamento desse processo de povoamento do litoral do 

Ceará, no contexto brasileiro, para compreendermos melhor como essas comunidades de 

pescadores se formaram, entendendo assim também sua cultura, suas lutas e o modo de lidar 

com a própria natureza. Tem-se, desde aqui, que eram populações cuja história de luta pela 

liberdade se fazia à par da luta pela sobrevivência.  

 

2.3. Algumas âncoras para referenciar a pesquisa sobre saberes de vida e luta dos 

Povos do Mar 

  

Nesse estudo, encontramos caminhos, nos diálogos com teóricos, que referenciam 

os conceitos da pesquisa, pois é preciso ter ciência sobre o que alguns autores falam a respeito 

do que estudamos, para que haja uma maior consolidação do nosso olhar pesquisador, já que 

não construímos nunca um conhecimento sozinho. 

Neste sentido, buscamos dialogar principalmente com as experiências do povo do 

mar de Canto Verde, trazendo neste caso seus saberes de experiência feito (FREIRE, 2000, p. 

47), onde, para Freire, “não há na diferença ou na distância entre a ingenuidade e a 

criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos 

metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação   

Para o pensamento do homem simples (MAFFESOLLI, 1988), a experiência 

provém das vivências cotidianas e são costumeiramente transmitidas de pais para filhos, ou 

em contextos parentais. Porém nem toda experiência deve ser reproduzida, como já observava 

o pescador Pilé. 

A experiência da gente a gente vai falando ela de filho para filho, de gente que vai 
no barco com a gente para gente que é mestre de pesca ou aprendiz, de filha para 
filha, de homem para mulher e de mulher para homem, que tudo que se faz é 
experiência. Mas nem tudo é experiência que deve ser repetida. Tem experiência que 
serve para os outros e tem experiência que serve para a gente dizer que não quer 
viver aquilo de novo. Não quer que se repita nem com a gente nem com ninguém. A 
experiência que se passa deve ser a sabedoria da experiência, que se tira daquela 
experiência feita. (Pilé, pescador). 
 

Vejamos que conceito se tem aqui: experiência é transmissão; acontece em 

diversos âmbitos do corpo social; mas nem toda experiência deve ser repetida. Quer dizer, a 

experiência deve ser refletida, pois ao vivê-la, percebemos que muitas delas não servem para 

nós, nem para os outros. Isso significa compromisso intergeracional.  
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Há outro aspecto chave nessa compreensão: a ideia de sabedoria. Haveria uma 

sabedoria que vem da experiência feita. Isso implica considerar que a experiência feita por 

nós diz respeito a outros e que é na interação com os outros de nosso mundo que reavaliamos 

o que serve para todos e o que não. Discutamos um pouco isso, abrindo a roda para outros 

autores se dizerem também. 

Aqui dialogamos com Freire sobre “o saber de experiência feita (1992), já que é 

sobre esses saberes que se constroem as vivências do povo do mar de que se trata a pesquisa. 

Experiência aqui é compreendida como reflexão sobre a ação, que se dá continuadamente, 

intervindo no meio para transformá-lo.  

O homem simples, então, emerge aqui com seus saberes, realizando leituras de 

suas práticas sociais, e reavaliando seus próprios modos de ser e viver, desse modo buscando 

alternativas que promovam mudanças que evidenciem uma melhor maneira de viver na 

coletividade. Mas com que ideia de experiência estamos trabalhando? 

A ideia de experiência movimenta um exercício interativo e dialógico em 

pesquisa. Para Josso (2004, p.48), “vivências atingem o status de experiência a partir do 

momento em que fazemos um certo trabalho reflexivo sobre o que se passou e sobre o que foi 

observado, percebido e sentido”. Nesse sentido, experiência é um recorte do tecido da vida, 

eleito por nós. 

Freire (1992) já afirmava que não podemos deixar de lado o saber que as pessoas 

simples trazem consigo, suas compreensões de mundo, nas mais variadas dimensões de suas 

práticas sociais. Assim, as lutas de que fazem parte os sujeitos de cultura se imbricam com 

suas falas, suas formas de contar, rezar, fazer a conta do peixe, amar, viver a ida para a pesca, 

a relação entre gerações, a saúde e a vida...  

O respeito aos saberes populares é imprescindível na tarefa educacional que se faz 

entre gerações, pois implica necessariamente o respeito ao contexto cultural, já que se trata de 

fazer escuta a saberes situados (FREIRE, 1992). O contexto comunitário é, pois, o ponto de 

partida para o conhecimento que cada sujeito vai criando do mundo. “Seu” mundo, em última 

análise, é a primeira e inevitável face do mundo mesmo, como se vê nas falas dos pescadores 

que estamos já trazendo acima. 

Ainda de acordo com Freire (1992), o “saber de experiência feita” vem da 

acumulação de conhecimentos que as camadas populares produzem a partir de suas vivências 

e realidades, sendo um saber que se amplia de modo multidimensional. O autor faz uma 

relação entre esse saber popular e o saber considerado científico, defendendo que “o saber de 
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experiência feita” é um saber que emerge do processo vivencial, sendo válido e carregados de 

valores multiculturais. Ele segue problematizando o assunto: 

 
Tidas no meio acadêmico mais conservadores como sendo apenas um conhecimento 
do tipo “senso comum” e até mesmo “pré-científico” os etnocientistas negam e 
refutam tal interpretação, asseverando, porque entendem como verdade, que os 
conhecimentos desses povos são científicos analogamente aos sistematizados nas 
universidades. Eles se diferenciam apenas pelos suportes, pelos a prioris e pelas 
metodologias utilizadas nos dois focos de produção do conhecimento.  Enfim, pelas 
diferentes e válidas formas de leitura do mundo e dos consequentes saberes diversos 
que continuamente emergem do processo vivencial e que são carregados da 
consciência da situação histórica – não pré-histórica – de cada um e de cada povo.  
(FREIRE, 1992, p. 119). 
 

Os saberes populares, pois, que aqui são investigados, advêm da compreensão de 

vida que os comunitários têm, partindo de sua própria presença no mundo. Isso vem 

explicitado no que Freire chama de “leitura do mundo”, e que envolve o modo de 

compreender-se e compreender sua intervenção nos contextos em que atua, com acento crítico 

e reflexivo, mas, sobretudo, prenhe de ação (FREIRE 1996). E de história. 

 
Antes tinha a pesca das agulhinhas. No tempo das agulhinhas, o pescador contava 
suas histórias. Veio a fábrica de gelo, o alto valor do lagosto, o macarrão, a 
televisão, e a escola... muita coisa disso foi boa, a gente não pode ir contra o avanço 
do tempo, que é como o avanço das areias, é coisa da vida. Mas a gente pode ir 
plantando na duna para ela não cobrir a estrada, como a gente pode ver que não se 
dá valor ao saber do pescador e até de suas artes, porque não é aprendido em 
faculdade ou porque não deu na televisão. E isso precisa mudar. (Chico Rosa, 
pescador). 
 

De fato, com a chegada das tecnologias e mídias digitais, como a televisão, a 

internet, entre outras, as pessoas passam a ter mais informações, tudo em tempo mais hábil; e 

têm acesso a coisas que antes eram impossíveis em um lugar como Canto Verde. Hoje as 

pessoas estão conectadas com o mundo todo, e isso tem aspectos que vale reproduzir, e outros 

que é preciso mudar, como já sabia o pescador mencionado acima, Chico Rosa.  

 
Bem, isso de comunicar desse jeito tem ajudado bastante, principalmente na 
comunicação entre os comunitários que moram longe de suas famílias; lá em casa 
tem internet e agora eu falo com meu filho que tá em Manaus; e que eles querem 
participar e ficar sabendo do que acontece nos outros país, pelo mundo, e, quando 
longe, querem saber daqui. Mas também é fácil a comunicação mentirosa se passar 
por comunicação que é verdadeira.  
O problema da pesca, por exemplo, eles não escutam o que o pescador diz. Escutam 
o preço, isso e aquilo do que falam os dono dos barcos de pesca a motor.  (Chico 
Rosa, pescador). 
 

                  Observa Setton, em seu estudo sobre a particularidade do processo de 

socialização contemporâneo, que Hall (1997) tem afirmado que “o impacto das revoluções 

culturais sobre as sociedades globais e a vida cotidiana local, no final do século XX, parece 
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tão significativo e abrangente que justifica a afirmação de que a substantiva expansão da 

‘cultura’”, que hoje experimentamos, não tem precedentes.  

                  E continua Hall mencionando o que considera sobre o impacto das mudanças 

culturais na sociedade moderna. Refere-se ao impacto das formas novas de socialização na 

‘vida interior’ das pessoas e nos propõe que se considere a centralidade da cultura na 

constituição da subjetividade, e das identidades das pessoas como um ator social, 

acrescentando que “é cada vez mais difícil manter a tradicional distinção entre ‘interior’ e 

‘exterior’, entre o social e o psíquico, quando a cultura intervém” (HALL, 1997, pp. 23-24 e 

27). 

Esse novo campo de possibilidades, implica que: “Essa nova arquitetura do social 

tende a determinar outra forma de percepção do indivíduo em relação ao mundo, 

potencializando sua capacidade reflexiva, aumentando sua capacidade de articular a 

multiplicidade de informações a que tem acesso.” Mas, também, a manipulação das massas 

aumenta seu poder, concordam os autores. 

A escola também é uma conquista social, sendo ela uma instituição de relevante 

importância, no entanto, apesar dos avanços, as contradições sociais permeiam o campo da 

escola. E ela tende a fechar-se. Mas a comunidade mesmo não é fechada a si. Por que não e 

intercambiam em suas mudanças sociais? As tantas informações que chegam mais do mundo 

de fora da comunidade do que saem, passam a ser também caminhos que podem levar as 

pessoas à desvalorização da sua própria cultura e da vida do lugar – o que é um aspecto que é 

preciso mudar; resistir.  

Nas mídias não existe uma valoração dos saberes dos povos simples, muito menos 

do pescador, e se as pessoas não estiverem empoderadas sobre suas identidades, elas passam a 

olhar o seu próprio lugar como um atraso cultural. 

 
O João, meu marido, que limpava as agulhas, chegavam não só milheiros, mais 
muitos milheiros de agulhinhas, contava que o finado Mazim, o Tiês e o Capitão 
eram os compradores das agulhinhas. E tinha os meninos que limpavam as agulhas. 
O João era menino de uns dez anos, que fazia isso.   Era assim: um escamava; outro 
tirava a tripa; outro salgava. Aí no outro dia um da mesma equipe ia secar. Passavam 
a semana juntado e no fim da semana ia vender na feira de cascavel. O João fala 
muito sobre as agulhas. Era mais ou menos uns quarenta anos atrás. E a gente 
trocava peixe por farinha. Eu ia muito para o Raimundo Madalena. A gente levava 
peixe e ele nos dava farinha, coco, goma melancia. Tinha o Nego, e fazia também a 
troca, outra troca: a batata, a farinha. E também tinha pessoas que vinham de 
Juazeiro, do Córrego de Santa Maria e traziam a cana, a batata, jerimum, e a manga. 
Porque a gente não tinha a manga.  (Aila, bordadeira). 
 

Houve o tempo das agulhinhas – um tempo em que a pesca, em Canto Verde, 

caracterizava um trabalho essencialmente de subsistência. E em que a pesca das agulhinhas 
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era a fonte praticamente de todo o alimento que a população consumia. A economia era de 

escambo, nesse período histórico, na prática da vida de Canto Verde.  

 
Nesse tempo não tinha gelo. E a gente escalava o peixe: abria assim o peixe e 
colocava sal. Depois colocava no sol pra secar. E não tinha negócio de levar na 
quimanga [um uru ou cesto onde o pescador guarda o alimento de comer] bolacha, 
essas coisas, não. A comida no mar era peixe, farinha branca e rapadura. (Aila, 
bordadeira) (Grifo meu). 
 

Observe-se a exata noção do que vem sendo popularizado no consumo – veja a 

referência ao macarrão; como também da tecnologia – olhe-se a menção à televisão -  e a 

escola, que poderíamos dizer ser exemplo de serviços que se expandem com a mudança 

social. Mas nem tudo nestes novos costumes e conquistas são bons para o povo – há que se 

fazer a crítica da forma como chegam às culturas. Pode-se ver que no tempo das agulhinhas 

não se tinha o desvalor do pescador por ser analfabeto. Hoje, inclusive, não se utiliza esta 

palavra, pela carga de estigmatização que ela traz; fala-se que não se tem determinado 

alfabetismo.  

 
O pescador sempre teve uma vida sofrida, mas antigamente, naquele tempo a gente 
pescava mais agulhinhas, e na gente mesmo preparava os apetrechos de pesca. A 
linha que a gente fazia era de pano. Depois, a gente pintava com casca de mangue, 
quando cozinhava para ficar mais dura. Eu lembro que nossos filhos queriam ser 
como nós. A gente sentava numa roda a noite e todo mundo escutava o que o 
pescador tinha para falar, as histórias que tinha para contar. Hoje as pessoas, os 
jovens não estão nem aí, nem mais pescador querem ser. Os jovens hoje, as pessoas, 
estão em um outro mundo. Mas eu sei que a gente pescador tem muito 
conhecimento, porque eu vou dizer, para navegar nessas águas, sem GPS, só 
marcando os pontos através dos montes, das águas e da nossa experiência, não é 
para qualquer um não. (Pescador, 50 anos). 
 

Ampliando esta perspectiva, temos Boaventura de Sousa Santos (2010), que 

também é autor que referencia esta pesquisa, nos trazendo grandes contribuições, uma vez 

que seu olhar é originado da sua proposta de uma Ecologia de Saberes. Dentro de sua visada, 

se tem uma ecologia de saberes que se pode entender como “ecologia de prática de saberes” 

que resulta por ser decorrente do não desperdício da experiência social que emerge da 

diversidade das culturas. Nas suas palavras: 

 
A ecologia de saberes permite não só superar a monocultura do conhecimento 
científico, como também a ideia de que os saberes não científicos são alternativas ao 
saber científico. A ideia de alternativa pressupõe a ideia de normalidade e esta ideia 
de norma, pelo que, sem mais especificações, a designação de algo como uma 
alternativa tem uma conotação latente de subalternidade. Se tomarmos como 
exemplo a biomedicina e a medicina tradicional de África, não faz sentido 
considerar esta última, a que prevalece no continente africano, como alternativa à 
primeira. O importante é identificar os contextos e as práticas em que cada uma 
opera e o modo como concebem saúde e doença, e como superam a ignorância (sob 
a forma de doença não diagnosticada) em saber aplicado (sob a forma de cura). 
(SANTOS, 2005, p.25). 
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                  A ideia de que os saberes de experiência seriam “alternativos”, com uma 

conotação subalterna ao termo, pois, é rechaçada por Santos, que sugere se possa identificar 

contextos e práticas onde operam, tornando-os credíveis por outras marcas de discurso.  

                   Por seu turno, Brandão frisa o aspecto cultural destes saberes populares, no 

sentido de serem produzidos com os outros, não apenas na relação com a natureza, como se 

esta estivesse apartada do mundo da cultura: 

 
O conhecimento que qualquer ser vivo tem para viver, na consciência do saber, que 
é o começo da possibilidade de os seres vivos aprenderem não apenas diretamente 
do e com o seu meio natural, naturalmente, mas uns com os outros, e uns entre os 
outros, culturalmente. (BRANDÃO, 1984, p.14, 15). 
 

Caminhando nesta direção da valorar os saberes construídos pelos que fazem a 

luta da comunidade de pescadores de Canto Verde, temos que esse ângulo do olhar eleito por 

nós deve buscar sedimentar-se no conjunto de fazeres que são contra o desperdício da 

experiência social. E vêm dos que têm sido calados na história, daí conferindo a estes o 

conceito de epistemologias do Sul (SANTOS, 2005. p. 19) que propõe ser necessário “tornar 

essas práticas credíveis”, dando-lhes visibilidade. 

Se a objetividade da ciência não implica neutralidade, então a ciência e a 

tecnologia também podem ser colocadas ao serviço de práticas contra hegemônicas. E não se 

pode deixar de considerar, que neste estágio de socialização do saber sistematizado pela 

educação formal, seja qual for a extensão com que se recorre à ciência, as práticas que se 

contrapõem às hegemonias são, sobretudo, conhecimentos não científicos, saberes de teor 

prático (SANTOS, 2005). Incluímos, portanto, no universo dessa pesquisa, um olhar sobre as 

possibilidades da “ecologia de saberes” de Santos (2005, p. 18) nas práticas sociais que se 

interligam as intervenções ambientais.  

Diegues (2007, p.03) acrescenta-nos o modo de se fazer este olhar, dizendo que 

“as questões ambientais, sobretudo aquelas decorrentes das atividades humanas sobre o meio 

ambiente, estão entre os temas modernos que exigem uma abordagem interdisciplinar”. 

Portanto, neste estudo, é necessário se considerar intermediações teóricas entre diferentes 

campos do conhecimento, de maneira a melhor descrever os movimentos da cultura. Veja 

como os pescadores interligam os conhecimentos da ciência e arte. 

 
As artes da pesca não é só trabalho no mar. A mulher que conserta o peixe é também 
pescadora com a gente. E isso foi uma coisa aprendida com a luta. Quando a gente 
chega no mar, e fica no barracão conversando as coisas da gente, da pesca e da 
venda do peixe, também fica sabendo da vida nas outras outros lugares, como 
Campestre, das praias como Uruaú, Parajurú, Beberibe, Cascavel... Tem coisa que 
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acontece lá que vem para cá como coisa nossa. E tem coisa daqui que é da gente 
mesmo resolver. As artes da pesca não são só no mar. (Pilé, pescador). 
 

Compreende-se que o saber do povo tem sua ciência e sua arte e que esses 

âmbitos constituem a cultura e as estratégias para que o homem possa enfrentar os dilemas da 

vida cotidiana. Deste modo, também queremos encontrar a arte que é feita com a vida e a 

experiência das pessoas, como também a ciência prática que na experiência se faz. 

Para Dewey (2010) “a arte é produto da interação contínua e cumulativa de um eu 

orgânico com o mundo”. Essa arte é cultura popular expressada pelo jeito de viver e fazer das 

pessoas, por seu olhar que se expressa em linguagens e criação do que poderia ser. 

Para Cuche (1999), a arte se faz das culturas populares e apesar de não suficientes 

para defini-las, as culturas populares possuem como características fundamentais a resistência 

à dominação, a provocação e a contestação, pois manipulam de forma outra, às vezes até de 

forma irônica, as imposições culturais. Frisaria, aqui, na arte, seu processo de leitura de 

mundo e criação do novo, quer dizer, de crítica social, mas também cheio do esperançar.   

Segundo os PCN’S (1997, p.32), “o universo da arte caracteriza um tipo particular 

de conhecimento que o ser humano produz a partir das perguntas fundamentais que desde 

sempre se fez com relação ao seu lugar no mundo.” Ainda, este documento acrescenta que: 

 
A manifestação artística tem em comum com o conhecimento científico, técnico ou 
filosófico seu caráter de criação e inovação. Essencialmente, o ato criador, em 
qualquer dessas formas de conhecimento, estrutura e organiza o mundo, 
respondendo aos desafios que dele emanam, num constante processo de 
transformação do homem e da realidade circundante. (1997, p.32). 
 

Para Bosi (1991, p.8), a arte se conceitua em um tríplice aspecto: "Arte é fazer, 

Arte é exprimir, Arte é conhecer". E ressalta que a arte leva em conta essa perspectiva de que 

se encontra no cotidiano e fazeres das pessoas. A arte forma uma teia de aspectos que tratam 

da relação do homem com seus mundos, sua realidade e seu projeto de si em constante 

tornar-se, e, como observa a autora (LINHARES, 2003), envolve: 

- a arte como criação, reinvenção do sujeito e de suas obras; 
- a arte como expressividade dos sujeitos, em sua multidimensionalidade; 
- a arte como forma significante dos sentimentos; 
- a arte como uma forma de conhecer e como conhecimento; 
- a arte como crítica da cultura. 
 

Portanto, essa gama de aspectos abraça também o que se pretende definir como 

arte e saber nesta pesquisa. O ato de os pescadores se basearem nos astros para navegar no 

mar exige experiência e saber, e estes são repassados às novas gerações como uma arte, para 

que continuem exercendo esse ofício. Arte, assim, tem sentido largo, ampliado, mas por outro 
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lado, fracionado por grupos e classes que se apropriam desse saber diferentemente, segundo 

Brandão: 

 
Um saber da comunidade torna-se o saber das frações – classes, grupos, povos, 
tribos – subalternas da sociedade desigual que estão imersas ou não em outras 
práticas sociais, através das quais o saber das classes populares ou das comunidades 
sem classes é transferido entre grupos ou pessoas, são a sua educação popular. 
(BRANDÃO, 1984, p. 16). 
 

Os povos em constante movimento criam e recriam seus conceitos, suas reflexões, 

utilizando a arte para falar também de si e se recompor; criar e perpetuar o que está em sua 

volta e parece significativo.  

 
A arte da gente é a vida daqui mesmo. É o que a gente vê e conta. Tem as artes da 
pesca, as artes da música. Para a gente é uma coisa só, mesmo sendo diferente uma 
coisa da outra. Mas aquilo tem a mão da pessoa. Eu vejo a arte como muito 
importante.  
Eu comecei a fazer músicas quando a nossa comunidade começou a luta da terra; aí 
a gente vai contando pela arte as coisas da vida da gente, da nossa comunidade, 
sobre a pesca e sobre nossos sentimentos também. Eu fiz muita música no mar, 
lembrando das coisas da terra. (Zé da Nega, pescador).  
 

Se, segundo Dewey (2010), a arte é a realização de um ser em suas lutas e 

conquistas, as experiências com a arte envolvem este estado germinal. Esse embrião de vida 

pode ser percebido de diversos jeitos e sentidos. Quando no cotidiano da vida, fora do 

mercado de bens simbólicos: a arte pode ser feita para transmitir alegria ou sentimentos 

diversos; pode ser uma forma de protesto ou crítica social; ou quer-se com ela rememorar um 

fato notável, por exemplo, quando a pessoa estava amando outra, e um sentimento de tomou-a 

intensamente. Veja como fala disso a música Madalena, de Zé da Nega: 

 
Onde tu vai Madalena 
Com essa trouxa tão pesada 
Ai meu Deus, o que fizeram 
Com quem era minha amada 
 
Onde tu vai Madalena 
Vou sair de mundo afora 
Porque quem eu amava tanto 
Me abandonou e foi embora 
 
Madalena eu tenho pena 
Mas eu não posso te aceitar 
O que fizeste comigo 
Não posso te perdoar 
 
Madalena arreia a trouxa 
E descansa 
Por amor que ainda te tenho 
Vou te dar mais uma chance (2x) 
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(Zé da Nega) 

 

“Areia a trouxa e descansa” – uma imagem de perdão no amor. Músicas, poemas, 

esculturas e tantas outras maneiras de expressar sentimentos e ideias – as formas significantes 

do sentir cristalizado na arte, como diz Linhares (2003) -, expõem através da arte uma 

maneira de sentir e fruir a vida, uma forma de dizer, conhecer, sentir e exprimir própria a uma 

singularidade humana, e a uma cultura específica.   

Outro modo de expressão na arte é o que a toma como uma ciência prática das 

artes do fazer – como nos ensinam os pescadores, quando falam nas artes da pesca.  

 
A gente aprende a pescar com os nossos pais. Quase todo mundo aqui aprendeu com 
o pai. Pescar é uma arte, a gente tem que aprender e está atendo há muita coisa. É 
preciso saber mexer nos apetrechos da jangada para navegar no rumo certo, saber 
como está o pano da vela, prestar atenção nos tipos dos ventos e nas águas. Tem que 
ver se tudo na embarcação está direitinho, do jeito certo para não ter problemas no 
mar. Antes de sair para o mar, a gente tem que sentir como está o tempo, para saber 
se dá pra ir mesmo ou não. Se o vento está bom ou não. Eu gosto muito de pescar. 
Hoje a pesca está mais difícil, não tem mais fartura como antes, mas pescar é a 
nossa vida. Tudo o que eu tenho foi o mar que me deu. (Pescador, 35 anos de idade). 
 

Dewey, em seu livro “Arte como experiência”, considera a arte como “fazer 

cultura”, ou seja, captura a arte antes de ela ir aos museus, ser parte do mercado dos bem 

simbólicos, trazendo-a como parte da vida cotidiana das pessoas, relacionada a seus modos de 

operar com o real e a fantasia da vida. Segundo ele: 

 
A vida coletiva que se manifestava na guerra, no culto ou no fórum não conhecia 
nenhuma separação entre o que era característico desses lugares e operações e as 
artes que neles introduziam cor, graça e dignidade. A pintura e escultura tinham uma 
ligação orgânica com a arquitetura, já que esta se harmonizava com a finalidade 
social a que serviam as construções. A música e o canto eram partes íntimas dos 
ritos e cerimônias em que se consumava o significado da vida do grupo. A 
dramatização era uma reencenação vital das lendas e da vida grupal [...]. (DEWEY, 
2010, p.65-66) 
 

Nisto, o autor mostra que a arte era repleta de vida e experiência, não distante do 

cotidiano das pessoas, mas atrelada a ele. É nessa compreensão de arte que queremos falar na 

pesquisa. Nessa perspectiva de que a arte é construída no cotidiano da comunidade de Canto 

Verde, fazendo parte das suas experiências, seja nas músicas, nas festas, nos poemas, no 

saber-fazer de suas casas, de seus apetrechos de pesca, tem-se, enfim, uma arte como cultura 

que se liga a vida. E que possui as múltiplas dimensões apontadas acima, nutrindo-se de seu 

dinamismo histórico e cultural. Heidegger, falando sobre a arte aponta mais seu caráter 

histórico, ao dizer: 

A origem da obra de arte, a saber, ao mesmo tempo a origem dos que criam e dos 
que salvaguardam, quer dizer, do ser-aí histórico de um povo, é a arte. Isto é assim, 
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porque a arte é, na sua essência, uma origem: um modo eminente como a verdade se 
torna ente, isto é, histórica (HEIDEGGER,1999, p. 62). 
 

A arte, então, para Heidegger não seria apenas uma atividade criadora estética, 

mas se reportaria à essência do próprio ser humano, momento em que o homem recria a si e a 

sua história, melhor dizendo, reinventa seu modo de ser. Mais do que uma questão de gosto, a 

arte é uma questão referente à liberdade criadora do homem a si mesmo (GADAMER, 1997, 

p. 104). 

É neste constante acúmulo de saberes que trazemos a arte da vida dos que fazem a 

comunidade de Canto Verde. Uma arte que toma da memória sua função social. É que cada 

vez que uma memória está relativamente constituída, ela efetua um trabalho de manutenção, 

de coerência, de unidade, de continuidade, de organização. Pollak (1992) observava este 

aspecto da arte ser associado ao sentimento de identidade – individual e coletiva, que era 

envolve: 

 
A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual 
como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente importante 
do sentimento de continuidade de coerência de uma pessoa, de um grupo em sua 
reconstrução de si. (POLLAK, 1992, p.204). 
 

Ora, a memória de um grupo é marca da sua cultura e coopera efetivamente para o 

fortalecimento da sua identidade, tendo em vista a própria valorização da história, seja ela 

individual ou coletiva. Nesta pesquisa, a memória – como a criação - se torna presente porque 

é base que nos leva a conhecer e escrever sobre os passos já dados pela comunidade de Canto 

Verde, na recriação de caminhos de vida. Sendo a memória de um lugar um importante 

caminho para a valorização dos saberes, da cultura, das práticas e das relações construídas e 

existentes entre as pessoas. 

É nessa visada que podemos recuperar a importante e esclarecedora formulação 

de Pollak (1989, p. 8) de o campo da arte se situa entre o dizível e o indizível da história: 

 
[...] a fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável, separa, 
em nossos exemplos, uma memória coletiva subterrânea da sociedade civil 
dominada ou de grupos específicos, de uma memória coletiva organizada que 
resume a imagem que uma sociedade majoritária ou o Estado desejam passar e 
impor. 
  

Evidente que há uma memória que está em disputa – se há vestígios de 

construções de um passado, que deve permanecer vivo, tendo em vista reafirmar os valores 

que configuram uma comunidade, uma identidade, grupos sociais em luta, uma arte popular 

tem compromisso e fala disso. A memória, nesse sentido, possui sua importância naquilo que 
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é passado para os homens, trazendo sinais, emblemas das lutas da cultura, com seus saberes e 

sabores. 

Nesta relevância das memórias de Canto Verde, o caráter memorial se torna 

indispensável neste processo pesquisador, com suas flutuações e conflitos, mas referindo-se 

ao que se herda e ao que se recria a partir disso. 

 
A memória é, em parte, herdada, não se refere apenas à vida física da pessoa. A 
memória também sofre flutuações que são função do momento em que ela é 
articulada, em que ela está sendo expressa. As preocupações do momento 
constituem um elemento de estruturação da memória. Isso é verdade também em 
relação à memória coletiva, ainda que esta seja bem mais organizada.  (DIEGUES, 
1992, p.200). 
 

Considerando este caráter coletivo da memória, ainda assim não se pode 

absolutizá-lo, pois, de acordo com Simson (2000), há o nível das experiências individuais, 

onde o vivido pelos sujeitos se socializa e expande-se: 

 
(...) a memória pode ser, ao mesmo tempo, subjetiva ou individual {porque se refere 
a experiências únicas vivenciadas ao nível do indivíduo), mas também social, 
porque é coletiva (pois se baseia na cultura de um agrupamento social e em códigos 
que são aprendidos nos processos de socialização que se dão no âmago da 
sociedade. (SIMSON, 2000, p.14). 
 

Portanto, trazer presente a memória é como escavar as lembranças, pensando no 

que se foi gerando como possibilidade coletiva do que se é e do que ainda se pode ser. Nesse 

registro da memória, buscamos traços, principalmente, de acontecimentos com significados 

para nós e para os outros, pois sendo um ato mental, o rememorar envolve nossa experiência 

cotidiana, em seu caráter privado e público. De acordo com Silva (2008): 

 
A memória é um processo complexo e não se reduz a um simples ato mental. Ela 
passa pela percepção dos nossos sentidos, como também pelos nossos sonhos e 
ilusões e pode incluir tudo, desde uma sensação mental altamente privada e 
espontânea, possivelmente muda, até uma cerimônia pública solenizada. Todavia, 
tanto num caso como noutro, os dados da nossa experiência cotidiana são as 
reservas, os estoques, a massa de elementos sobre os quais ela trabalha.  (SILVA, 
2008, p.85). 
 

Sendo elementos fluidos, grande parte da memória, devem ser cuidados para que 

não se percam. Isso se torna necessário para que não se deixe para trás as experiências vividas 

e construídas que fazem parte da história de um grupo populacional - uma comunidade 

pesqueira. Aos poucos, alguns de Canto Verde que transmitiam oralmente a história do lugar 

e suas experiências estão deixando esse mundo; deste modo, se a história não for rememorada 
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e de alguma forma protegida, também será esquecida, daí a relevância deste aspecto memorial 

da cultura. 

As memórias que aqui escrevemos são as vinculadas à vida do povo do mar de 

Canto Verde e seguimos neste momento procurando dialogar com o conceito de memória a 

partir do diálogo com outros autores que trazem essa perspectiva da relação do homem com o 

mar, tendo no centro disso as falas dos próprios pescadores.  

Quando Zé da Nega fala que música é como se fosse as artes da pesca, sendo 

diferentes, ele falava que tinham a marca de sua mão. Isso me leva a uma discussão dos 

arquétipos que compõem a figura do sertanejo.  

Se nossa intenção aqui é falar a respeito dessas relações que se dão no cotidiano 

da comunidade que envolve pescadores, pescadoras, seus familiares, seus costumes, vida e 

história dessas pessoas, poderíamos falar que nos centramos na figura do jangadeiro? Sua 

jangada equivaleria à montaria dos sertanejos? Barbalho (apud MUNIZ, 2005, p. 43) fala em 

termos de arquétipos e sugere o do jangadeiro e o do sertanejo, como se pode observar: 

 
O arquétipo do homem litorâneo é o jangadeiro. Tal como o sertanejo acima de tudo 
um forte. Em sua jangada, íntima montaria, vai domando “verdes mares bravios”. 
Até desaparecer além do horizonte, até voltar dias ou dias depois, ou não. 
 

Dentro deste arquétipo do jangadeiro, tem-se o mundo imprevisto do mar, da 

pesca, da vida em terra e das responsabilidades e dificuldades que cercam a vida do pescador, 

do modo como é poetizada pelo compositor da comunidade José Costa, mais conhecido como 

Valtécio. Em sua música, escuta-se:   

 

Sou pescador 

 
Sou pescador que vive a pescar no mar 
Pescar no mar, pescar no mar 
A minha vida é viver dentro do mar 
Dentro do mar, dentro do mar 
 
Sou pescador que ninguém não adivinha 
Eu nasci foi na Prainha, moro na beira do mar 
E esse verso foi Deus que me ajudou com a luta do pescador 
Que agora eu vou contar 
 
O pescador é amigo verdadeiro 
Nunca lhe falta dinheiro para a colônia pagar 
Passando fome pra dar conta do recado 
Deus está sempre ao seu lado, manda ele pescar no mar 
 
O pescador levanta de madrugada 
Sujeito à chuva pesada e ao vento forte a soprar 
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Tem muita gente que aconteceu assim: 
Topar um vento ruim e encalhar noutro lugar 
 
O pescador se manda numa jangada 
Sujeito à tempestade e o ladrão para lhe assaltar 
No outro dia vai dar parte ao delegado 
E a resposta do danado é “arranjar outro mar” 

 

Diegues (1998) retoma novamente o caráter de experiência, para falar da 

sabedoria – do aspecto válido – dos saberes dos Povos do Mar. E ressalta o “ouvir os mais 

velhos”, esta arte do conselho, capaz de socializar o conhecimento experiencial, baseado no 

que vem de geração em geração, em transmissão feita oralmente: 

 
A liberdade caminha junto com o conhecer adquirido ao longo dos anos de 
experiência. O conhecer do velho pescador se traduz pela experiência. O conhecer 
do velho pescador se traduz pela sabedoria, algo distinto do saber-fazer. A sabedoria 
não diz respeito ao manuseio de um apetrecho de pesca, mas onde e quando usá-lo. 
A sabedoria, o pescador adquire não somente pela experiência, mas indo pescar e 
ouvindo os mais velhos. (DIEGUES, 1998, p.195). 
 

As comunidades de pescadores e pescadoras litorâneas, aqui nomeadas de “Povos 

do Mar”, portanto, são geralmente consideradas corajosas, em primeiro, pelo seu 

relacionamento com o mar, que é sempre visto como perigoso e difícil. E o arquétipo do 

jangadeiro, que enfrenta as ondas do oceano tumultuoso, para manter sua fonte de renda que 

se liga ao pescado, pertence à esta visão.  

 
A gente não tem medo do mar, das águas do mar, a gente tem medo de ventos fortes, 
porque estes ventos pode virar a jangada, rasgar a vela e deixar nós à deriva, como 
já aconteceu com outros companheiros que, com o vento forte, o mar ficou muito 
bravo e a jangada virou, foram encalhar noutra praia depois de muitas horas. 
A gente tem medo de peixe grande, que pode passar por debaixo da embarcação e 
virar. Outra coisa é navio, porque eles são muito grandes e muitas vezes não veem 
nossa jangada pequena, a gente fica apavorado quando aparece um perto, temos logo 
que fazer fogo, colocar luz para eles verem a jangada e não passar por cima.  
Tem muitos medos na vida do pescador.  
Hoje ainda tem os compressores, que gostam de pegar nosso material de pesca. A 
gente deixa as cangalhinhas no fundo para pegar a lagosta e às vezes quando 
chegamos lá, o cafanguista já desceu, cortaram da faca nossos materiais, e ainda 
pegaram a lagosta miúda na armadilha da gente. 
Isso dói demais na gente, pois passamos o ano todinho nos organizando para a pesca 
da lagosta, que já tá difícil, e ainda acontece isso. Já teve momentos tristes no mar 
entre pescador e os compressores, porque eles não querem respeitar a gente que 
pesca direito, querem tirar o que é nosso e pegam a lagosta para vender as empresas 
grandes. (Pescador, 54 anos). (Grifo meu). 
 

O que tem feito mal ao povo daqui são os conflitos do mar. Não só ao povo daqui, 

mas aos pescadores, em geral, não deixam de pensar que isso é uma violência; as mortes têm 

ocorrido nessa luta por espaço e tomada de terra e mar, da qual o compressor é emblema: 
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De canto a canto da praia, onde vivem pescadores, como também no mar é essa luta. 
Os cafanguistas¹ chegam no mar, procuram onde o pescador fez suas “armadilhas”, 
marambaias, essas tocaias para pegar peixe que ele busca com tanto desejo de trazer 
o pescado... E quando os cafanguistas encontram, eles retiram o peixe que o 
pescador tinha armado para encontrar ali, pegam para eles e cortam as redes, os 
instrumentos de pesca do pescador artesanal. E os cafanguistas não são pescadores. 
Bom, às vezes, infelizmente, tem pescador que entra nessa e também entra nas 
marambaias dos companheiros e retiram os peixes; porque essas coisas também têm 
no tempo do peixe, e não só no tempo da lagosta.  
Pescadores de outras praias veem também buscar peixe nas nossas marambaias; 
aqui, é muito triste, é muito difícil para o pescador que tenta organizar tudo certinho.  
(PAINHO, pescador e líder comunitário). 
   

Se é claro que as intempéries da vida no mar, na pesca, exigem coragem e que 

isso está no imaginário dos povos, não é tão sabido que, de fato, o mais temido hoje é a 

chamada por eles “conflitos do mar”.  

 
Os conflitos do mar têm sido uns dos motivos de desânimo do pescador e de medo, 
esses piratas invadem nosso mar, nossas pescarias roubam e destroem também nosso 
material.  
Aqui já houve morte por causa dessas coisas, porque não é fácil o cara trabalhar o 
ano todinho para quando chegar na sua pescaria, ter gente lá mergulhando, pegando 
o sustento da sua família. Aqui também chamamos cafanguistas esses de piratas. 
(Pescador, 39 anos). 
 

Estamos vendo que aos olhos do próprio pescador essa imagem se turva. Em 

segundo lugar, tem uma imagem que fica em oclusão: a dos que são pescadores e criam 

resistências na luta contra imobiliárias e grileiros. Aqui tem-se o princípio do estado quando 

em conflito com o princípio do mercado, este último constantemente buscando esses locais 

para investir no turismo de massa, expulsando ou em vias de expulsar os nativos de suas 

terras. Isto também ocorre porque estes lugares contêm uma singular beleza, bem como todas 

as praias do litoral brasileiro. Assim é que os Povos do Mar, ao lutarem em defesa de seus 

territórios, ampliam esta luta para a que busca a conservação não predatória dos ambientes 

litorâneos. Júnior (2006), sobre o assunto, sublinhava que quanto mais uma comunidade 

costeira luta, mais se firma como povo do mar: 

 
A ênfase moderna da evolução destes povos também se encontra comumente nestes 
conceitos, geralmente associados às questões das lutas pela conservação da terra, 
contra a especulação imobiliária, pela autonomia de gestão local. Assim, quão mais 
eficiente uma comunidade costeira demonstre ser nestes aspectos, mais lhe é 
atribuída uma real “identidade” de Povos do Mar. (JÚNIOR, 2006, p.31). 
 

Assim, é pelo meio natural marítimo que os povos litorâneos adquirem novas 

experiências de organização social, em sua estrutura de árvore simbólica. Não é possível, 

pois, admitir a existência dos Povos do Mar sem a maritimidade (JÚNIOR, 2006). Segundo 

Gomes: 
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O contato desses povos com o mar, marcado pela indivisibilidade, aparente 
infinitude, ampla mobilidade dos recursos e instabilidade contínua, estabelecido a 
partir do nível de desenvolvimento tecnológico de que dispõe e das especificidades 
ecológicas de cada localidade ou região, coloca-os diante de desafios que 
configuram suas práticas sociais e seu universo simbólico (GOMES, 2002, p.35). 
 

                  A partir de seus estudos com estas populações de Povos do Mar é que Diegues 

acrescenta que:        

Entre as principais características responsáveis pela diversidade das sociedades 
marítimas estão a valorização positiva ou negativa do mar, o modo de organização 
econômica e social, o lugar reservado às atividades pesqueiras na economia, o modo 
de integração das comunidades litorâneas na sociedade mais ampla e o caráter 
simbólico das relações com o mar. (DIEGUES, 1999, p. 360). 
 

Para Diegues (1998, p.50), cultura marítima (ou maritimidade) é “um conjunto de 

várias práticas (econômicas, sociais e, sobretudo, simbólicas) resultante da interação humana 

com um espaço particular diferenciado do continental: o espaço marítimo. Não é um conceito 

referente diretamente ao mundo oceânico como entidade física, é uma produção social e 

simbólica (...)”. 

Diegues (1999, p.08) observava, também, com relação ao aspecto das 

comunidades tradicionais poderem enfrentar lutas sociais que levassem à frente seu esforço de 

conservação na questão ambiental. Ressalta Diegues a dinâmica das transformações culturais 

dessas comunidades tradicionais, que é feita de maneira mais lenta.  

 
As comunidades chamadas tradicionais (indígenas, extrativistas, camponesas, de 
pescadores artesanais) também se transformam, sob o efeito de dinâmicas tanto 
internas quanto externas (transformações na estrutura fundiária, consumo de 
produtos industrializados, etc.) mas o ritmo é mais lento que nas primeiras. Além 
disso, sua forte dependência dos recursos naturais, sua estrutura simbólica, os 
sistemas de manejo desenvolvidos ao longo do tempo e, muitas vezes, seu 
isolamento, fazem que elas possam ser parceiras necessárias aos esforços de 
conservação (DIEGUES, 1999, p.08). 
 

Não se pode falar apenas em lentidão das transformações, mas podemos pensar 

que as comunidades tradicionais fazem um apelo maior ao mundo, para que a lógica do 

capitalismo não seja dominante em seu lugar de vida. A forma de se dar as transformações se 

quer autopossuída pelas comunidades, por exemplo, dos Povos do Mar como Canto Verde. 

Cada mudança passa a ser avaliada, porque nem todas servem para a vida coletiva.  

De acordo com Júnior (2006), em poucos trabalhos que utilizam o conceito de 

“Povos do Mar” se traz a visão do próprio pensamento desses povos sobre suas próprias 

vidas. Júnior (2006), dialogando com Vala (1998), percebe que isso acontece por ainda não se 

conferir legitimidade aos saberes dessas pessoas, como eles se organizam e teorizam sobre 

suas questões.  
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                   Mostra Diegues (1999, p.09), que as comunidades tradicionais pensam no sujeito 

humano e apontam antes que outros setores sociais organizados os efeitos das devastações e 

os desafios cruciais que se enfrenta em todo o Terceiro Mundo hoje. Citando Fonseca e 

Aguiar, conclui Diegues, que finaliza seu pensamento citando Fonseca e Aguiar, como se vê: 

 
Nessa parceria, os conservacionistas devem valorizar os aspectos positivos dessas 
culturas que enfatizam a proteção do mundo natural, por meio de ações que levem à 
melhoria das condições de vida das comunidades tradicionais. Alguns exemplos nos 
vários continentes (Pimbert 1997; Colchester 1997) têm revelado que, quando se dá 
apoio a essas comunidades, elas são as primeiras a se opor aos efeitos devastadores 
das mineradoras, das madeireiras e dos especuladores.  
Não resta dúvida que esse é um dos desafios cruciais com que se defronta a 
conservação hoje no Terceiro Mundo (Diegues 1996; Schwartzman 1999). Por outro 
lado, os ecólogos sociais criticam os métodos e, sobretudo, as práticas da biologia da 
conservação como braço científico da ecologia profunda. Alguns cientistas naturais 
no Brasil, que trabalham com os métodos da biologia da conservação, têm criticado 
essa ciência por causa da necessidade de uma base de dados sofisticada, em geral 
inexistente em nossos países, e por causa da exclusão do homem: 
“As técnicas de proteção e manejo, portanto, visam minimizar o problema da 
erosão da biodiversidade provocada pela fragmentação do hábitat natural. Essa 
abordagem, no entanto, é limitada justamente pela incapacidade de incorporar o 
homem.” (Fonseca e Aguiar, 1992, p.72). 
 

A reflexão que estamos a fazer sobre a vida dos Povos do Mar e mais 

especialmente a da Prainha do Canto Verde, aponta o esforço de manter uma relação de 

cuidado e responsabilidade para com a natureza. Mas não se está a considerar o mito da 

natureza intocada, sem o humano e suas marcas, seus conflitos. E se esta comunidade ainda 

preserva costumes bem peculiares das comunidades pequenas e assim tradicionais, se seus 

costumes são percebidos em suas atividades cotidianas, em seus próprios jeitos de 

organização, na escola com alunos na tentativa de continuar valorizando o homem do mar 

(figura 4), bem como, nas atividades dos pescadores com a arte de pescar, isso não é isento de 

contradições situadas, como vamos desvelando. 
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Figura 5 - Crianças apresentando na escola o ofício de pescador, figura importante na 
comunidade. 

 

 
Fonte: Márcia Lima 

 

Sobre o mito da natureza intocada, com a ideia de que deve ser preservada por 

grandes hotéis e dinheiro dos empresários, podemos perguntar: por que não vingou? Houve 

um momento em que se desapropriou e expulsou povos de diversos lugares do mundo, em 

ação ligada a grandes grupos econômicos que tentaram embasar esta ideia de que só os 

empresários junto ao poder estatal poderiam salvaguardar a natureza, pois o povo estava a 

destruí-la. Viu-se o contrário: que as populações tradicionais preservavam seus lugares de 

morada e cultura, bem como haviam adquirido saberes em biodiversidade e conservação o 

que havia restado de tanta destruição. Na realidade, só muito depois determinada vertente de 

cientistas sociais, mais ligados a movimentos sociais, deram-se conta disso. Como expõe 

Diegues:  

 
A maioria desses cientistas, ligados tanto às ciências naturais quanto às sociais 
estava construindo um outro tipo de ciência e prática da conservação que pode ser 
chamada de ecologia social ou ecologia dos movimentos sociais. Essa nova 
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tendência da conservação baseia-se, de um lado, na constatação do insucesso de 
muitos parques nacionais e áreas protegidas de uso indireto e, de outro, em 
argumentos de ordem ética, política, cultural e ecológica. Sob o ponto de vista ético, 
argumenta-se ser injusto expulsar comunidades que vivem nas áreas de florestas há 
tantas gerações e que são responsáveis pela qualidade dos hábitats transformados em 
áreas protegidas, dado o seu modo de vida e o uso tradicional dos recursos naturais. 
Sob o ponto de vista político, constatou-se que, sem o apoio dessas comunidades, 
grande parte das ações conservacionistas e preservacionistas tem efeito oposto à real 
conservação dos hábitats e dos recursos naturais. (DIEGUES, 2000, p.07). 
 

Poderíamos acrescentar, nessa discussão, que não se trata também apenas de 

incorporar o homem, no pensamento das questões da atualidade, mas de salientar esses 

esforços quando pensamos no futuro. E pensar futuro, em questão ambiental e de cultura, é 

pensar o presente e o passado. É fazer uma discussão tentando considerar a problemática das 

vulnerabilidades, que podem impedir o desenvolvimento de populações inteiras. 

Vulnerabilidade social vale ressaltar, não é o mesmo que pobreza, mas a inclui. 

Esta última faz referência a uma situação efetiva enquanto que atualmente a vulnerabilidade 

transcende esta condição, projetando no futuro a possibilidade de padecer a partir de certas 

debilidades, que se mostram no presente, como observava Katzman (2005). 

A infância das crianças de Canto Verde nos chama para vermos como veem os 

pescadores, e ainda é certo que seu olhar se move nessa direção. O futuro, então, deve estar 

nas discussões dos Povos do Mar de uma forma que pense nas vulnerabilidades que deverão 

ser afastadas para que a infância seja pauta humana central na luta por justiça. 

Assim, após conceituarmos Povos do Mar, pesca artesanal, maritimidade e arte, 

percebendo a invisibilidade que cerca a vida do homem simples que vive entre terra e mar, 

trazendo um pouco a voz de alguns sujeitos de Canto Verde, vamos prosseguir, não sem antes 

alinhar alguns aspectos metodológicos que vale ressaltar.  

 

2.4. PERCURSOS METODOLÓGICOS  

 

2.4.1. A escolha metodológica: a etnografia em pauta 

 

No período da pesquisa, obtive contato direto com os sujeitos que constituem o 

povo do mar de Canto Verde (já que sou nativa e envolvida nos processos de organização 

comunitária), para entender processos, momentos vividos por eles na sua luta pela vida 

comum, bem como suas compreensões do mundo e de sua comunidade, tendo em vista chegar 

ao objetivo almejado. 



73 
 

 
 

Foi possível participar de reuniões, assembleias, momentos culturais, conversas 

formais e informais; também em alguns momentos sentamos com as crianças para conversar 

sobre suas vidas em Canto Verde e produzir desenho como resultado dessas conversas e 

reflexões, igualmente com pescadores. 

Recorri também a pesquisas sobre a temática pesquisada, realizando um 

levantamento de várias publicações que tivessem ligação com o tema, e de pesquisas 

acadêmicas como teses e dissertações, como recorri também aos arquivos da comunidade, da 

escola e associação de moradores.  

Na busca de compreender melhor meus questionamentos, pesquisei em sites da 

UFC (Universidade Federal do Ceará), USP (Universidade de São Paulo) e Scielo, UFRJ 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro), UFPA (Universidade Federal do Pará) e UFPI 

(Universidade Federal do Piauí), entre outros bancos, teses e dissertações que tivessem 

relação com o meu tema e foram encontradas um número bastante relevantes de pesquisas já 

realizadas sobre Canto Verde. Dez (10) delas são de nível internacional; investigadas por 

pesquisadores de universidades dos EUA, Argentina, Alemanha e Suíça. Encontrei variadas, 

principalmente no site da Universidade Federal do Ceará. Isso me fez poder aproximar-me de 

como estão lidando com o estado da arte.  

Nesse estudo, elegemos a abordagem qualitativa, e como metodologia a 

etnografia. Consideramos que essas duas vertentes nos possibilitaria um detalhamento maior 

sobre o objeto investigado, auxiliando-nos na construção das respostas às perguntas que 

nortearam este trabalho. 

Deste modo, a pesquisa, ao escolher a abordagem qualitativa, pretendeu 

aprofundar a busca de saberes e não mensurar fenômenos. É que na pesquisa qualitativa existe 

uma relação dinâmica entre o mundo real, objetivo, concreto e o sujeito, visando uma 

conexão entre a realidade e o homem (OLIVEIRA, 2008) e, nesse sentido, não se buscam 

dados quantitativos, mas uma interpretação do dito pelos sujeitos, e que é obtido na relação 

entre o pesquisador e objeto de pesquisa. Para Minayo (2010): 

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

A eleição da abordagem qualitativa em pesquisa, portanto, apontou os caminhos 

necessários a trilhar nesse fazer metodológico, pois se estudou saberes que envolvem as 

relações, o cotidiano, as construções da organização social e de vida que fazem as pessoas, daí 
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observando sua história do ponto de vista memorial e em devir constante. Nosso objeto se 

caracterizou, primordialmente, pois, por sua natureza histórica, mas, como nos diz Minayo 

(2010, p.39), as sociedades humanas “vivem o presente marcado pelo passado e projetado 

para o futuro que em si traz, dialeticamente, as marcas pregressas, numa reconstrução 

constante do que está dado e do novo que surge”. 

Para melhor compreender a leitura do vivido, que os sujeitos relatam sobre as suas 

lutas como povo do mar de Canto Verde, identificando os passos históricos da comunidade, 

seus saberes produzidos ao longo do tempo, buscamos a lente da etnografia. Esta metodologia 

em pesquisa nos possibilita certo detalhamento sobre os fenômenos que ocorrem na 

comunidade, na forma como os sujeitos do lugar os apreendem.   

A configuração da pesquisa deriva, pois, das contribuições de Geertz (1989), que 

propõe, inclusive, como procedimento etnográfico a descrição densa - que permite ao 

pesquisador capturar o ponto de vista dos sujeitos que pretende compreender: 

 
A etnografia é uma descrição densa. O que o etnógrafo enfrenta, de fato - a não ser 
quando (como deve fazer, naturalmente) está seguindo as rotinas mais 
automatizadas de coletar dados - é uma multiplicidade de estruturas conceptuais 
complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são 
simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas, e que ele tem que, de alguma 
forma, primeiro apreender e depois apresentar. E isso é verdade em todos os níveis 
de atividade do seu trabalho de campo, mesmo o mais rotineiro: entrevistar 
informantes, observar rituais, deduzir os termos de parentesco, traçar as linhas de 
propriedade, fazer o censo doméstico... escrever seu diário. (GEERTZ, 1989, p. 7). 
 

Ainda para Geertz (1989), pensar em descrição densa supõe que se analise poder 

ser, esta, tomada como uma narrativa, intersubjetiva, que possui sua validade em pesquisa. 

Vejamos como Geertz (1989, p.1) se refere ao assunto:   

 
Uma densa descrição impõe-se como detalhada narrativa de fenômenos 
intersubjetivos, fenômenos sempre significativos e cuja significação desprende-se do 
modo como neles se formou a relação do homem com os outros homens e com a 
natureza (...), uma operação que se abre, não para a vinculação extrínseca dos fatos, 
mas para a sua interpretação, ou seja, para a apresentação dos fatos não como 
apresentação de coisas justapostas mas como internamente vinculados, reunidos 
segundo as intenções mais ou menos conscientes de seus atores. (GEERTZ 1989, 
p.1). 
 

Escolhendo a descrição densa como procedimento do método etnográfico, pois, 

nos propomos a ver detalhes minuciosos na investigação, o que pode contribuir para uma 

análise significativa dos saberes em pauta. Assim é que, para Geertz (1989, p.7), “fazer a 

etnografia é como tentar ler (no sentido de ‘construir uma leitura de’) um manuscrito 

estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários 

tendenciosos (...)”. 
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Clifford Geertz (1989) preocupou-se com o fazer etnográfico, assinalando para 

além de descrição superficial, onde prevalece a técnica. A descrição densa leva em 

consideração as variadas estruturas conceituais e significativas que moldam as ações 

humanas. Assim, o que interessa não é apenas interpretar ou explicar os fatos isolados, mas 

dos conjuntos em que se constroem. 

Nessa pesquisa, com a concepção etnográfica realizamos uma descrição sobre o 

jeito e modo de viver dos comunitários de Canto Verde, bem como sua organização social, 

cultural e histórica, onde procuramos perceber detalhes a partir do envolvimento com os 

sujeitos e seu cotidiano. Desse modo, dialogamos com os elementos da etnografia também 

considerados por André (2009, p.28), 

 
A etnografia é um esquema de pesquisa desenvolvida pelos antropólogos para 
estudar a cultura e a sociedade. Etimologicamente etnografia significa ‘descrição 
cultural’. Para os antropólogos, o termo tem dois sentidos (1) um conjunto de 
técnicas que eles usam para coletar dados sobre os valores, os hábitos, as crenças, as 
práticas e os comportamentos de um grupo social; (2) um relato descrito resultando 
do emprego dessas técnicas. (ANDRÉ, 2009, p. 28). 
 

Etnografia significa “descrição ou estudo cultural” e em acordo com o que diz 

Triviños (2008, p. 121), o papel do etnógrafo “não é tanto estudar a pessoa, e sim apreender 

das pessoas”. Nesse caminho buscamos apreender as pessoas, e a partir disso a cultura delas, 

o jeito de viver, os processos construídos de luta e resistência ao longo do tempo e descrever 

esse cotidiano, sendo elas o principal objeto de análise.  

Desvelar os resultados dessa escritura é nosso caminho. 

 

2.4.2. O cenário da pesquisa 

     

O lócus da pesquisa foi a Reserva Extrativista da Prainha do Canto Verde, 

comunidade que é gestada oficialmente por uma equipe do ICMBio (Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade) um local considerado de território federal. Por isso, para 

que um pesquisador possa desenvolver um trabalho de investigação nesse espaço é necessário 

realizar primeiramente uma inscrição no SISBIO1 (Sistema de Autorização e Informação em 

                                                           
1O Sisbio – Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade, foi implementado em 2007 com o objetivo 
de permitir aos pesquisadores, a solicitação à distância de autorizações para a realização de pesquisas e a coleta 
de material biológico em todo o território nacional, sobretudo aquelas com espécies ameaçadas, em unidades de 
conservação federais ou cavernas. Desde sua implementação, graças a seu formato automatizado, interativo e 
simplificado, o Sisbio melhorou significativamente o atendimento e a prestação de serviços junto aos 
pesquisadores e a interação entre estes e os gestores. Atualmente, há 29.744 pesquisadores cadastrados no 
sistema.  Fonte: http://www.icmbio.gov.br/sisbio/ 
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Biodiversidade) colocando em um relatório online os objetivos, percurso metodológico, entre 

outros pontos importantes do seu projeto de pesquisa.  

Após esse feito, uma equipe da comunidade, ou melhor, representantes do 

Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista compondo um grupo com comunitários, o 

chefe da Reserva Extrativista, representante do Conselho de Educação e da Universidade 

Federal do Ceará, que têm acentos no conselho, avaliam o tipo de pesquisa e se esta está 

viável ou não para ser executada em uma Unidade de Conservação, após essa análise é 

emitido um parecer que pode ser favorável ou não para o pesquisador. Caso a pesquisa seja 

aceita, recebendo este parecer o pesquisador fica apto a iniciar sua pesquisa de campo. 

Antes do início da pesquisa foram realizados esses trâmites legais para que o 

projeto fosse analisado, e assim, a pesquisa pudesse ser realizada com base legal. Neste 

processo, o parecer foi favorável à execução do trabalho (número da autorização: 55442-1). 

Em reunião do Conselho Deliberativo, quando eu ainda era conselheira 

representando a juventude da comunidade, ficou acordado que o pesquisador tem o dever de 

apresentar os objetivos de sua pesquisa em reunião do mesmo, tendo em vista disseminar a 

informação para que os moradores saibam o que o pesquisador está fazendo na comunidade. 

Outro ponto acordado entre os comunitários, é que após a conclusão do trabalho, o 

pesquisador deve voltar e apresentar seus resultados, deixando cópias de sua pesquisa.  

Esses procedimentos objetivam mais cuidado com as pesquisas realizadas na 

comunidade, uma vez que pesquisadores já adentram a localidade sem que seus moradores 

soubessem quem é e no que procedia a sua pesquisa.  

Por ser nativa de Canto Verde pude está presente em muitos momentos 

significantes como reuniões, eventos e sempre em contato com o cotidiano da comunidade. 

No entanto, iniciei a fundo a pesquisa, após a qualificação do projeto e o parecer favorável do 

SISBIO, isso a partir do mês de outubro de 2016. 

O lugar da investigação se deu este na Reserva Extrativista da Prainha do Canto 

Verde, reitero, comunidade de pescadores e pescadoras que fica no município de Beberibe, 

estado do Ceará, a aproximadamente 110km da capital Fortaleza. Esta comunidade, como já 

citado neste trabalho anteriormente, tem uma história de luta e resistência pelo direito de 

permanecer em suas terras, porque especuladores imobiliários investem fortemente, desde a 

década de 80, suas forças e capital para tomar a terra dessa comunidade, com o objetivo de 

fazer daí local de lucro para suas empresas. 
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Assim, em todo esse tempo de luta, Canto Verde foi construindo uma história que 

possui sua exemplaridade e tem se tornando referência de organização para outras praias e 

comunidades que compartilham dos mesmos dilemas. 

Portanto, o interesse nesse locus se deu a partir das minhas experiências de vida 

construídas nele, nativa que sou deste recanto do mundo. Por acreditar nesse jeito 

diferenciado de viver que a localidade em questão tem por compreender que é de extrema 

relevância dar voz a essa história e aos seus sujeitos, valorando e dando visibilidade a suas 

construções de saberes, é que tive Canto Verde como locus da minha pesquisa.   

Sou sujeito também, desta pesquisa, e nela anotei minhas observações e 

lembranças, por meio do Diário de Campo, outro procedimento da investigação. Nativa dessa 

comunidade, como disse, desde criança estou junto à minha família e à comunidade como um 

todo, envolvida no processo da luta pelo lugar e vida em Canto Verde. Algumas vezes como 

membro da associação de moradores, outras vezes como professora da escola, outras como 

liderança juvenil, enfim, foram muitos e diversos caminhos que foram oportunizados a mim 

para trilhar caminhos em educação, aprendendo e compartilhando experiências na e com a 

comunidade. 

Este vínculo com Canto Verde exigiu de mim, como pesquisadora, o exercício 

constante do distanciamento. Estranhar as situações mais comuns aos meus olhos, para que 

não passasse despercebido de mim detalhes relevantes, uma proposta que advinda do próprio 

modo etnográfico de olhar: pertencimento e estranhamento, esse duplo.  Vivi este desafio, já 

que ao mesmo tempo em que pesquisei, fui pesquisada, já que estou inclusa como sujeito 

nesses processos. 

 

2.4.3. Dos sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos que fizeram parte dessa pesquisa foram os pescadores, as chamadas 

lideranças comunitárias envolvidas no processo de luta, os guardiões da memória (termo 

utilizado por historiadores para identificar as pessoas mais idosas que contam a história por 

meio da oralidade), os compositores, poetas, as pessoas que realizam suas artes e todos os 

sujeitos que de alguma forma entrelaçam suas experiências singulares às coletivas, de modo 

relevante na história de Canto Verde. 

A escolha destes protagonistas se fez por compreender que estes são os atores 

importantes no processo de construção da pesquisa, considerando que estes adquirem os 

saberes, as artes e, portanto, as memórias que são palco da produção de saberes em questão.  
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Estas pessoas, em sua maioria, estão envolvidas no movimento comunitário de 

Canto Verde, ou seja, elas fazem parte, mesmo que direta ou indiretamente, dos grupos 

comunitários existentes, sejam eles: da pesca, da associação de moradores, do grupo de 

mulheres, do grupo de arte e cultura, do grupo da educação, do grupo dos vanzateiros 

(pessoas que realizam a agricultura familiar), do grupo de ecoturismo, da juventude, entre 

outros que realizam seus diálogos e reflexões objetivando o fortalecimento da articulação 

comunitária, como também melhorias para suas vidas. Deste modo, a procura por 

compreender os contextos e os fenômenos da comunidade, a partir do olhar desses sujeitos e 

sua produção de saberes de luta se torna relevante também para mim, como sujeito que lá atuo 

imersa neste processo. 

 

2.4.4. Procedimentos da investigação na pesquisa 

 

Para conseguirmos abordar as temáticas trabalhadas na pesquisa, realizar a 

investigação e apreender melhor os fatos, utilizamos, como procedimentos da investigação: 

descrição densa, observação participante, diário de campo, entrevistas, e também fotografias, 

bem como análises documentais.  

 

A) Observação Participante 

 

A observação, nesta pesquisa, se deu de modo participante, já que o pesquisador, 

ao mesmo tempo que observou os grupos se observou também, já que este está incluso no 

contexto da localidade que pesquisa e elegeu, por seu turno, esta forma de captura dos saberes 

que busca. 

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

A observação é empregada para que haja uma maior compreensão dos fatores, não 

se limitando apenas ao ver e ouvir, mas analisa os acontecimentos, objetivando adquirir 

elementos precisos e utiliza-os para abarcar determinados aspectos da realidade (MARCONI 

& LAKATOS, 2003; GIL, 1999). 
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De acordo com Triviños (2008, p. 153) “‘observar’, naturalmente, não é 

simplesmente olhar. Observar é destacar de um conjunto (objetos, pessoas, animais, etc.) algo 

especificamente, prestando, por exemplo, em suas características (cor, tamanho e etc.)”. 

Para o observador que tem a concepção etnográfica em sua investigação, muitos 

são os desafios que se enfrenta, dentre eles está o papel que assume o pesquisador e as 

atividades exercidas por ele; e igualmente a função de escolher e diminuir a realidade 

sistematicamente (LÜDKE e ANDRÉ, 1988). 

No meu caso, o desafio se deu, na comunidade e nos grupos pesquisados na 

questão de olharem a mim, em muitos momentos como pesquisadora, e não somente como 

quem faz parte do processo comunitário. Em muitos momentos da pesquisa me deparei com 

situações novas, situações que antes para mim, pareciam naturais.  

Isso me levou a refletir sobre a “maneira de olhar” e no quanto o meu olhar de 

pesquisadora poderia influenciar as interações em campo e, por consequência, as próprias 

anotações no diário de campo, pois creio que muita coisa, àquilo que observamos, dependa 

bastante da posição que estamos, da posição que falamos e interagimos. Neste sentido, nas 

palavras de Cardoso de Oliveira (2006, p.19): 

 
Talvez a primeira experiência do pesquisador de campo – ou no campo – esteja na 
domesticação teórica de seu olhar. Isso porque, a partir do momento em que nos 
sentimos preparados para a investigação empírica, o objeto, sobre o qual dirigimos o 
nosso olhar, já foi previamente alterado pelo próprio modo de visualizá-lo [...]. 

 

B) Diário de Campo 

 

O Diário de Campo é um instrumento importante para que o pesquisador possa 

registrar suas impressões, realizando, mediante esta ferramenta, reflexões sobre a realidade 

observada e tudo aquilo que envolve o cotidiano da pesquisa, sendo este material utilizado 

posteriormente em suas análises. 

DaMatta (1987) considera que as impressões, as experiências vividas na pesquisa 

são transformadas em informações ao serem escritas no “diário de campo”: 

 
[...] o pesquisador deverá anotar tudo o que acontecer no decorrer do dia. Frases 
soltas, comportamentos curiosos, técnicas de corpo desconhecidas e acontecimentos 
imprevistos, mesmo sendo ininteligíveis, devem ser criteriosamente escritos no 
diário. A memória social é uma dessas coisas mais movediças que existem na vida, 
já que muito interessa e interesseira. Assim, somente nos lembramos das coisas que 
no motivam, empolgam ou que valorizamos [...] (DAMATTA, 1987, p.188). 
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O diário do campo serve para o pesquisador como se fosse uma ‘memória’ onde 

ao anotar suas impressões ele as guardas para mais posteriormente usá-las para releituras, 

reflexões e compreensões de muitos processos.  

 

 

C) Das entrevistas e suas respostas como descrições densas  

 

As entrevistas contribuíram diretamente com a investigação, pois através desse 

instrumento foi possível coletar informações privilegiadas sobre o estudo na medida em que 

os sujeitos expressavam suas experiências referente a vida e a história da comunidade 

pesquisada.  

Trabalhou-se com descrições densas, que são histórias ou falas abertas, cujo 

movimento, ao modo de um roteiro ou de um giro norteador, teve por finalidade orientar, o 

que podemos dizer, com Minayo, a ação de “trabalhar com um esquema de pensamento”: 

 
Pode ser definida como “conversa com finalidade”, em que um roteiro invisível 
serve de orientação e de baliza para o pesquisador e não de cerceamento da fala dos 
entrevistados. Na sua realização, o pesquisador trabalha com uma espécie de 
esquema de pensamento, buscando sempre encontrar os fios relevantes para o 
aprofundamento da conversa. (MINAYO, 2010, p. 264-265). 

 

Os roteiros nas entrevistas se tornam pertinentes para que o entrevistador não fuja 

das questões importantes a qual pretende obter as respostas, pois a investigação exige 

momentos de perguntas individuais, dependendo da experiência e do papel que executa cada 

sujeito entrevistado, bem como um roteiro geral que abarque a mesmas questões para todos os 

colaboradores, por tanto, a elaboração do roteiro de entrevistas ligado aos objetivos da 

pesquisa se torna essencial para a obtenção de êxito nesse processo, Alberti (1990) afirma 

sobre o roteiro geral: 

Assim, em primeiro lugar, o momento de elaboração do roteiro geral encerra a 
oportunidade reunir e estruturar todos os pontos levantados durante a pesquisa, 
seguindo os objetivos estabelecidos no projeto. Nesse sentido, trata-se de 
sistematizar os dados levantados até então e de articulá-los com as questões que 
impulsionam a pesquisa [...]. 
Como sugere o nome, trata-se de um roteiro amplo e abrangente, que contém todos 
os tópicos a serem considerados na tomada de cada depoimento em particular, 
garantindo a relativa unidade do acervo produzido. É importante que nas entrevistas 
realizadas os pesquisadores procurem abarcar as questões que foram definidas como 
gerais a todos os entrevistados [...]. (ALBERTI, 1990, p. 47).  
 

Para a realização da pesquisa foi logo preciso fazer a escolha dos sujeitos que 

seriam entrevistados, já que isto, de maneira alguma pode acontecer aleatoriamente. Os 

sujeitos devem ser selecionados de acordo também com os objetivos das pesquisas, tendo em 



81 
 

 
 

vista que estes devem ter relação direta ou indireta com a temática investigada. A respeito da 

seleção dos sujeitos entrevistados, Alberti (1990, p. 52) salienta: 

 
Ela recai sobre figuras de atuação destacadas em relação ao tema, julgadas mais 
representativas ou significativas no contexto da pesquisa e cujos depoimentos 
pareçam essenciais para a realização das demais entrevistas. [...] é possível ainda 
que a escolha dos primeiros entrevistados recaia sobre atores e/ou testemunhas 
menos estratégicos, à medida que seus depoimentos possam fornecer subsídios para 
a elaboração dos roteiros das entrevistas de maior peso. Finalmente, pode ser 
adequado iniciar a pesquisa entrevistando aqueles aos quais se tem alguma 
facilidade de acesso, e que podem, a partir da relação estabelecida, mediar novos 
contatos no interior do conjunto listado. 
 

Ao iniciarmos as pesquisas segui as ideias da autora partindo desse pressuposto de 

logo entrevistar as pessoas de fácil acesso, e no decorrer dessas entrevistas fomos organizando 

melhor as ideias e buscando atores que correspondiam a certas informações, até mesmo em 

certos momentos da entrevista, alguns colaboradores diziam não saber no momento responder 

aquela questão e indicavam alguém que responderia a indagação de forma precisa.  

As entrevistas e suas respostas como descrições densas aconteceram com pessoas 

que tem participação direta e indireta no movimento comunitário, com alguns pescadores e 

artistas populares da comunidade com objetivo de adquirir informações sobre o assunto 

investigado. Primeiramente tivemos um primeiro contato com esses entrevistados, 

conversando sobre a pesquisa e se estes gostariam de colaborar com a mesma. Após, foi 

marcado data, horário e local com antecedência para que a atividade ocorresse. 

É necessário que o pesquisador tenha um cuidado com os horários, as datas e os 

locais de entrevista, é preciso estar atento ao tempo do entrevistado e sua disposição, para que 

a entrevista não se torne algo cômodo para o colaborador e o prive de alguma atividade 

importante, naquele momento, ligada ao seu cotidiano, e até sobrevivência.  

Tentamos, durante a entrevista, mesmo com data e horários marcados, deixar as 

pessoas mais à vontade possível, inclusive para interromper a entrevista, quando algo 

ocorresse e/ou o colaborador precisasse realizar alguma atividade. 

Ao entrevistar os colaboradores relatamos e esclarecemos a necessidade de suas 

falas serem gravadas para que nós não perdêssemos nenhum detalhe da mesma, e que depois 

elas seriam ouvidas novamente com muita atenção e transcritas, buscando pegar na fala 

pontos relevantes para a temática estudada. E todos os colaboradores permitiram-nos gravar 

suas falas, porém alguns não permitiram identificá-los no trabalho. Sobre a importância da 

gravação DaMatta (1987, p. 193) ressalta: 

 
Uma outra vantagem do gravador é saber - na fase em que se está estudando mais 
profundamente o material colhido – que tipo de pergunta foi feita pelo investigador 
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e a resposta do informante. Saber a pergunta é, muitas vezes, fundamental para se 
determinar a natureza da resposta, sobretudo quando se estuda opinião, ou fatos 
verbalizados pelo informante.  
 

Sabe-se que as entrevistas que trazem descrições densas são importantes para 

captar aquilo que ainda não está registrado de outras maneiras, neste aspecto a oralidade tendo 

sempre papel fundamental. É que as entrevistas não significam uma conversa despretensiosa e 

neutra, uma vez que se insere como meio de coleta dos dados – produção de saberes, no caso - 

relatados pelos atores. Essa postura ativa, da relação entrevistador e entrevistado, caracteriza 

esta forma de comunicação verbal e possibilita a extração dos significados da fala. Serve, 

pois, como um meio de coleta de informações sobre um determinado tema científico do ponto 

de vista de sujeitos nativos - o que, na metodologia etnográfica, é fundamental.  

A escuta sensível, de Barbier (2009), tomamos como uma postura que viabilizasse 

a promoção da consciência sobre as situações de opressão, assim como advoga uma postura 

consciente do pesquisador na relação com o sujeito da pesquisa, seja para avaliar sua posição 

diante deste, seja para ouvi-lo com muita atenção. Possibilitando abarcar o conjunto 

intrincado de intersubjetividades que se entrelaçaram na trama educacional dos fatos, a escuta 

sensível é postura que cria oportunidades de reflexão, capaz de tornar claros os aspectos 

distintos da investigação.  

 
[...] à voz do sujeito, sua perspectiva, seu sentido, mas não apenas para registro e 
posterior interpretação do pesquisador: a voz do sujeito fará parte da tessitura da 
metodologia da investigação. Nesse caso, a metodologia não se faz por meio das 
etapas de um método, mas se organiza pelas situações relevantes que emergem do 
processo (FRANCO, 2005, p. 488). 

 

D) Das fotos históricas e gravações 

 

No caso das imagens, ou seja, das fotografias, estas são linguagens que funcionam 

como textos históricos, e nos quais também se pode vincar o aspecto de registro artístico. 

Sendo a imagem parte do todo do ser, é apropriada para capturar múltiplas dimensões das 

situações focalizadas. Ao empregar a fotografia também como uma ferramenta para a leitura 

dos fenômenos, o pesquisador vai se utilizar de recursos capazes de transformar um objeto 

inerte (fotografia) numa linguagem plena de significação (FERNANDES, 2011). 

As gravações ou filmagens, que se realizaram a partir da autorização das pessoas, 

são de imenso valor, tendo em vista que esses “dados, à disposição do pesquisador e dos 

informantes, são indispensáveis documentos de consulta e de apoio para formulações das 

descrições e interpretações das informações e dos fatos”. (TRIVIÑOS, 2001, p. 90).  
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As fotos contribuem diretamente com a escrita e desenvolvimento da dissertação 

quando as linguagens do texto são refletidas através de imagens. Cada imagem contém um 

recurso próprio, porém é muito importante ter um cuidado especial na hora de pô-las no meio 

do texto para não ficar apenas como um elemento ilustrativo. 

As filmagens foram realizadas em momentos importantes como roda de conversas 

entre pescadores, no momento da explicação de algum fenômeno, também quando se 

entrevistou pessoas mais idosas, alguns eventos comunitários e em atividades vinculadas a 

rotina da comunidade. Dessa forma, foi possível registrar muitos detalhes de valor para 

posteriormente ser descrito quando necessário. 

 

E) Análise documental 

 

Alguns documentos nesse processo de compreensão da realidade em que se 

investiga são indicadores importantes. A utilização de documentos nas pesquisas deve ser 

instância valorizada. A riqueza de dados que desta fonte podemos tirar e resgatar, possibilita-

nos desenvolver um melhor entendimento de objetos cuja compreensão necessita de 

contextualização histórica e sociocultural. Para Cellard (2008): 

 
[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo 
pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em qualquer 
reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois não é raro que ele 
represente a quase totalidade dos vestígios da atividade humana em determinadas 
épocas. Além disso, muito frequentemente, ele permanece como o único testemunho 
de atividades particulares ocorridas num passado recente. (CELLARD, 2008: 295). 
 

Para uma busca mais efetiva e entendimento de momentos da comunidade recorri 

a documentos como: dossiês judiciários que contém os processos da luta pelo território, 

alguns folders explicativos sobre assuntos relacionados ao objeto de pesquisa, dossiês com 

informações importantes sobre a criação da Resex da Prainha do Canto Verde, atas e estatutos 

da associação de moradores, entre outros. 

Esses documentos foram explorados e analisados com o intuito de buscar neles 

elementos que contribuíssem com os outros instrumentos e nos auxiliasse na compreensão de 

dados e momentos históricos da comunidade.  

É, pois, deste modo me situando dentro e fora do meu lugar, Canto Verde, que 

busquei, nesta perspectiva de memorial do lugar, capturar os saberes da luta dos sujeitos 

nativos, em um movimento em que também eu me redescobri e sigo. 
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3. UM CANTO PARA CANTO VERDE 

 

O que significaria herança crítica? Poderíamos dizer que um grupo de 

comunitários constroem uma herança crítica, para falar em matrizes freirianas? Detenhamo-

nos neste aspecto.  

Canto Verde se identifica como comunidade pois, segundo Hart (1998), é “um 

grupo social de qualquer tamanho, cujos sócios residem em um local específico, têm governo, 

e frequentemente possuem uma herança cultural e histórica comum". Na definição de Neto & 

Garcia (1987), “sempre que em determinado espaço geográfico os indivíduos se conhecem, 

possuem interesses comuns, analisam juntos seus problemas e põem em comum os seus 

recursos para resolvê-los, podemos dizer que aí existe uma comunidade”.  

Ávila (2003) explica que uma “comunidade definida” compreende não só 

interesses coletivos, como também localização espacial delimitada, identidade social e 

histórica. A comunidade estabelece a cooperação de membros externos e internos que possam 

alargar uma “cultura da solidariedade” e que paulatinamente venha a tornar-se apta a conduzir 

e gerenciar o possível em termos das potencialidades da comunidade. 

Santos (2007), por sua vez, diz que o papel do lugar, para uma comunidade, é 

determinante, e assinala que não se trata de um espaço físico, somente, mas de um espaço de 

vida, cheio de experiências, que estão sempre a se renovarem. Os lugares, assim como as 

comunidades, permitem que sejam reavaliadas as heranças e indagações sobre o momento 

presente e futuro. 

Desta forma, a partir das colocações dos autores, posso afirmar que na nossa 

compreensão seria importante ligarmos estes conceitos, na percepção do que seja 

comunidade.  

Canto Verde, então, se encontra com suas dimensões geopolíticas em luta por 

autonomia – há nela um grupo que é “da luta” e que vive em um espaço geográfico 

específico, é consciente, em certa medida, de que possui uma herança cultural e crítica, bem 

como, juntos, estes moradores refletem sobre suas dificuldades e reunidos buscam soluções 

para saírem de tais dificuldades.  

Em sua obra Pedagogia da Indignação, Paulo Freire (2000) também ressalta que o 

anúncio e a denúncia crítica do processo de leitura do mundo dão origem ao sonho pelo qual 

lutamos. Este sonho e projeto vão sendo perfilados pelo processo e análise crítica que se faz 

da realidade em que se está denunciando. Chamaremos “comunidade de Canto Verde” a este 
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grupo de comunitários que vai à frente, em sua fala, luta e saber coletivos, para realizar esses 

anúncios, o que não significa que todos exatamente o façam e também, em alguns momentos, 

usaremos o termo “Prainheir@”, usado pelos moradores para referir-se uns aos outros como 

do lugar.  

Jara afirma sobre território que: 

 
O território de uma comunidade “expressa-se como locus simbólico, ou seja, o lugar 
onde se manifestam as diversas formas de vida. Geralmente, a territorialidade 
decorre da identidade, na medida em que as comunidades vivem culturalmente uma 
relação histórica, uma consciência que as define em termos de como se imaginam e 
se percebem. Toda comunidade (...) objetiva um território. E isso significa, via de 
regra, um tipo de relação cultural com a terra, um conjunto de grupos sociais 
conectados a uma malha de poder, memória e sonhos coletivos, uma comunhão com 
um conjunto de valores, atitudes e representações coletivas que modelam os 
comportamentos. (JARA, 1998, p. 28). 
 

A comunidade de Canto Verde intensifica, portanto, sua organização quando 

percebe que seu território estava ameaçado, e esse território não estava condicionado ao 

significado de apenas chão, terra, mas estava ligado ao modo de vida das pessoas, à 

construção de suas relações e cultura, ao modo de ver o mundo, buscar sua sobrevivência e 

criar a vida que se vive em comum. Segundo Lima: 

 
(...) “a cultura da Prainha do Canto Verde se constrói através das relações existentes 
no território, e essas relações e cultura se encontram com as formas de pensar e 
cuidar do seu modo de vida, que cuidando disso, cuida-se da natureza como um 
todo, cuida-se do meio ambiente”. (LIMA, 2013, p. 11). 
 

Canto Verde também se inclui no grupo de comunidades denominadas 

tradicionais, que têm maneira própria de viver e de se relacionar de modo cuidadoso com os 

recursos naturais, também utilizados para sua sobrevivência. Assim, comunidades tradicionais 

são definidas como: 

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, possuidores de 
formas próprias de organização social, ocupantes e usuários de territórios e recursos 
naturais como condição à sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 
pela tradição. 2(Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil, 2007, p. 
14). 

                                                           
2 O reconhecimento jurídico-formal dos povos e comunidades tradicionais, reivindicado por diferentes 
movimentos sociais e afirmado no texto constitucional de outubro de 1988, conheceu um incremento neste início 
do século XXI. As ações de mobilização praticadas pelos movimentos foram fortalecidas por medidas 
implementadoras dos dispositivos constitucionais. Acrescente-se aos efeitos destes dispositivos o reforço de 
instrumentos elaborados por agências multilaterais, tais como: ONU, UNESCO e OIT. Assim, este documento 
faz parte de uma coleção de bolso que tem como objetivo primeiro, dispor a um público amplo tais dispositivos, 
assim como decretos e portarias que lhes são direta ou indiretamente referidos. 
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O povo de Canto Verde, originalmente pescadores e pescadoras, trazem, portanto, 

em sua cultura como comunidade tradicional, muito do que é transmitido de geração em 

geração, inclusive a continuidade das lutas por seus direitos de serem quem são - “Povos do 

Mar”.  Que Diegues também chama de comunidades pesqueiras marítimas, senão vejamos: 

 
(...) pela vinculação com a natureza, inclusive através de vasto conhecimento e 
técnicas de manejo, pouca ou nenhuma acumulação de capital, importância de 
atividades de subsistência ainda que mantendo relações com o mercado, importância 
dos mitos, símbolos e rituais associados à caça, pesca, coleta, utilização de 
tecnologias compatíveis e de impacto limitado sobre os ecossistemas naturais, 
reduzida divisão técnica e social do trabalho, importância dada a unidade familiar na 
construção de seu modo de vida, auto-identificação ou identificação pelos outros de 
se pertencer a uma cultura distinta, noção de território onde o grupo social se 
reproduz social e economicamente. (DIEGUES, 1994, p.110). 
 

As comunidades pesqueiras marítimas, como Canto Verde, têm uma maneira 

própria de lidar com os desafios impostos pela vida; uma maneira própria de buscar caminhos 

para irem se construindo em sua singularidade e coletividade.  

Dialogamos neste aspecto, também com Diegues (2001), quando o mesmo cita 

que “o conhecimento tradicional é definido como o conjunto de saberes e saber-fazer a 

respeito do mundo natural e sobrenatural, transmitido oralmente, de geração em geração”.  

Mas, quando se ia percebendo o descompasso entre o que a comunidade pesqueira 

marítima de Canto Vede queria e o que acontecia como investida contra as populações 

litorâneas? Que quadro político sustentava essa invasão às populações litorâneas que eram 

comunidades tradicionais? 

Para que possamos compreender melhor esse processo de conflitos territoriais em 

praias do Ceará, como também no caso da comunidade investigada, é necessário fazer uma 

pequena retrospectiva do que estava acontecendo no Ceará nesta época.  

Na década de 1980 surgiu um processo de valorização do litoral cearense com o 

intuito de urbanizar as comunidades litorâneas para a chegada do turismo (LIMA, 2002). O 

governo do estado do Ceará estabeleceu como fundamental para o desenvolvimento 

econômico a priorização da atividade turística, visando a inserção desta no cenário do turismo 

internacional, como é observado por estudiosos:  

 
Elaborou em 1989 o PRODETURIS- CE – (Programa de Desenvolvimento do 
Turismo no Litoral Cearense), que é resultado de uma concorrência pública nº 
005/89 originária do IPLANCE/SEPLAN, vencida pelo consórcio GUARÁ- ARC-
PROPLAN. As organizações dos estados nordestinos propuseram o PRODETUR-
NE com sub-projetos para cada estado envolvido, segundo os termos assinados; o 
PRODETUR/CE (executado na primeira etapa) é um projeto financiado com 
recursos provenientes do BID (Banco Internacional de Desenvolvimento), 
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parcialmente, e com investimento de recurso estadual e federal (as chamadas 
contrapartidas). (LIMA, 2002, p. 19). 
 

 Esse novo quadro traz consigo os conflitos com as “comunidades pesqueiras 

marítimas”, pois os mecanismos utilizados não eram de afirmação da identidade dessas 

comunidades, pelo contrário, causou a desagregação de suas vidas, de sua cultura, por 

quererem impor a estas pessoas o que eufemisticamente se chamava um “jeito moderno de se 

viver”.  

 
Nesse período de 1980, veio com mais força e planejada o interesse de empresas 
imobiliárias por terras da praia, querendo fazer grandes investimentos de capital e 
lucros para suas empresas. O governo do estado apoia isso. Começa, então, neste 
processo, os conflitos territoriais e a perda do território por parte de muitas 
comunidades, como Canoa Quebrada, que não conseguiram se organizar. A Prainha, 
no entanto, sempre não aceita a implementação desses projetos de turismo do 
estado, mas vive sobre o olhar dos grileiros. A comunidade, porém, com suas lutas e 
articulações, conseguiu levar a frente sua resistência e conquistas. O que a gente 
pensava? Que o turismo vale, é bom, mas não um turismo que eles querem, mas o 
turismo que a gente quer e precisa. E que é um turismo que fica sempre aprendendo 
a valorizar o lugar e não desvalorizar. Logo chamou-se de ecoturismo, esse turismo 
vamos dizer que tem ética, acho que porque é um turismo que defende o ambiente e 
nossa relação com ele feita de maneira cuidadosa.  
Sempre quem viveu do mar teve cuidado com o mar e com o espaço da praia, lugar 
de morada da gente, de quem espera que a gente chegue, da comunidade que vive do 
mesmo modo que a gente. Quando a gente vive em relação direta com o ambiente e 
daí tira a vida, a sustança acho que é diferente de quem só vê o lucro, nunca amou 
nem viveu, nem tirou sobrevivência nem sonhou com dias melhores naquele lugar, 
junto dos parentes e companheiros de pesca. (Roberto Carlos/Painho, liderança 
comunitária). 
 

Como já falado acima, essa relação, como diz Painho, mais “direta” com os 

recursos naturais, daí tirando a vida, a sobrevivência, que é uma característica da pesca 

artesanal, como dissemos acima, é problemática. Canto Verde sempre enfrenta dilemas na 

pesca artesanal, principal fonte de renda da comunidade.  

Como se sabe, a atividade pesqueira feita pelos pescadores de Canto Verde ainda 

é realizada de modo simples, com embarcações chamadas de jangadas e catamarãs. São 

embarcações à vela que utilizam as forças dos ventos para navegar; os mestres de pesca a 

comandam e levam consigo outros companheiros, havendo relação de partilha no pescado 

como é possível ver na foto abaixo. 
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Figura 5 - Pescadores indo para o alto mar 

 
Fonte: Arquivo da comunidade de Canto Verde (Associação de Moradores). 

 

Em 04 de abril de 1993, cansados das agressões vindas da terra pelos grileiros e 

do mar pelos predadores (nome que se dá aos escafandristas) de lagosta e sem apoio do poder 

público, quatro pescadores, embarcam em uma viagem de protesto que durou setenta e quatro 

dias (74) até chegarem ao Rio de Janeiro - de jangada de vela e com o apoio apenas de duas 

mulheres que os acompanhavam por terra, de carro. O objetivo dessa viagem era chamar a 

atenção da opinião pública para o abandono dos Povos do Mar pelo Governo Federal, 

estadual e municipal. 

Quando a gente planejou como comunidade e com as questões que existiam aqui 
com a pesca predatória e a especulação imobiliária e a gente via que cada vez mais 
estava atingindo o litoral e a gente era uma das comunidades que com certeza ia ser 
atingida, aí surgiu a proposta de a gente fazer essa viagem. E no início, eu não 
estava escalada para viajar, eu não ia. Mas aí depois estavam discutindo que 
precisavam do apoio, aí tinha a Michele do René e ela não queria ir só também, aí 
me convidaram. Aí como já ia o papai e o Chico... Eu vou. 
[...] Para mim, foi uma das viagens que, além da gente ter o propósito de defender 
algo para a nossa comunidade, não aceitando a pesca predatória e a especulação 
imobiliária em todo litoral cearense, a gente como grupo de apoio, como era 
chamado as mulheres de apoio, a gente tinha o compromisso de quando eles chegar 
– porque a gente já tinha o roteiro de onde eles iam parar- organizar a chegada deles, 
ver o que estava precisando pra eles votarem e também organizar a comunidade pra 
receber, porque também a gente levava um documento que era para colher 
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assinaturas das pessoas para que no final da viagem a gente entregasse as 
autoridades que a gente chama assim, era o governador do estado , do município 
esse povo assim.( Marlene, professora). 
 

Percebemos como essa viagem trouxe aprendizados para os tripulantes que dela participaram 

efetivamente, bem como para a realidade comunitária em que Canto Verde se encontrava; 

veja-se a compreensão que tem dos atos de superação e limites que Francisco, mais conhecido 

como Chico do Seu Zé Augusto, uns dos tripulantes pontua: 

 
Eu nunca imaginei na minha vida fazer uma viagem dessa. Foi uma coisa assim que 
eu nunca me esqueço. Aí quando tinha um problema, eu olhava para trás e dizia 
vencemos mais esse. Aí meus companheiros dizia: rapaz ainda tem mais pela frente. 
As vezes ficava difícil quando as meninas que estavam de carro não chegavam onde 
a gente tava, nós ficava sem apoio. O que eu achava mais interessante é que os 
lugares que a gente chegava, tudinho tinha os mesmo problemas que nós daqui. 
(Francisco/Chico). 
 

Esse ato de bravura dos homens e das mulheres propiciou a eles uma experiência 

inédita em suas vidas, bem como fez com que, de alguma forma, o país olhasse para a classe 

dos pescadores artesanais que parecia completamente inexistente. A história dessa 

comunidade se dá de muitas nuances e bravuras, na busca por seu direito de viver na terra e 

do mar.  

Nesse dia foi muita emoção. Teve a missa e tava todo mundo para pedir a Deus que 
abençoasse os pescadores, porque era uma viagem perigosa, daqui para o Rio de 
Janeiro. Muita gente chorou na hora da despedida. Mas a gente precisava disso, era a 
luta do pescador. Eu nunca me esqueço desse dia. (Zé da Nega, pescador e 
compositor). 
 

Essa história também se entrelaça na arte como jeito de contar o desafio posto no 

trajeto da jangada, sua historicidade como depoimento coletivo e resistência, clamor por 

justiça ambiental, pode-se ler também, se mostra pelo canto. E assim Zé da Nega, pescador e 

compositor popular conta a história pelo canto: 

 
S.O.S Sobrevivência (Partida dos pescadores) 

Essa é emoção 
Vai cobrir o mundo inteiro 
Essa despedida 
Desse povo pro Rio de Janeiro 
 
Vão com Deus,  
Com a mor e glória 
Trazer para nós 
 Essa grande vitória 
 
E quando eles chegar lá 
Vão dar parabéns para vocês 
Muita gente vai falar 
Muito povo vai dizer 
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Aqui na Prainha 
 Tem gente de valor 
Tem heróis do mar, 
 Tem poeta e compositor. 

(Zé da Nega, 1993). 
 

Como estamos a evidenciar, por terra, duas mulheres acompanhavam a viagem do 

mar, organizando a chegada e o desembarque da tripulação nas praias, realizando reuniões 

com pescadores e lideranças do litoral brasileiro, com o intuito de que chegasse ao 

conhecimento de todos os objetivos e a relevância do protesto.  

 
Mas eu continuo dizendo assim, pra mim, como mulher, como educadora, foi uma 
viagem que me ensinou muita coisa, muita coisa mesmo. Porque nas experiências 
que a gente via, no relato das pessoas cada situação... Que às vezes quando a gente 
está aqui nas discussões eu digo, se muita gente hoje que luta contra a Prainha do 
Canto Verde, passasse perto das experiências que nós passamos naquele tempo, 
acho que a posição seria completamente diferente. Quando a gente chegava nos 
locais a gente procurava logo alguma organização que existia na comunidade, se 
tivesse colônia, algumas coisas assim, a gente ia logo para a Colônia, como eram 
pescadores, então a gente procurava logo o apoio da capitania, aí eles direcionavam 
a gente para as organizações que tinham na comunidade, então a gente fazia reunião 
com os pescadores, explicávamos porque que eles estavam indo ao Rio, o que a 
gente estava fazendo, porque que as assinaturas estavam sendo recolhidas, 
explicávamos tudo. (Marlene, professora). 
 

Observemos a tentativa de também intervir por meio de discussões e por meio das mídias, de 

maneira a tornar protesto efetivo o ato pensado para chamar a atenção das populações e do 

Estado sobre a situação dos pescadores: 

 
Na maioria das vezes a gente conseguia reunir a comunidade e os pescadores 
quando encalhavam para conversar e contar a experiência deles para os outros. Eles 
levaram muito nome de doidos, pessoal da praia falava que eles eram doidos sair do 
Ceará ao Rio de jangada. A gente escolheu o Rio de Janeiro como destino, porque 
naquela época a imprensa era muito devagar e eles também tinham o propósito 
porque o Rio de Janeiro tinha muitas praias que vivam esse dilema da especulação, 
então o máximo que pudesse divulgar que eles conseguissem, o ponto chave seria 
até o Rio. Aí lá foi feito um momento na praça 15, estava o governador, a imprensa, 
mas assim o maior público era das organizações... Quando a gente chegava nas 
comunidades que tinha rádio, jornal a gente ia, aí falava na rádio, dava reportagem 
pro jornal para sair no dia seguinte quando a jangada fosse chegar, então a gente 
fazia toda essa logística. (Marlene, professora). 

 
O protesto foi considerado bem-sucedido, pela repercussão que causou, levando 

os governantes a terem um olhar mais atento à pesca artesanal – embora dentro dos limites do 

capitalismo e do Estado, em seu funcionamento junto ao mercado. Evidente que muitos 

desses problemas hoje persistem em comunidades pesqueiras, principalmente no que se refere 

à pesca da lagosta, mas construiu-se um marco como resistência. 

 
Eles passaram vários aperreios no mar, alguns ficaram doentes. O S.O.S 
Sobrevivência para o nosso litoral teve fundamental importância porque através dele 
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surgiu o Terramar, surgiu o Movimento dos Pescadores, surgiu a Caravana da 
Lagosta e surtiu grande efeito para o que a gente vive hoje. (Marlene, professora). 
 

Segundo os pescadores, tem diminuindo bastante o número da lagosta, tanto pela 

pesca predatória, como por outras razões que ainda estão sendo investigadas junto ao ICMBio 

(Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) - órgão federal que atua fazendo 

a gestão da Reserva Extrativista da Prainha do Canto Verde. Vide os registros da viagem 

narrada. 

 

Figura 7 - Jangada S.O.S já em viagem ao Rio. Foto histórica, da professora Marlene, que 
seguira a jangada por terra.  

 
Fonte: Arquivo pessoal de Marlene Fernandes 

 

Como vemos, Canto Verde se faz de homens e mulheres que não só vivem da 

pesca, mas resistem às devastações do capitalismo: buscam caminhos para que sua 

apropriação dos meios de produção do seu pescar; o controle dessa arte e a sua capacidade de 

enfrentar as adversidades e se organizarem para vislumbrar saídas coletivas. A comunidade 

vivendo em volta ao mar, com suas relações construídas em comum, e a centralidade da pesca 

como imaginário coletivo confere característica singular aos pescadores artesanais. O olhar a 

essa forma de artesania e luta pela vida fora o clamor da viagem, que passou a fazer parte da 

história e do contar dos pescadores. 
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Figura 8 - Tripulação da Jangada S.O.S. Os pescadores e as duas mulheres que 
acompanharam a viagem por terra. 

 
Fonte: Da esquerda para a direita Francisco (Chico), Marlene, Chico do Cição, Mamede, Edilson e Michele. 

 

O pescador artesanal não é somente o [que vivencia o] viver da pesca, mas é, 

sobretudo, o que vive a apropriação real dos meios de produção, o controle do como pescar e 

do que pescar, em suma, o controle da arte de pesca. O domínio da arte exige dele uma serie 

de qualidades físicas e intelectuais, que foram conseguidas pelo aprendizado na experiência, 

que lhe permitem apropriar-se também dos segredos da profissão. É fundamental nessa 

caracterização, a unidade entre as forças de trabalho e os instrumentos de trabalho (figura 9). 

Esses são adaptados ao corpo humano, e sua utilização exige uma técnica especial que é o 

apanágio do artesão. Mesmo trabalhando em grupo, a técnica é essencial, como observava 

Diegues (1994). 
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Figura 9 – Pescadores, em grupo, como acima observamos, agora no texto-foto evidenciando 
o aspecto cooperado da pesca artesanal; retorno de um dia de pescaria em alto mar. 

 
Fonte: Márcia Lima 

 

Sabe-se que os que vivem da pesca artesanal são grupos que, em Canto Verde, 

podem ser considerados como apresentando certo estado cultural que os caracterizam como 

comunidades tradicionais. Na Constituição Federal de 1988, os povos e comunidades 

tradicionais são “grupos que possuem culturas diferentes da cultura predominante na 

sociedade e se reconhecem como tal. Estes grupos devem se organizar, ocupar e usar 

territórios e recursos naturais para manter sua cultura, tanto no que diz respeito à organização 

social quanto à religião, economia e ancestralidade” (BRASIL, 1988).  

Se a gente sempre viveu aqui, se sempre pescou e teve nosso jeito de criar os filhos, 
de buscar a farinha em no Córrego, no Jardim e trocar por agulhinha, para dar para o 
angu dos meninos, se a gente sempre morou aqui, desde o que se conta de nossos 
antepassados para trás, por que as imobiliárias vêm de repente com papel passado 
dizendo que aqui foi comprado este lugar? Não é verdade. A gente sabe quem é 
daqui e quem não é. O que acontece é que o governo abre para o poder dos 
empresários dessas imobiliárias, e fazem acordos sobre o que é nosso. Daí a gente 
pega e arranca a estaca deles, como fizemos, quando o Henrique Jorge cercou nossa 
praia tendo já perdido na justiça a causa. (Iaga, pescador e compositor popular, 
arquivo 2010). 
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Seu Iaga, ao falar sobre o pertencimento das famílias à comunidade Canto Verde, 

enfatiza que todos “sempre viveram aqui” e logo traz a questão da especulação imobiliária 

que disputa o território com os comunitários; mostra que na maioria das vezes os 

especuladores estão acordados com o governo, como o mesmo ressalta: “o que acontece é que 

o governo abre para o poder dos empresários dessas imobiliárias, e fazem acordos sobre o que 

é nosso”.  

Os conflitos territoriais (ACSELRAD, 2004), principalmente entre as 

comunidades da zona costeira do Ceará e do Brasil são cada vez mais evidentes; esses 

conflitos também nomeados de socioambientais acontecem quando estão envolvidos grupos 

com interesses diferentes de apropriação do espaço. Neste contexto, pelo menos um dos 

grupos sofrem ameaças quanto à continuidade das formas sociais de apropriação do seu meio 

quando alguns têm intuito de cuidar do ambiente para ali permanecer, exercer atividades 

extrativistas e cuidados com o território para as presentes e futuras gerações, enquanto outros, 

passam a cobiçar este espaço para investimento de capital, poder e domínio o que é o caso dos 

conflitos existentes em Canto Verde. Geralmente, estes conflitos são causados por 

empresários, imobiliárias e que têm apoio do poder judicial e de governantes, oprimindo as 

populações subalternas, que sempre viveram nesses lugares, provocando, dentro desse 

território, a constituição de movimentos de resistência, como nomeia Acselrad (2004), 

buscando continuar com seu modo de vida tradicional e cultural. 

Para Diegues, “um dos critérios mais importantes para definição de culturas ou 

populações tradicionais, além do modo de vida, é, sem dúvida, o reconhecer-se como 

pertencente àquele grupo social particular” (DIEGUES, 2000, p. 84). Assim, vale ressaltar 

que o modo de vida dessas comunidades é entendido aqui como a forma pela qual essas se 

reproduzem, econômico, social, culturalmente, dentre outras. Mas, acrescentamos, cultura 

também é o enfrentamento que se dá no lugar, “quando a gente diz quem é daqui e quem não 

é”, observou Iaga.  

Quando se fala dos reconhecimentos, também já se adianta logo como é a luta, 

pois como diz Iaga, esse dizer é concreto, precisa às vezes de um “a gente arrancou a estaca 

deles”. A cultura que se desenvolve nessas comunidades “se distingue daquelas associadas ao 

modo de produção capitalista, em que não só as forças de trabalho, como a própria natureza, 

se transformam em objeto de compra e venda (mercadoria). Nesse sentido, a concepção e 

representação do mundo natural e seus recursos são essencialmente diferentes” (DIEGUES et 

al, 2000, p. 21). As artes do labirinto e da renda feitos na comunidade junto às artes da pesca, 
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por exemplo, são vistas como conhecimentos passados e geração a geração, e que trazem 

“fios” que ligam pessoas ao lugar, como narra Veinha: 

A gente faz uma arte aqui, o labirinto - a gente acha uma arte, o artesanato, mas o 
jeito da pesca também. Essas artes está também no jeito de viver e fazer a vida da 
gente aqui da Prainha. É esse jeito de ser que faz a comunidade, e que sempre a 
gente vai buscando nos próprios conhecimentos os fios dos caminhos para continuar 
junto o lugar e as pessoas com quem se vive a vida do mar.  (Veinha – líder 
comunitária, labirinteira). 
 

Pode-se pensar, então, que há um território que se expressa como lugar simbólico. 

Vejamos isso. Iaga afirmara: “a gente sempre morou aqui, desde nossos antepassados para 

trás”, quer dizer, há uma visão clara de território como um lugar de pertencimento que possui 

um passado histórico que liga os que ali estiveram, seus parentes e o de agora.   

Para Godelier, há realidades visíveis, que dizem respeito ao domínio da 

reprodução da vida comum e que liga as pessoas, e há as realidades invisíveis, que parecem se 

reportar ao mundo simbólico das pessoas, sua rede de amigos e parentes, de compadres e 

companheiros de vida em comum:  

O que reivindica uma sociedade ao se apropriar de um território é o acesso, o 
controle e o uso, tanto das realidades visíveis quanto dos poderes invisíveis que as 
compõem, e que parecem partilhar do domínio das condições de reprodução da vida 
dos homens, tanto a deles própria quanto a dos recursos dos quais eles dependem” 
(GODELIER, 1984, p. 114). 
 

O labirinto e a renda são artesanatos que já fazem parte da cultura dos 

prainheir@s, assim como da cultura de muitas praias litorâneas no Ceará. Os homens pescam 

no mar e as mulheres fazem essas atividades para também possuir uma renda. Atualmente tem 

diminuído o número de mulheres que realizam essa arte, devido à não valorização do preço 

para quem faz, 

 
Já ouvi dizer que o labirinto e a renda são caros por aí, nos centros, só os turistas 
compram, mas a gente que faz ganha pouco. Leva muito tempo para preparar uma 
toalha e o dinheiro que a gente pega, não dá nem para pagar o trabalho. Acho que é 
por isso que está acabando mais esse trabalho. (Labirinteira). 
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Figura 10 - Mulher fazendo labirinto. Arte da comunidade, feita entre grandes arcadas de 
madeira, de longa tradição feminina litorânea, no Ceará. 

 

Fonte:  Arquivo particular.  

 

                 Se toda comunidade objetiva um território, que também e simbólico, como 

observara Jara (1998), ressaltamos, a todo tempo, também aqui no texto-foto acima, a 

apropriação do lugar feita por meio da cultura. Ao falar sobre território, enfatizamos também 

a perspectiva histórica, o que já Iaga repara ser importante, ao mostrar em sua fala um tempo 

anterior, e até mais para trás, de gerações antes da sua. Vemos, contudo, certo compasso na 

lógica da canção, que ao miar o meio olha-se nele. 

Já Godelier mostra a relação natureza e cultura e como são apartadas, o que a 

nosso ver gera um modo de sentir as temporalidades trazendo seus tempos internos e 

externos, nem sempre coincidentes.  

As formas de propriedade de um território são ao mesmo tempo uma relação com a 
natureza e uma relação entre os homens”, sendo esta última dupla: “uma relação 
entre as sociedades ao mesmo tempo que uma relação no interior de cada sociedade 
entre os indivíduos e os grupos que a compõem” (GODELIER, 1984, p. 115). 

 

O tempo dos bilros e da renda, por exemplo, mostra que há uma restauração de 

um saber artesão. E que este se faz no jogo de reconhecimentos do Outro, inclusive quando 

traz sua ancestralidade como história coletiva. 
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Figura 11-  Mulher fazendo renda de bilros – técnica artesanal de extensa tradição no litoral 
do Ceará.  

 

Fonte: Márcia Lima  

 

A comunidade de Canto Verde intensifica, portanto, sua organização quando 

percebe que seu território estava ameaçado, e esse território não estava condicionado ao 

significado de apenas chão, terra, mas estava ligado aos reconhecimentos do outro que eram 

parceiros na luta da vida, que ali plantaram um modo de viver, se relacionar uns com os 

outros e com a natureza. 

Depois que a gente teve mais o conhecimento da importância da natureza, queremos 
fazer tudo direito, porque sabemos que a natureza precisa de cuidado e que é cuidar 
da vida da gente também. Temos uma grande preocupação com a questão do lixo, 
buscando orientar sempre as pessoas de que o lixo deve ser jogado no lugar certo e 
não na rua. Temos uma preocupação com as lagoas, com as dunas, com a pesca no 
tempo certo. Existem as regras criadas pela própria comunidade para que o pescador 
pesque com responsabilidade sem agredir a natureza e as espécies dos peixes.  
Por exemplo, aqui nós temos que pescar lagosto no período certo, para que ela possa 
se reproduzir, não podemos pescar lagosta miúda. Antes os pescadores faziam as 
marambaias de pneus, de carros velhos, com materiais desse tipo, depois 
descobrimos que os pneus e os carros velhos não eram bons para o mar, tudo que é 
derivado do petróleo não é bom. Então foi discutido e acordado que agora ninguém 
mais iria fazer marambais com esses materiais.  O pessoal agora faz de madeira ou 
concreto. Então assim, o cuidado com a natureza faz parte do nosso cotidiano. 
(Flávio, estudante, pescador e artista, 28 anos de idade). 
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A própria Marambaia, com suas construções grupais, para pegar os cardumes de 

peixes, feita por pescadores e pescadoras, traz um saber transmitido de geração em geração, 

inclusive a continuidade das lutas por seus direitos de serem quem são - “Povos do Mar” – se 

faz no próprio modo de conviver – historicamente e ainda agora, embora menos, sem muros, 

apenas com algumas cercas para os bichos domésticos, como também se pode ver, ao fundo.   

 

Figura 12 – Pescadores construindo marambaias (armadilhas) de madeiras para colocar no 
fundo do mar. 

 
Fonte: Márcia Lima 

 

Realidades visíveis ligam as pessoas das comunidades à vida comum, observara 

Godelier (1984); e essa forma relacional e operosa é uma forma de apropriação do território, 

constatava o autor.  Mas há regras, normas de cuidado, que exigem certo trato coletivo 

complexo, para se estabelecerem e se manterem. O paradeiro é uma regra dessa natureza. 

Sabe-se que as comunidades pesqueiras marítimas, como Canto Verde, têm uma maneira 

própria de lidar com os desafios impostos pela reprodução da vida no mar; e a luta para 

preservar o paradeiro, como tempo sagrado da reprodução da lagosta, foi feita recorrendo-se 

a todo o litoral leste, na tentativa de se ir construindo uma ação coletiva. No caso do cuidado 
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com a reprodução dos peixes e do lagosto, desde as crianças, até todos do lugar cantam as 

canções para fazer valer o tempo do paradeiro. 

 

                                Lagosta Boa 

Que lagosta boa, que tua rede tira do mar 
Mas cuidado, homem, que a lagosta pode acabar 
De janeiro a junho, vê se pesca peixe, a lagosta não 
É o paradeiro, é tempo sagrado de reprodução 
 

Ai, meu irmão, a lagosta em procissão 
Ai, meu irmão, pra fugir da extinção 
 

Esse tal de compressor deixa um rastro de dor 
Leva a lagosta miúda e a vida do pescador                                        

                                      (Carlito, música sobre o paradeiro) 
 

O que chamamos a atenção é que há uma espécie de rebatimento, que faz com que 

um saber de um aspecto da vida informe a outro reconhecimentos, daí nossa etnografia 

rendilhada, mostrando essas figuras e figurações. 

Havia a fala oral dos pescadores, lutando para o paradeiro ser respeitado, pois “os 

peixes e o lagosta estavam minguando”. E a música também se acrescentou a essa 

transmissão, percorrendo a vida comum de Canto Verde, sobretudo porque era cantada pelas 

crianças. 

 
Eu estava a revisitar o que vivera, e não raramente fazia perguntas antigas de um 
jeito novo. Se Diegues dizia que as comunidades marítimas se relacionam 
profundamente com o ambiente físico do mar, eu via isso; e suas relações com o 
ambiente vão dependendo da forma de viver nesta relação entre mar e a terra, eu via 
isso. Mas via também que quando eu era criança era assim. E que a gente lutava 
para que se cumprisse o paradeiro. Mas até quando a gente poderia transmitir isso 
aos novos? 
Lembrava agora que quando éramos crianças desenhávamos casas sem que tivesse 
muros entre uma e outra (e não havia muros em Canto Verde). Pensei que em todos 
os outros lugares era assim, e não era. Eu, criança, já pensava que seria muito 
importante que se soubesse que isso era educação.  Hoje há casas com muros. Mas 
as que não usam muros. E eu pergunto se a gente está sabendo que isso é educação. 
Pergunto de como antes a gente pode dizer que isso é educação, para as crianças. 
(Diário da pesquisa). 
 

Eu segui na pesquisa, buscando neste capítulo, o tempo de antigamente. Mas 

olhava esse tempo “sagrado” como dissera a música do paradeiro, de um jeito que me fazia 

pensar como a gente contaria tudo isso que se vivera – eu vivera também – para as novas 

gerações. 

 
Em todo este contexto, na minha própria vivência no meio comunitário, participando 
das reuniões com os mais experientes, escutando os diálogos e até construindo junto 
com eles, tudo que se via e às vezes não se via no cotidiano, mudava hoje. E quando 
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eu percorria locais para combinar entrevistas, colher acervos, havia saberes das artes 
da pesca, mas saberes de outra natureza, mais subjetiva, que auxiliavam a viver. E 
será que esses saberes e artes auxiliam as pessoas no processo de empoderamento 
sobre sua luta e identidade eram vistos agora como um dia o foram? (Diário de 
Pesquisa). 
 

Gomes (2002), ao escrever sobre a cultura dos Povos do Mar em sua relação com 

a educação, na Prainha do Canto Verde, mostra que há uma formação do sujeito coletivo, na 

luta, que seria importante para a escola aprender e apreender. Podemos trazer Freire para nos 

auxiliar com esta ideia de ver como avançamos nesta educação do coletivo, e para isso 

devemos considerar como se trabalha saberes situados. 

 
Com a caravana da lagosta, os pescadores se organizaram mais em relação a pesca 
da lagosta, foi um momento de colocar as ideias e falar das experiências vividas. 
Muita coisa mudou depois disso, até mesmo os pescadores passaram a ter um 
costume novo para que fosse respeitado mais ainda o tempo de reprodução da 
lagosta. Sair pro mar? Tinha que ser todo mundo no mesmo horário quando 
começasse a pesca da lagosta. Ninguém podia sair antes, quem saísse era punido, foi 
regras criadas pelos próprios pescadores em respeito uns aos outros e ao período que 
era importante. E uns podiam fiscalizar os outros. Mas o pescador tem cuidado 
disso, maioria. Mas a gente precisa de fiscalização do IBAMA, por causa dos 
compressores. Porque não adianta a gente fazer a nossa parte e os compressores 
continuarem pescando a lagosta miúda e roubando nosso material. (Antônio Carlos, 
pescador 39 anos de idade). 
 

Muitas praias também vivera a mesma situação sobre a pesca da lagosta no início, 

Bezerra (2013), em sua dissertação descreve situação semelhante na comunidade de Redonda: 

 
Depois foi a ganância de juntar dinheiro, feito o que a gente via chegar aqui... Tinha 
vez do morador daqui sair pra farra em Aracati, por aí... Com a euforia da lagosta se 
banhar de cerveja, com o dinheiro ganho na venda da lagosta esbanjar... 

Depois foi minguando, minguando... Veio o povo de fora, o comércio da lagosta 
virou um ouro... Tanto de riqueza como de matança... Ainda hoje existe a lagosta, 
existe o comércio, mas não existe compensação, lucro para o pescador daqui. 
(BEZERRA, 2013, p. 70). 
 

Na reflexão sobre a transmissão, se pode perguntar o que fez com que a caravana 

da lagosta, que trazia a proposta do paradeiro para ser cantada e discutida em toda a praia, 

fosse exitosa. Eu lembrava, ao buscar as lembranças desse tempo, com os informantes e suas 

descrições densas: 

A Caravana da Lagosta foi um momento forte da organização dos pescadores. A 
gente pode levar a questão da pesca predatória e dos conflitos no mar para todo o 
litoral leste. Para chamar a atenção de todos. Porque muitas vezes, só mesmo os 
pescadores e suas famílias sabiam dos acontecimentos no mar, da triste experiência 
que passava o pescador artesanal em relação a pesca do compressor e da lagosta 
miúda. E a caravana veio para mostrar a todos, todos mesmo o que acontecia nas 
praias com nossas famílias. (Beto, pescador e líder comunitário). 
 

Mas o que se conjugou nesse esforço da Caravana da Lagosta? Que aspectos na 

transmissão eu gostaria de frisar, pelo que ouvi? Veja-se o “boca a boca”. Repare que ele tem 
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contexto e tem as pessoas que a comunidade escuta: legitimam o discurso que é importante 

para o grupo local que está em luta como coletivo; e a oralidade garante a troca geracional de 

saberes e pactos calados, mas tácitos, do que lembrar e do que esquecer. 

 
A caravana foi boa porque foi pela defesa da lagosta. Ela conseguia que as pessoas 
entendessem a importância do paradeiro para o tempo de reprodução da lagosta. A 
lagosta miúda vai crescer e a maior precisa se reproduzir. Era isso. A caravana saía e 
sobre o paradeiro o caso ia de boca em boca. Havia reuniões que falavam da vida do 
mar. (Aila, labirinteira e bordadeira). 
 

Isso era no ano de 1995. Era um momento em que se começou a se dar conta da 

lagosta minguando; da chegada dos compressores, e dos acirramentos dos conflitos. 

 
Lembro de mim, pequena, participando da caravana da lagosta, cantando no coral 
infantil músicas que falavam do mar e da vida dos pescadores. E tinha também a 
música do paradeiro, que a gente chamava de música da lagosta. Lembro que os 
artistas das comunidades, os compositores se reuniam, e faziam reuniões para 
avaliar a luta do mar, como se chamava. E depois de se falar da vida do mar, haviam 
as apresentações artísticas.  Uma vez veio o Flor do Sol, grupo de teatro, de 
Redonda. Valtécio também compôs música mostrando a situação triste que vivia o 
pescador em relação à pesca predatória (Diário da Pesquisa). 

 
Os conflitos que os pescadores enfrentavam no mar por conta do cafandrista que 

não respeitavam o tempo do defeso, era algo que se tornava e se torna aterrorizante para o 

homem que sustenta sua família da pesca. Esse tipo vamos desvelando: ele é uma ameaça ao 

próprio modo de viver de Canto Verde, e como guerra no mar, também ajuda os poderosos, 

que conseguem um braço forte da governabilidade para seus desmandos.  

 
Se a pesca acabar, como nós vamo viver? Não dá pra ficar desse jeito, a gente sofre 
muito com essas coisas. Esses compressores não estão nem aí. E o IBAMA não faz 
nada. Nunca pega esses barcos, às vezes parece que eles são tudo a mesma coisa. 
(Pescador).  
 

O Órgão Federal competente de realizar a atividade de fiscalização para a inibição 

e proibição dos compressores é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), mas como 

mesmo ressalta o pescador, “e o IBAMA não faz nada”. E os pescadores ficam expostos a 

sofrer intimidações até mesmo com armas de fogo. Infelizmente, apesar de alguns avanços 

esse descaso se vive até hoje, como se canta a fala do pescador e compositor Valtécio:  

 
Eu vim de longe 
Me desculpe seu doutor 
Eu também vim ajudar o meu irmão 
Que acabe com a pesca de compressor 
Que na Prainha ninguém aguenta não 
 
Ai ai, tão acabando nosso pão 
Ai tão acabando o camarão (2x) 
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Quando mergulha 
Pega tudo o que ele ver 
Pega lagosta, pega sardinha 
Óioi eu quero que você vê 
Olha o tamanho da lagostinha 
 
Um dia desse ainda fui reclamar 
O bicho puxou uns três oitão 
E disse: aqui é pra mergulhar 
Que é pra pegar 
Quem compra é o meu patrão 
No Aracati isso aqui vende na unha 
Que é pra fumar de maconha 
E mergulhar muito doidão 
 
Ai ai, tão acabando o nosso pão 
Ai ai, cadê o IBAMA meu irmão 
Ai ai, cadê o IBAMA meu irmão 
Ai ai, tão acabando o nosso pão 
 

(Valtécio, compositor e pescador) 
 

Os pescadores de Canto Verde vivem do mar, ante o mar e à poesia do mar; 

cantam suas alegrias e suas dores, seus protestos, aquilo que faz doer a alma. Seguimos com a 

arte a perspectiva de Valtécio – o clamor de que é necessário que o Estado volte a se atentar 

às questões da pesca artesanal, pois as lutas se encontram muito expostas e difíceis, como 

canta o poeta e músico do lugar. “Um dia desse ainda fui reclamar, o bicho puxou uns três 

oitão”. E a cada dia, além dos fatores mais estruturais da divisão de renda no capitalismo, 

temos vindo de mostrar o conluio das prefeituras (como a de Beberibe) com os empresários, 

porque as ameaças a essas populações não param. E elas continuam sob a forma de 

especulação imobiliária, com sua constante pressão e ameaça de morte aos líderes locais das 

comunidades litorâneas; a guerra no mar”, como estamos a ver, e que traz a figura da invasão 

por mar do “cafanguista”, junto da depredação ambiental que deixa os “peixes minguando”, 

sendo preciso ir além da risca para achá-los... Nesses centros temáticos, há conjuntos que vão 

um a um circundando e definindo fatores que dificultam a vida dos Povos do Mar – e que são 

alvo da resistência, também continuada, que se diz. 

 

3.1. Quando aqui era apenas dunas, céu e mar... Construindo um Canto Verde 

 

É importante salientar que, para que exista uma melhor compreensão do presente 

é necessário voltar o olhar ao passado e perceber a construção dos processos que formam o 
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todo que somos hoje. Nesse intuito, pretendo nesta pesquisa sobre os saberes de vida no 

litoral, onde se focaliza a memória sobre a luta do povo do mar de Canto Verde, devo voltar 

ao passado, mirando-o com olhos de agora. 

                       Ao trazermos os saberes de vida e experiência dos que se constituem sujeitos da 

luta pelo lugar e cultura de Canto Verde, que possui uma histórica resistência pelo direito de 

permanecer em suas terras, buscamos a narrativa de moradores como Almeida (2014). Afirma 

a autora, em seu texto intitulado “A autoafirmação das Africanidades na Prainha do Canto 

Verde: tirando o véu da invisibilidade da negritude”, a ideia de que esta aldeia de pescadores 

[Canto Verde] surgiu aproximadamente em 1850, quando negros libertos por um senhor de 

engenho por nome João Félix, em uma comunidade vizinha chamada Campestre da Penha, 

resolvem se instalar no território perto dali, à beira-mar para ali viverem da pesca.  

 
Segundo os nossos avós esta comunidade começou a ser habitada no século XVIII, 
no período da libertação dos escravos que trabalhavam nas terras de um senhor de 
engenho num povoado vizinho hoje chamado Campestre da Penha. Estes ao serem 
libertos vieram morar nas terras onde mais tarde veio a ser chamada de Prainha do 
Canto Verde. Em conversa com os moradores mais velhos foi reconstituído que o 
casal Joaquim “Caboclo” Fernandes do Nascimento Girão (1853-1949) e a Maria da 
Conceição “Filismina” deram vida a doze filhos que constituem o núcleo original da 
comunidade [...] 
E tudo começou quando “Zé Cariri” casou com Dona Chica Benvinda, irmã do 
Joaquim “Caboclo”, que junto com a esposa Filismina construíram a primeira casa 
de taipa na praia; então Zé Cariri logo depois veio morar aqui também, e Joaquim 
com Filismina tiveram 12 filhos dos quais descendem muitos moradores daqui, 
como Dona Josefa, Seu Teles e tia Joaquina, que são filhos do casal que ainda 
sobrevivem aqui. (Pescador, 68 anos de idade). 

 

Ainda, segundo os nativos e encontrado esse fato no livro Nossa História3 (1998, 

p. 24) “um dos primeiros moradores da comunidade foi Raimundo Canto Verde. Ele e sua 

família eram escravos de um senhor de terras no Campestre da Penha e trabalhavam na 

agricultura; quando foram libertados vieram morar aqui”. O primeiro morador da vila, como 

visto acima, se chamava Raimundo Canto Verde, que Almeida (2014) refere ser o mesmo 

Joaquim Caboclo, que gerou os inícios do povoado. Também é sabido e registrado como 

história local, que o nome da comunidade se denomina de Prainha do Canto Verde por conta 

deste morador primeiro chamar-se Raimundo Canto Verde. 

 
Aqui, os mais velhos contava que não tinha ninguém, aí depois foi que chegou esse 
tal de Raimundo Canto Verde para morar aqui. Tem gente que diz também que há 
muito tempo ele pescava por aqui, morava no Campestre e pescava aqui. Depois ele 
veio ser morador, dizem que foi depois que os escravos dessa região foram soltos, 

                                                           
3 O livro “Nossa História” foi elaborado por alunos e professores da Escola Bom Jesus dos Navegantes com a 
assessoria do Instituto Terramar. Ele era utilizado na escola como instrumento pedagógico para conscientização 
e alfabetização das crianças tendo como base a história da comunidade. 
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ele veio. Dizem que o nome da nossa comunidade é Prainha do Canto Verde, porque 
como o nome dele era Raimundo Canto Verde, quando as pessoas vinham pra cá 
diziam: vamos para a praia do Canto Verde, que era a praia do Raimundo Canto 
Verde. Eles foram das primeiras famílias daqui, eles eram os caboclos que acho que 
usavam esse outro nome por lá. (Geraldinho). 
 

Segundo ainda os relatos dos mais velhos foram possíveis reconstituir as 

primeiras famílias que habitaram Canto Verde.  

 
O povo por aqui e os mais antigos contam que foi Joaquim Fernandes do 
Nascimento, mais conhecido como Joaquim Caboclo (1853-1949), casado com 
Filismina Maria da Conceição o mais puxado pra trás, no tempo; “Zé Cariri” e a 
senhora “Chica Bemvinda”, irmã de Joaquim Caboclo essas são consideradas as 
famílias originárias da comunidade. Joaquim Caboclo e Filismina geraram doze 
filhos que tempos depois passam também a ter suas famílias e o povoado passa a 
crescer.  
Aqui era duna, céu e mar. E se vivia da pesca, era de onde se tirava a vida. Os 
homens iam para o mar, as mulheres consertavam o peixe, os meninos cresciam 
junto de um e de outro, ajudando. Era o tempo das agulhinhas. Não havia escola 
nem outra coisa. Era há muito tempo atrás. (Iaga). 
 

Algum tempo depois chegam outras famílias na localidade como os Quinin, os 

Dantas, os Firminos e Correrias, advindas de comunidades vizinhas, que por necessidades de 

sobrevivência se instalaram no lugar, pelas facilidades que o mar proporcionava. Juntos, esses 

também passam a fazer parte das famílias que passam a construir suas vidas na comunidade 

da Prainha do Canto Verde. Isso, segundo Dona Josefa, (na comunidade chamada por todos 

de Tia Zefa) a moradora mais antiga da comunidade, filha de Joaquim Caboclo e Filismina. 

Com ela: 

 
As pessoas nesse tempo era do Córrego do Sal, Campestre da Penha e começaram a 
passar aqui pela praia, andar pela praia, né, passaram a dar conhecimento e fazer 
casa. Nesse tempo as casa tudo era de palha, palha de coqueiro, que a gente fazia 
para morar... Aqui não tinha coqueiro nesse tempo, a gente tinha que comprar no 
Campestre; depois que o pessoal começou a plantar muito coqueiro aí”. (Tia Zefa, 
filha das primeiras famílias de Canto Verde, 90 anos de idade). 
 

Para conseguiram outros alimentos como coco, farinha e legumes para compor a 

alimentação, os antigos moradores de Canto Verde realizavam trocas com os moradores de 

comunidades vizinhas, como Jardim, Campestre da Penha e Córrego do Sal. Diz Tia Zefa: 

“Aqui nós trocava muito também na Semana Santa era farinha, coco, muita melancia, batata 

que as pessoa trazia pra nós; aí nós dava peixe. Tinha essa troca”. 

A vida desses moradores de Canto Verde era contada sempre se referindo à pesca: 

 
Havia muito peixe... Era uma fartura, muito lagosto, que às vezes as pessoas nem 
queriam. Quando era tempo de inverno era tanto siri nessa praia... Aqui não dava pra 
ninguém morrer de fome não porque no mar, na praia tinha muita coisa. A gente só 
não tinha costume de plantar, diziam que a terra era ruim e o vento forte. Nem sei 
direito, mas a gente não plantava muito, não era costume. Aí partia a coisas que a 
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gente tinha com o pessoal que plantava das outras comunidades, aí tava todo mundo 
bem. Era assim. Hoje aqui o povo já planta e tem muita coisa no quintal, mas 
também não tem mais a fartura na praia como tinha antes (Chico Rosa, pescador, 69 
idade).  
 

Figura 13 -  Josefa Fernandes do Nascimento (Tia Zefa), moradora mais antiga da Prainha, 
filha das primeiras famílias que habitaram a chamada Prainha do Canto Verde. 

 
Fonte: Márcia Lima 

O primeiro fato histórico documentado na comunidade é a viagem da chamada 

Jangada 7 de setembro, que partiu da Prainha do Canto Verde em 24/08/1928 com destino à 

Belém do Pará, tendo como intuito chegar à Belém no dia 07 de setembro de 1928, dia da 

proclamação de República. Após três paradas realizadas pela tribulação, os mesmos alcançam 

o objetivo de chagar a Belém no dia 07 de setembro.  

Vários jornais da época, como o Jornal O Povo noticiaram o acontecimento em 

29/08/1928 sobre os três bravos pescadores de Canto Verde: Bernardino Fernandes do 

Nascimento, filho de Zé Cariri (mestre de pesca, viveu de 1896 a1955); José Isidoro dos 

Santos, o “Deca” e Joaquim Fernandes do Nascimento. A tripulação realizou a viagem em 

uma jangada de piúba4. 

 
                                                           
4 A jangada chamada de pau ou piúba, segundo pescadores entrevistados na comunidade, era feito por troncos de uma 
madeira chamada piúba que era trazida da Amazônia para o Ceará. Os rolos de pau chegavam desmontados em terra e os 
pescadores juntavam uns nos outros, fazendo a jangada. Ela não tinha proteção para chuva, era somente o casco, a vela e 
alguns apetrechos como banco, remo bolina, entre outros. Era uma embarcação bem mais vulnerável.  
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Figura 14 - Jangada de Piúba ilustrada por uma criança de Canto Verde, após ouvir as 
histórias dos pescadores, no momento da pesquisa. 

 

Fonte: Márcia Lima 

 
O finado Raimundo Aderaldo comprava as madeiras de piúba e vinha na costa, e o 
navio soltava a madeira no mar e os pescadores iam juntando na praia quando 
encalhava, a madeira era trazida pelas ondas do mar e quando chegava na beira da 
praia o povo pegava. Depois juntava os cinco paus, amarrava e faziam a jangada. 
Trazia a madeira em cima do navio cargueiro que vinha de viagem e traziam em 
cima que era para soltar. Aí ele saía.  
Tinha no Iguape, o finado Dimar no Uruaú que era um homem rico, aí comprava 
dez, doze jangada, e vinha os paus contados deles. Comparação, se uma jangada 
fosse dez paus, aí vinha 100 paus para eles. Se o Raimundo Aderaldo tivesse vinte 
jangadas, aí vinha 200 paus pra ele. Era contada assim, porque uma jangada era 6 
paus, cada jangada, as vezes eles compravam mais porque precisava de uma 
membura e de um borda, que ficava mais ruim, aí eles trocavam. 
Então eles soltavam no mar, não tinha como o navio encostar no seco, soltava a 
madeira. O navio começava a soltar desde Fortaleza, passava no Iguape, e vinha nas 
outras praias soltando. O finado Raimundo Aderaldo soltava lá no Pontal do Maceió 
e encalhava toda na costa e nós juntava. Era desse jeito. Aí eu quisesse comprar uma 
jangada, aí no finado Raimundo Aderaldo. Se quisesse comprar uma jangada boa, aí 
eu ia lá no finado Raimundo Aderaldo e escolhia da primeira madeira. Eu alcancei 
jangada de piúba já no final, pesquei pouco tempo em jangada de piúba. (Chico 
Rosa, pescador, 68 anos de idade). 
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E o pescador descreve a jangada de piúba primeira embarcação dos moradores, tradição e 

história na pesca artesanal traz ainda todo um modo de se pescar e de se conviver com o mar. 

 
A jangada de piúba era a remo. A jangada de piúba tinha que ser dois meios mais 
finos, dois bordos mais grossos e duas memburas, nem era grosso, nem era fino. Era 
feita de seis paus. Os paus não era amarrados, eles faziam os travos, que alguns 
chamavam de berrugas, tinha os travos que era pra furar os buracos das tapiba, aí 
furava os paus e colocava os travos. E pra ela não se abrir eles colocavam os 
arrochos, tinha os arrochos atrás ali.  
No tempo que pescava jangada de piúba, que tinha muito peixe na costa, muito 
serra, de tudo tinha muito. No tempo de anzol, aí eles começavam a pescar mês de 
outubro, que era o mês da safra, aí pegava outubro, novembro, dezembro, janeiro, aí 
pronto, eles despregavam a jangada, faziam uma latada de palha e colocavam as 
jangadas debaixo, que era para enxugar, para quando fosse no outro ano pegar para 
pescar de novo na mesma época. Eles guardavam nessa época para não estragar a 
jangada na chuva, porque era no inverno, aí quando passava o inverno usavam de 
novo.  
E quando não estava pescando na jangada de piúba, eles pescavam em botes 
pequenos de remo. Fazia de timbaúba e molungu, quemúfazia eram os moradores 
daqui mesmo. Traziam essa madeira da Serra do Félix, Saldinho e Umburanas, tinha 
pé de timbauba, tinha pé de molungú, então eles compravam a raís, e lá traziam de 
carga aí faziam os botinhos. Do mesmo jeito que faziam a jangada de piúba, eles 
faziam o botinho de timbaúba, só que era mais pequenos porque era pra remar. Era 
feita das raízes.  
Antigamente as linhas de pescar eram feitas de fio, filha, quando a gente ia fazer as 
linhas, era uma festa, o povo aproveitava para beber, conversar, fazendo as linhas. 
Depois pintava com tinta de cajueiro. Tirava a casca do cajueiro botava no fogo e 
quando ela estava bem vermelha colocava as linha dentro, quando tirava ela ficava 
preta e roupa do pescador do mesmo jeito. Era pintada pra não se acabar logo, 
porque as linhas ralavam muito na embarcação, aí pintada demorava se acabar, então 
tendo a tinta conservava ela. Olha minha filha, a roupa do pescador ficava parecido 
com couro de um boi, eles colocavam na tinta e protegia a gente da chuva, porque 
nesse tempo não tinha nada proteger da chuva, ai eles usavam muitas roupas 
pintadas, quando não eram de mangues eram de cajueiro. Era uma realidade 
diferente, quando eu alcancei não tinha náilon, tudo era os pescadores que faziam 
mesmo (Chico Rosa, pescador, 68 anos de idade). 
 

O fato também foi noticiado no Jornal do Norte (Belém) e no jornal Vida Praiana, 

informativo oficial mensal da Confederação dos Pescadores do Pará, onde ressaltou que viram 

“a inesquecível bravura de Dragão do Mar no arrojo nordestino nos pescadores Bernardino 

Fernandes do Nascimento e seus companheiros” e destacou ainda “que é uma afirmação do 

valor e da coragem de boa gente praiana”.   

A viagem foi patrocinada pela sociedade Brasileira de Estivadores da Borracha do 

Pará; e os bravos pescadores retornaram de navio em 1º de outubro de 1928. Bernardino é 

considerado uma das primeiras lideranças da comunidade e sua esposa Lorentina foi a 

primeira professora da comunidade. 

 
O finado Bernardino fez a casa dele de telha; foi a primeira; quem fez as telhas foi 
um homem da Lagoa de Dentro, eu me lembro como se fosse hoje... dele fazer essa 
casa de telha. O finado Bernardino fez a casa dele para ensinar, para ele ensinar e 
para a mulher dele ensinar também; uma casa que era para um colégio e uma que era 
para morar.  
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Ele casou com a finada Lorentina que o papai também criava. Papai criou eles dois, 
finado Bernardino e finada Lorentina. Aí ela se fez de moça refeita, foi ensinar, a 
professora era ela. Finado Bernardino ia pro mar, nunca professor ensinou ele, 
nunca... Ele botava a cartilha no bolso e levava pro mar, lá ele tirava de noite, ele lia 
aqueles nomes tudim, aí quando chegava em casa ele ia pro papel. Nunca ninguém 
ensinou ele. (Tia Zefa, noventa anos). 
 

Figura 15 - Informativo Mensal da Confederação das Colônias de Pescadores 
do Pará. 

Fonte: Arquivos da comunidade. Vida Praiana, n. 4, I, Set/1928, p.7 

 

Como a comunidade era praiana o primeiro espaço construído para a coletividade 

foi a Colônia de Pescadores, isso por volta de 1940, vejamos: 
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A colônia era uma casa de taipa que por muito tempo foi o lugar que os moradores 
se encontravam. Era tipo o centro comunitário de hoje, era o ponto de encontro, num 
tinha outro canto né? (Risos). Lá cuidava das coisas da gente pescador e também o 
povo fazia novenas, missas. Aí depois como aqui não tinha escola, começaram a 
usar a colônia para escola também. Mas sabe onde a colônia ficava? Ficava ali pela 
Caucaia, Zona Norte. Que depois a gente começou a chamar de Praia Veia [velha]. 
Essa Praia Veia foi a primeira Prainha, onde tinha tudo lá. As casas, as bodegas, os 
barracão, a vida era lá. Depois tudo foi levado pelas águas da Lagoa do Jardim. Se 
não me engano, foi em 74, foi um tempo de inverno bom, bom mesmo! Era muita 
chuva, e essa lagoa encheu tanto que estourou. E quando isso estoura menina não 
tem jeito não, vai direito para o mar. Veja as coisas da natureza. Não vai para 
nenhum outro canto né, quando estoura qualquer lagoa, ela pode tá onde tiver, vai 
para o mar. Aí nós morava na praia, então quando estourou veio pra cá. Aí destruiu 
muita casa e a colônia. Aí o povo com medo, se mudou aqui pra cima e hoje a 
maioria das pessoas moram aqui. Até que agora na Caucaia tem muita casa, né.  Mas 
já teve essa Prainha lá embaixo. (Zé da Nega, pescador e compositor). 
 

Vejamos pela fala do Zé da Nega que houve em Canto Verde dois tempos em relação ao 

espaço de morada dos prainheir@s, antes e depois do fato com a Lagoa do Jardim, 

comunidade vizinha à Canto Verde. E sobre momento Dona Zefa continua: 

 
Nós tava dentro de casa quando ouvimos foi o rombo da água passando ali na casa; 
os galões d’água era da altura dessa casa... Foi de tarde, uma hora dessa... A água 
levou muita coisa, carregou casa de colônia, casa de escola, carregou tudo. Era 
muito peixe, muito cará... E a madeira de algumas casas foi bater no Piquirí. (Tia 
Zefa, filha das primeiras famílias de Canto Verde, 90 anos de idade). 
 

Depois desse ocorrido, as famílias da comunidade ficaram sem escola, visto que o 

local utilizado havia sido arrastado pela enxurrada. Deste modo, alguns pais levaram seus 

filhos para estudar em comunidades vizinhas; outros pagavam alguém que já sabia ler para 

ensinar as crianças, e muitos ficaram mesmo sem estudar. 

 

3.2. As conquistas da escola e as contradições do processo educacional 

 

“No tempo das agulhinhas, eu era um pescador. Hoje sou analfabeto. Alguma coisa 
disso tem de mudar.   (Fala de um pescador de Canto Verde)”. 
 

A escola é uma instituição que socializa a cultura elaborada. Mas poder-se-ia 

pensar a cultura como alguma coisa estagnada? Como algo sem contradições? Quando a 

escola serve para o lugar? Essas perguntas, de início não foram feitas. Era importante 

conquistar o direito à Educação. De que educação se estava falando foi algo que se foi 

discutido mais depois.  
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Figura 16 – Primeiro prédio público da comunidade - Escola Bom Jesus dos Navegantes de 
Ensino Fundamental -1981 

Fonte: Arquivo Escola Bom Jesus dos Navegantes 

 

É que só em 1980 foi construída pela prefeitura de Beberibe a escola intitulada de 

Escola de 1º grau Bom Jesus dos Navegantes, onde as crianças estudavam da alfabetização à 

4º série. À noite funcionava uma turma de MOBRAL para mães e pais dos alunos em apenas 

uma sala de aula. Com o passar dos anos é que se foi sentindo a necessidade de se construir 

mais uma sala. E como vemos na foto, a professora Marlene com os alunos no primeiro 

prédio construído, e observa-se que são muitos alunos de tamanho diferenciados, estes 

também era de idades diferentes, pois como só existia uma sala, esta era multisseriada devido 

a falta de espaço. Estas necessidades foram o caminho para que a comunidade buscasse meios 

em que, paulatinamente fizesse com que a educação fosse vista com os olhos de mais 

importante e prioritária. 

Nessa época não havia a questão de o professor ter faculdade, a gente estudava o 
quarto ano e ensinava o quarto ano. Depois foi que a gente foi entendo e sentindo a 
necessidade de formação. A escola daqui também nessa época só tinha uma sala, 
depois sentimos a necessidade e se construiu mais uma sala com a ajuda da 
prefeitura. Quando foi em 97, eu lembro que surgiu a ideia de trabalhar o projeto 
Criança Construindo. Aí sentiu a necessidade de construir mais duas salas, que na 
época se chamava Naspoline, o secretário de educação do estado, aí ele veio e a 
gente conseguiu mais duas salas, aí ficaram quatro salas, aí quando foi em 97 a 
gente entrou com o projeto Criança Construindo, aí vimos não tinha condições de 
continuar lá, então conseguimos apoio dos Amigos da Prainha do Canto Verde uma 
parte da prefeitura e da comunidade e construímos a escola nova como a gente 
chama. (Marlene, professora). 
 

E continua a descrição da professora, mostrando a luta da comunidade pela construção da 

escola e suas formas de assumir com seus recursos a viabilidade desse direito. Isso seria um 

“fazer pelo Estado”? Ou um modo de viver “apesar do Estado existir”? 
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A escola nova foi construída em parceria entre recurso de fora, da prefeitura e da 
comunidade, é tanto que a gente chamava de comodato. Só o que a prefeitura tem 
dela mesmo são aquelas sala da educação infantil onde está a sala dos professores, 
aquele bloco, o resto todinho é da comunidade, foi recurso da comunidade, a 
prefeitura teve uma parceria como algum material, mas não foi com recurso próprio 
da prefeitura. Foi um momento onde os pais se juntaram, a comunidade se juntou e 
construiu sua própria escola. Isso é algo muito importante para nossa comunidade, 
saber que a comunidade se interessou para construir sua própria escola. A 
comunidade não ficou parada esperando a prefeitura (Marlene, professora). 
 

Percebemos, primeiramente, na fala da professora que não havia uma exigência 

para a escolarização e não se tinha uma política ainda de formação dos professores, “nessa 

época não havia a questão de o professor ter faculdade, a gente estudava o quarto ano e 

ensinava o quarto ano. Depois foi que a gente foi entendo e sentindo a necessidade de 

formação”. Quem geralmente ministrava as aulas eram pessoas apenas com os primeiros anos 

do ensino fundamental, e às vezes vinham pessoas de outras localidades para ensinar. 

        Sabemos que a experiência do professor em sala de aula é relevante, mesmo às 

vezes sem uma formação específica na área da licenciatura, o professor, a partir de sua 

experiência em sala de aula, consegue superar muitos obstáculos apresentados pelo cotidiano 

na escola, no entanto, os saberes pedagógicos adquiridos em uma formação para professores 

colabora de modo muito relevante nessa prática, e mais ainda quando esses saberes são 

construídos a partir da própria realidade e problemas enfrentados pelo educador, pois este irá 

poder relacionar teoria e prática entendendo a dependência entre as duas e assim, a 

importância da formação (Pimenta, 1997). Para este mesmo autor, 

 
a formação é, na verdade, autoformação, uma vez que os professores reelaboram os 
saberes iniciais em confronto com suas experiências práticas, cotidianamente 
vivenciadas nos contextos escolares. É nesse confronto e num processo coletivo de 
troca de experiências e práticas que os professores vão constituindo seus saberes 
como praticum, ou seja, aquele que constantemente reflete na e sobre a prática. 
(PIMENTA, 1997, p. 11). 
 

Na fala da professora acima, além de observamos a questão da formação de 

professores, vemos também o envolvimento da comunidade na construção coletiva do prédio 

escolar. Isso reflete a importância da educação, não somente como aquela que informa, mas 

aquela que transforma. 

Apenas em 1980 a instituição foi implantada com o nome de Escola Municipal 

Bom Jesus dos Navegantes, pelo Decreto Municipal nº 364/90. Nessa época, a grande maioria 

dos moradores adultos de Canto Verde não sabiam ler, nem escrever e havia entre os mais 

jovens muita repetência e evasão escolar. A comunidade tinha uma escolarização muito baixa, 

e isso foi afirmado também por uma pesquisa acadêmica realizada em abril de 1993, que 

apresentou dados de que 47,0% desta população eram analfabetos e 46,3% possuíam somente 
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o primeiro grau, mas incompleto (CHRISTOFFEL, 1994, apud GALDINO, 2014). Na fala a 

seguir, conseguimos entender essa baixa escolarização pela visão de um dos moradores, 

vejamos: 

 
Antigamente, a gente não tinha escola, de vez enquanto o finado Zacarias ensinava a 
gente na colônia de pescadores, às vezes algumas pessoas tinha professores que 
ensinavam em casa, mas isso era muito difícil, a gente nem ouvia falar muito em 
escola. Então no meu tempo, e as pessoas do meu tempo, muita gente não sabe ler, 
porque a gente não tinha como estudar e também cedo já tinha que arranjar alguma 
coisa para fazer pra poder comprar nossas coisas, algumas roupinhas pra gente 
porque a nossos pais não tinham, tudo era muito difícil. E hoje, os jovens tem tudo 
aqui, escola, transporte na porta, tudo, e não dão valor. (Veinha, líder comunitária). 
 

Alguns dos jovens que foram beneficiados com bolsas para a conclusão do ensino 

médio tornaram-se professores da escola de Canto Verde e foram considerados lideranças 

comunitárias. Depois, esse projeto de auxílio para os estudantes da comunidade ampliou-se 

para a graduação, utilizando-se de recursos para a formação docente dos professores da 

comunidade. Até os anos de 2000 á 2003 muitos dos docentes ainda não tinham o ensino 

superior e o “projeto dos bolsistas” veio com o intuito de ajudar financeiramente os 

professores a fazerem faculdade. Este projeto era financiado pelos Amigos da Prainha do 

Canto Verde, no entanto o estudante teria que devolver metade da bolsa para que outros 

pudessem continuar os estudos. Logo depois também, em 2007, com a chegada do projeto 

GMM Geração Muda Mundo que tinha uma parceria com a ASHOKA e os Amigos da 

Prainha foi possível ampliar as bolsas de ajuda de custo para jovens. A ajuda de custo servia 

para ajudar a pagar as mensalidades, transportes, lanches, apostilas, entre outras necessidades, 

sendo que a mesma regra continuaria: era preciso ao fim do curso, quando o estudante 

conseguisse uma renda, ou seja, estivesse em condições para devolver, que devolvesse 50% 

do que lhe foi concedido, para que o fundo fosse mantido e assim se ajudasse outros jovens.  

 
Antes, como até hoje, para que alguns jovens da comunidade pudessem terminar e 
continuar os estudos era preciso se deslocar para outros lugares como: Quatro 
Bocas, Campestre da Penha, Paripueira e Sucatinga. Mas antes, para que jovens 
pudessem concluir o Ensino Médio, a comunidade conseguiu apadrinhar alguns 
jovens que tinham o interesse de terminar o Ensino Médio em Fortaleza ou no Rio 
de Janeiro. Na primeira fase desse projeto coletivo, doze jovens foram contemplados 
e, na segunda fase do projeto, mais três bolsas concedidas. Outros jovens da 
comunidade conseguiram finalizar o ensino médio um tempo depois, através de um 
programa do governo em que os alunos recebiam um material para que estudassem 
em casa e logo depois iam apenas realizar uma prova para a conclusão do ensino, 
mas isso não aconteceu para todos. Os jovens que tinham as famílias maiores, 
geralmente logo saiam da escola para pescar no mar, pois precisavam pescar para 
ajudar os pais no sustento da família, e eu sou um desses casos, só consegui fazer a 
te a 4º série. (Beto, líder comunitário). 
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Os jovens que iniciaram a graduação em 2010, porém, não conseguiram renda o 

suficiente para a devolução da bolsa, e assim o fundo não conseguiu se manter. Ressalte-se, 

no registro abaixo, da foto, que os comunitários preservam esse fato como algo que devia ser 

vivido novamente; “apontam” o fato como de sua história coletiva, e o guardam também de 

memória. 

 

Figura 17 -  Grupo dos primeiros bolsistas da comunidade 

 

Fonte: Arquivo da Escola Bom Jesus dos Navegantes. 
 

Após esse tempo, já na década de 90, depois da criação do Instituto Terramar, em 

1993, esta instituição junto com a comunidade iniciam um trabalho na escola. Com altos 

níveis de analfabetismo, muitas crianças e jovens estudando, em muitos casos, todos juntos, 

foi iniciado um projeto de intervenção na comunidade com o intuito de melhorar a educação 

das crianças e dos jovens, e assim, a educação da própria comunidade. 

 
O primeiro projeto a chegar aqui de educação foi a creche comunitária “Peixinho 
Dourado” que ficava dentro do Centro Comunitário, com ajuda da Colônia de 
Pescadores e junto a com antiga LBA5 do Governo Federal, que também custeava a 
alimentação. Logo em seguida, o Instituto Terramar assume a parte pedagógica. O 
primeiro projeto teve o nome de “Reestruturação do trabalho na creche”. E tinha 
uma metodologia pensada a partir do construtivismo para trabalhar com os 
professores. Nesse tempo, a gente pensou para colocar no currículo a Arte e 
Educação, para trabalhar com as crianças na creche. A Creche Peixinho Dourado foi 

                                                           
5 A LBA (Legião Brasileira de Assistência) foi uma entidade filantrópica fundada em 1942, por Darcy Vargas, 
primeira dama nessa época. A Legião Brasileira de Assistência teve como objetivo inicial prestar auxílio às 
famílias dos soldados enviados à 2º Guerra Mundial. E com o fim da guerra ficou para ajudar famílias carentes. 
A LBA era presidida pelas primeiras damas do Brasil, com denúncias de desvios de verbas em 1991, marcou 
negativamente a instituição. E em 1995 a LBA foi extinta no governo de Fernando Henrique Cardoso. 
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uma experiência que deu para nós um grande salto na educação das crianças da 
nossa comunidade. Existia um trabalho de formação contínua com a gente professor, 
e havia um esforço de todos para aprender sobre o pensamento de Paulo Freire, para 
que a gente aprendesse a trabalhar com os alunos a partir da realidade deles.  As 
crianças recebiam lanche ou almoço sempre que chegavam na escola, e os lanches 
sempre eram um saudável. Foi um tempo muito bom, uma experiência boa. 
(Professora da escola). 
 

Em 1995, com as demandas da comunidade crescendo, e desta forma a 

necessidade de pessoas para pensarem e discutirem estratégias e caminhos que favorecessem 

o desenvolvimento social da comunidade, criaram-se os vários conselhos para que todos os 

assuntos não fossem discutidos apenas pela diretoria da Associação de Moradores. Até 

porque, por ser sempre muitos assuntos, apenas as mesmas pessoas não dariam conta de 

abranger tantas questões.  

 
As demandas da Prainha aumentaram, era muita coisa para ver, discutir, aí só a 
Associação não dava conta. Então a ideia foi a comunidade formar os conselhos. Aí 
foi o Conselho de Saúde, de Educação, de Pesca, do Turismo... Porque a gente 
começou a conversar sobre tudo. Tudo era importante para nós. A terra era 
importante, mas a gente precisava além de ter um lugar morar, ter os direitos básicos 
para viver aqui. Então a gente foi se organizando para resolver muitas coisas. (Líder 
comunitário, 39 anos de idade). 
 

Assim, criou-se os conselhos de saúde, de turismo, de pesca e o de educação, 

esses os mais pertinentes para a comunidade. De acordo com Freire (1992), ao se 

reconhecerem como cidadãos, através do processo de educação popular, e assim, de 

politização, através da luta, os sujeitos conseguem olhar suas dificuldades e refletirem sobre 

ela, que sentido as necessidades buscam a ação, a práxis, organizando-se e se mobilizando em 

grupos comunitários para a assunção da educação comunitária, da saúde e de tudo aquilo que 

veem como relevante e de direito. O que é possível encontrar também no Conselho de 

Educação, criado por esse tempo, em Canto Verde, onde foi possível uma participação mais 

efetiva dos pais nas decisões referentes à escola. 

 
O Conselho foi importante também para que os pais pudessem perceber junto aos 
educadores e toda a comunidade as dificuldades enfrentadas na educação da 
comunidade e juntos procurassem soluções para vencer essas questões. Nas 
primeiras reuniões do Conselho de Educação foi a ocasião em que na escola se   
conseguiu a presença de mais pais nas reuniões. E ao identificarem as principais 
necessidades a partir da discussões e reflexões feitas juntos, surgiram muitas 
sugestões que ajudassem na melhoria da qualidade de ensino e no sistema 
educacional da escola. (Antônio Carlos, pai, integrante do conselho de educação). 
Algumas opções foram consideradas relevantes para essa mudança como: a criação 
a uma proposta curricular; situada no contexto da comunidade; a proposta de 
capacitação de professores; a recuperação da cultura do mar e também a elaboração 
do livro Nossa História, que mostrava os saberes, a história, a organização social, o 
meio ambiente e a vida da pesca na comunidade. (Professora da escola). 
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É interessante lembrar que a Prainha do Canto Verde foi a primeira escola do 

município de Beberibe a formar um Conselho de Educação local. Até mesmo na sede do 

município não existia o mesmo, e só 14 anos depois foi que a Secretaria de Beberibe criou o 

Conselho Municipal de Educação (CME), criado pela lei nº 939, de 08 de abril de 2008, na 

administração do prefeito Odivar Facó. 

Vale aqui também falar sobre outro grande momento na educação da comunidade da 

Prainha do Canto Verde, que foi o projeto Criança Construindo, um marco na educação da 

localidade; projeto foi executado pelo Instituto Terramar e financiado pela fundação 

ABRINQ6. 

Esse projeto ocorreu na escola entre os anos de 1995 a 1999, e teve como objetivo 

principal melhorar a qualidade da educação por meio de um caminho diferenciado, com uma 

significativa participação dos pais e alunos, dos professores, igualmente com a metodologia 

da pedagogia do construtivismo7, direcionando o currículo da escola à realidade e contexto da 

vida dos estudantes. 

 
Os alunos tinham acesso às aulas de artes, atividades mais efetivas na biblioteca, 
momentos de arte e cultura, onde sempre na última sexta-feira do mês cada turma de 
estudantes era desafiada a apresentar alguma atividade cultural referente ao estudado 
durante o mês... Lembrando que a vida comunitária estava sempre ligada à vida na 
escola e ao que os alunos aprendiam. Também havia aula de musicalização na 
escola, onde os monitores do Coral Infantil da comunidade faziam momentos de 
música e interatividade na escola. Os alunos também tinham acesso a aulas de 
flauta. Essas atividades ajudavam na aprendizagem dos alunos, bem como na 
politização e conscientização dos mesmos, pois fortalecia a identidade comunitária e 
fazia com que os alunos aprendessem de uma forma mais significativa, tanto por 
trabalharem os saberes interligados ao contexto de vida deles, como, igualmente 
porque aprendiam com metodologias mais diferenciadas do que a tradicional. Era a 
ideia de que a criança iria aprender de modo mais lúdico, artístico e contextualizado. 
(Marlene, professora). 
 

Tornar a aprendizagem dos professores autopossuída, valorizar sua reflexão 

geopolítica, como também a compreensão que tinham das necessidades educacionais em 

Canto Verde, já que ali viviam e tinham suas famílias, fazia com que a luta da escola não 

fosse apenas algo dos trabalhadores da educação, mas algo que pertencia a todos. E pertencia 

                                                           
6 A ABRINQ (Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, é uma fundação sem fins lucrativos, que 
tem como missão promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes.  
http://www.fadc.org.br/programas-institucionais/prefeito-amigo-da-crianca/novidades-ppac/705-prefeitos-
continuam-fazendo-adesao-ao-ppac.html 
 
7 O construtivismo surgiu no século XX, através das experiências do biólogo, filósofo e epistemólogo suíço Jean 
Piaget, onde acredita que a criança constrói seu conhecimento por meio da interação com o meio físico e social. 
(NIEMANN, BRANDOL, 2012) [...] “como o desenvolvimento de uma atividade assimiladora cujas leis 
funcionais são dadas a partir da vida orgânica e cujas sucessivas estruturas que lhe servem de órgãos são 
elaboradas por interação dela própria com o meio exterior. “(PIAGET, 1987, p. 336). 
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a todos porque a luta comunitária dos moradores em busca de direitos possibilitava aos 

sujeitos a consciência de que era necessário, cada vez mais, buscar alternativas para saírem da 

zona de espoliação à qual estavam submetidos.  E ainda como ressalta Freire (FREIRE, 2011, 

p.48), em sua Pedagogia da Autonomia: 

 
Não se trata obviamente de impor à população espoliada e sofrida que se rebele, que 
se mobilize, que se organize para defender-se, vale dizer, para mudar o mundo. 
Trata-se, na verdade - não importa se trabalhamos com alfabetização, com saúde, 
com evangelização ou com todas elas -, de, simultaneamente com o trabalho 
específico de cada um desses campos, desafiar os grupos populares para que 
percebam, em termos críticos, a violência e a profunda injustiça que caracterizam 
sua situação concreta. Mais ainda, que sua situação concreta não é destino certo ou 
vontade de Deus, algo que não pode ser mudado. Umas das coisas que a gente 
valorizava muito era o respeito, a questão dos valores, valorizar o que a gente tinha. 
Na época do Criança Construindo, nós tínhamos muitas portas, que a gente chamava 
até de portais, a gente tinha o coral, tinha o artesanato na escola, tanto para os 
meninos, como para as meninas, onde era o artesanato de madeira e o artesanato de 
tecido, tinha uma biblioteca riquíssima, tinha a sala de multimeios.... Então, tudo 
isso foi conquistas que nós tivemos pelo projeto. Tudo isso fazia com que a gente 
conseguisse trabalhar melhor e os alunos e valorizava-se mais o próprio trabalho do 
professor. É tanto que, hoje, esses meninos aí têm outra estabilidade de vida, já 
cursaram faculdade, já estão trabalhando e os que ainda não conseguiram ainda 
estão entrando. Foi um projeto importantíssimo para os nossos alunos e para a nossa 
comunidade, pois tudo era trabalhado em conjunto. (Professora da escola). 
 

Nesse projeto, a capacitação dos professores era de suma importância, já que os a 

formação era tecida no próprio exercício da docência, tendo, portanto, um caráter experiencial 

muito marcado. 

Essas ações surgiam da nossa necessidade, pois nós tínhamos professores que nem o 
primeiro grau completo tinha, então a gente não tinha escolaridade, a gente não 
sabia como trabalhar com os alunos, como dar aula. E tínhamos de criar nossa 
formação. Aí nesse projeto tinha a parte de capacitação dos professores, a gente 
trabalhava direto mesmo. Na semana a gente estava na sala de aula e no fim de 
semana tinha as capacitações com os professores que vinham dar as capacitações 
para a gente. Aí gente foi entrando na faculdade para se capacitar melhor, a gente foi 
aprendendo a fazer plano de aula, que a gente nem isso fazia e durante o projeto a 
gente aprendeu, a gente foi vendo que olhar para nosso contexto era uma fonte de 
experiências.  (Professora da escola). 
 

Com o tempo, a comunidade também percebeu a necessidade de ampliação da 

escola; assim, em 1997 foi construída uma sala para a direção, secretaria escolar, sala de 

vídeo, mais um banheiro e um refeitório8 amplo. A SEDUC e a prefeitura Municipal de 

Beberibe em convênio repassaram o material para a comunidade que, com parceria dos 

Amigos da Prainha do Canto Verde, e em mutirão dos pais e alunos tornaram possível a 

construção dessa nova estrutura. (Atualmente a escola ganhou uma nova estrutura destinada 

                                                           
8 O refeitório da escola também era bastante utilizado pela comunidade para seminários, jantares e almoços 
comunitários, momentos culturais entre outros. 
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principalmente para as turmas de educação infantil, são salas adaptadas com banheiros e um 

pátio grande e arejado).  

 
Percorrendo os caminhos da pesquisa, como bem é caraterístico do olhar 
etnográfico, vejo um detalhe na escola da Prainha do Canto Verde: a instituição 
nunca foi murada. A comunidade tem livre acesso à escola, e livre saída, mas 
mesmo assim, os alunos conseguem se manter na escola, durante toda a aula. Isso 
sempre foi um forte diferencial da instituição, no entanto, com o crescimento da 
população em volta ao prédio escolar, e em muitos momentos transportes adentrado 
o espaço, tem se levantado uma discussão sobre a questão de construir um muro, ou 
algo parecido que possa demarcar o local escolar para segurança das crianças, visto 
que com a entrada de transportes, ou melhor, carros e motos, pode-se comprometer 
essa segurança. Nossa escola não murada, contudo, é um emblema de nosso esforço 
de abertura para outras compreensões da função da escola. (Diário da Pesquisa). 
 

Outro momento importante na educação da comunidade foi o Seminário9 Escola e 

Vida no Litoral, realizado de 5 a 7 de setembro, de 1997 e que neste ano de 2017 faz-se vinte 

anos. O objetivo do seminário era discutir sobre como seria possível trazer a vida da 

comunidade para dentro da escola.  

 
Os assuntos ligados à vida da comunidade se tornaram mais efetivos dentro da sala 
de aula. As problemáticas que envolviam a vida de Canto Verde passaram a fazer 
parte do currículo escolar. A leitura que se fazia era que essa conexão dos assuntos 
da escola com a vida no Canto Verde, advinha da parceria acontecia entre escola e 
comunidade, que se construída. Por exemplo, quando acontecia a Regata Ecológica 
era realizado na escola a semana inteira de Feira de Ciências e Cultura, onde os 
alunos trabalhavam sobre a temática do evento com trabalhos e exposição que 
enchiam os olhos das escolas do município que vinham prestigiar o momento. Esta 
iniciativa foi tão significante para a escola como para a comunidade que ainda é 
realizada a feira de ciências e cultura no período do evento, ressaltando que os temas 
estão sempre ligados à vida em comunidade e a pesca. (Professor da escola). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Este seminário já foi uma das ações do projeto Criança Construindo, promovido pelo Instituto Terramar e pela 
escola da comunidade.  
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Figura 18 -  Seminário Escola e Vida no Litoral 

 
Fonte:  Arquivo Escola Bom Jesus dos Navegantes 

 

A escola fora uma conquista após lutas intensas. Havia algo disso que se poderia 

marcar na escola, com o signo desse esforço coletivo que fez da escola algo “da comunidade” 

e não de sua institucionalidade? Poderíamos deixar marcas, na escola, das vidas onde o 

poderia trazer a marca do trabalho com o mar? Na escola, logo se viu: esse saber-fazer 

impulsionava alguns diálogos que rompiam com uma educação alienada de seus 

compromissos históricos.   

Na prática, era realmente o diálogo entre gerações que nos estimulou sempre e o 

que Arroyo chama “a perícia dos mestres” constituía-se dos saberes que, para se fazerem e se 

dizerem, “passam pelo Outro”, quer dizer, não tornam descartáveis as construções entre 

sujeitos, tanto entre educador e educando, como entre gerações de pais e mestres, em suas 

lutas. 

 
O saber-fazer, as artes dos mestres da educação do passado deixaram suas marcas na 
prática dos educadores e das educadoras de nossos dias. Esse saber-fazer e suas 
dimensões ou traços mais permanentes sobrevivem em todos nós. O conviver de 
gerações, o saber acompanhar e conduzir a infância em seus processos de 
socialização, formação e aprendizagem, a perícia dos mestres não são coisas do 
passado descartadas pela tecnologia, pelo livro didático, pela informática ou pela 
administração de qualidade total. (…) Educar incorpora as marcas de um ofício e de 
uma arte, aprendida no diálogo de gerações. O magistério incorpora perícia e 
saberes aprendidos pela espécie humana ao longo de sua formação. (ARROYO, 
2000, p. 18).  



119 
 

 
 

 
Alcançando uma dimensão de humanização do ser, que revela e desvela a 

formação do humano em nós. A educação, então, na perspectiva de Freire, mostra que ter 

consciência implica em ter ciência de uma realidade; assim, o mundo da consciência fica 

pleno da consciência do mundo. Assim o autor fala de uma intencionalidade da consciência, 

que constitui a educação: 

A consciência do mundo implica o mundo da consciência: Na verdade, não há eu 
que se constitua sem um não eu. Por sua vez, o não-eu constituinte do eu se constitui 
na constituição do eu constituído. Desta forma, o mundo constituinte da consciência 
se torna um mundo da consciência, um percebido objetivo seu, ao qual se intenciona 
(Freire, 1970, p. 71).  
 

A intencionalidade da consciência, então, segundo Freire, faz o sujeito perceber a 

realidade, que será então um destacado percebido. Ao aproximar-se intencionalmente da 

realidade, o ser se recria, pois o que percebe não é mera reprodução do real.  

De algum modo, a conscientização implica uma aproximação reflexiva junto à 

realidade. Assim é que depois disso, dessa aproximação reflexiva, a consciência vai necessitar 

da práxis - de uma ação-reflexão que é intervenção ativa no mundo, para conhecer de fato. E 

uma ação que vai oportunizar ao sujeito tomar consciência do próprio pensar, nessa interação 

com a realidade.   

Como se aprendeu com Freire (2001, p. 45) e com os prainheir@s, em seu desejo 

de escola, junto a um canto para Canto Verde: será preciso “relembrar que cidadão significa 

individuo no gozo os direitos civis e políticos de um Estado e que cidadania tem a ver com a 

condição cidadã, com o uso dos direitos e o direito de ter deveres de cidadão (FREIRE, 

2001:45). E usufruir desses direitos exige que eles sejam percebidos e clarificados, ou seja, 

 
A conscientização por meio de ações podem também estar no dia-a-dia da escola, 
quer dizer, isso de certo modo já faz parte da vivência dos educandos, mas é de 
necessária importância que através de práticas metodológicas os docentes e a escola 
em geral, mostrem a esses alunos os resultados positivos e significativos que estão 
na comunidade. Em que os mesmos se deram a partir da preocupação com o futuro 
das gerações, na preocupação pela terra, tendo em vista um desenvolvimento 
sustentável (LIMA, 2013, p.10). 
 

Observo, contudo, que talvez não se tenha discutido convenientemente que as 

ações do coletivo devem discutir aspirações, pois havia uma lógica institucional, da escola, 

que não foi discutida. Se discutia-se o que era ser da luta, de Canto Verde, teríamos discutido 

o mesmo na escola? Se queria-se fazer uma escola que servisse para Canto Verde, como 

deixar de discutir as aspirações dos educadores? Não teriam muito querido ter privilégios e 

este desejo não era em si mesmo uma fonte de contradições? Será que articulamos a lógica do 

opressor com a da opressão na escola? 
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A trama da história de Canto Verde imbricava-se com a da escola. Mas, se as 

pessoas da luta viam suas contradições, os docentes viam as da escola?  O desejo de inclusão 

era um ponto claro da luta dos educadores. Mas teriam eles discutido com atenção as tramas 

da educação escolar, interceptando mudanças e reproduzindo certas formas que o aspecto 

institucional da escola trazia? 

A “despolitização” da visão de alguns educadores, nada mais é que o resultado de 

uma longa e bem articulada campanha neoliberal em anular ou silenciar novamente o grito 

dos excluídos, ou seja, uma educação que apresente aos educandos que o mundo não dá as 

mesmas oportunidades para ricos e pobres e que ambos estudam, mas cada qual para 

objetivos diferentes e com raríssimos casos de exceção. Muitas vezes há sonhos iguais nos 

anos iniciais, mas com o tempo, os educandos vão percebendo que os caminhos “possíveis” se 

afastam de seus sonhos e na maioria dos casos deixam de sonhar para esperar o que Deus 

reservou para eles.  

Pais esperam que a escola possa garantir um futuro bom para seus filhos. Ainda 

que essa seja uma esperança não muito convicta, pois não há um acompanhamento por parte 

da maioria dos pais. Filhos veem na escola uma instituição de violência em que lhes obrigam 

a gravar coisas alheias às suas experiências e expectativas sociais, econômicas e mesmo 

existenciais, pois percebem que o desemprego ou a diplomação por tempo de estudo são uma 

forma de exclusão aos sem-sorte. 

Por outro lado, boa parte dos educadores esperam que os pais sejam os instrutores 

dos filhos em relação ao que é importante ou não para eles, desde que lhes ensinem que 

devem tirar boas notas na sua matéria/disciplina. Há uma cobrança ou se não, um ping-pong, 

na responsabilização do que é preciso ensinar para as crianças e os jovens.  

Verdade é, que os educadores precisam se perceber como agentes de 

transformação, como propulsores de ideias e não como reprodutores e supervisores das 

informações e avaliações externas. Sobre isso Freire diz: 

 
É exatamente porque sei que mudar é difícil mas é possível que eu me dou ao 
esforço crítico de trabalhar num projeto de formação de educadores, por exemplo, 
ou de operários de construção. De formação e não de puro treinamento técnico-
profissional. Na formação não dicotomizo a capacitação técnico-científica do 
educando dos conhecimentos necessários ao exercício de sua cidadania. Na visão 
pragmático-tecnicista, contida em discursos reacionariamente pós-modernos, o que 
vale é a transferência de saberes técnicos, instrumentais, com que se assegure boa 
produtividade ao processo produtivo. Este tipo de pragmatismo neoliberal a que 
mulheres e homens, ontem de esquerda, aderiram com entusiasmo se funda no 
seguinte raciocínio, nem sempre explícito: se já não há classes sociais, portanto seus 
conflitos também, se já não há ideologias, direita ou esquerda, se a globalização da 
economia não apenas fez o mundo menor mas o tornou quase igual, a educação de 
que se precisa hoje não tem nada que ver com sonhos, utopias, conscientização. Não 
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tem nada que ver com ideologias, mas com saber técnico. A educação será tão mais 
eficaz quanto melhor treine os educandos para certas destrezas. Introduzir no ensino 
e no aprendizado da matemática, da física, ou do “treino” de operários qualificando-
se o sonho da libertação, a utopia da justiça social é repetir os erros funestos por 
causa dos quais pagamos caro. A educação para hoje é a que melhor adapte homens 
e mulheres ao mundo tal qual está sendo. Nunca se tenha feito tanto pela 
despolitização da educação quanto hoje (Pedagogia da Indignação, 2000. p.43). 
(Grifo do autor). 
 

O que sabemos é que a formação deve ser contínua, para que os educadores 

estejam sempre refletindo e reavaliando suas práticas tendo a possibilidade de perceber se 

estão ou não no caminho traçado pela escola. Para Freire (1992), a formação de professores 

deve ser uma atividade contínua, devendo incluir toda comunidade escolar, inclusive 

merendeiras, vigias e zeladores, sendo uma “[...] formação permanente, científica, a que não 

falte, sobretudo, o gosto das práticas democráticas, entre as quais a de que resulte a ingerência 

crescente dos educandos e de suas famílias nos destinos da escola (FREIRE, 1992, p.11).” 

Sem uma reflexão continua e avaliação de como se encaminham os processos 

educacionais a qual a escola se propôs de início, inclusive olhando sua institucionalidade, a 

tendência é que as práticas se tornem cada dia mais sufocadas, ou seja, sem a reflexão, a 

escola passa a cumprir apenas a função de ensinar a ler e a escrever, se é que conseguem, em 

meio às dificuldades encontradas atualmente com as superlotações, indisciplina e 

deslocamento de significantes ou ausência de experiência com os conteúdos mesmo 

gramaticais. Sobre isso, diz o professor José Maria: 

A ideia do Estado hoje não é formar cidadão não. Cidadão pra eles é só o que sabe 
ler e escrever. (...) a gente tem vontade de fazer com que a educação volte a ser 
aquele trabalho mais... que trabalhe mais o cidadão, mais as pessoas do que (...) só 
conhecimento, só conhecimento (...). Aí eu faço a comparação com meu pai, o seu 
Pilé, a Dona Veinha, o próprio Beto que nem terminou o ensino fundamental, bota 
ele aí junto com um menino desse aí do 9º ano pra ver o que eles tem de 
conhecimento. Então o que é conhecimento? E a gente fica brigando sabe?  Rapaz 
vocês tem que aprender isso aqui! Eu acho que nós estamos na contramão dos 
alunos. O significado que isso tem, que esses temas, esses conteúdos, vamos chamar 
assim, tem, pra vida do Beto, pra vida do meu pai, pra vida da Dona Veinha; e a 
importância que esses conteúdos que a gente diz que são importantes para os alunos 
tem pra vida deles -vida deles e pra eles- é uma disparidade muito grande. Eu acho 
muito ruim esse negócio de ficar culpabilizando. Porque quanto eu tenho 
consciência do que é o nosso papel, acaba que a gente é mais consciente do que a 
gente está fazendo, aí você procura também fazer o melhor pra não ser só isso que te 
mandam, entendeu? Quando a gente não tem essa consciência, a gente fica fazendo 
só o que mandam a gente e quando pressiona a gente, a gente culpabiliza o outro. 
Infelizmente! Mas isso é um processo que nós mesmos professores temos que se 
apropriar disso. 
 

Na fala desse professor, ou melhor, especificamente no final de seu discurso, 

percebemos que esse ping-pong que ele chama de culpabilização, pode esconder um outro 

conflito também: o conflito de ideologias dos próprios professores enquanto docentes na 

mesma instituição. Ou seja, há professores que se veem como transformadores e beneficiários 
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do processo de luta da comunidade e de implantação da Reserva, mas há também os que não 

concordam com a própria história da comunidade e preferem ignorá-la ou mesmo ir contra, 

assim como a defesa ideológica do modo de vida e da decretação da Reserva. Essa oposição a 

todo esse histórico de luta e de união, de serviço prestado ao coletivo e uma verdadeira 

universidade de saberes que vão redigindo um infindável livro de vitórias, se dá por influência 

direta do sistema capitalista que orquestrado para alcançar a especulação da terra, se iniciou 

quando o sentimento de individualidade pregado o tempo todo pela mídia consegue alcançar o 

interior da escola e atrapalhar o foco em uma educação libertadora. Porém há também, outras 

contradições.  

Sobre o sistema educacional, servo do sistema capitalista, já tratamos e a literatura 

é farta sobre esse tema. Sobre a carga horária versus baixo salário, também há o que se 

discutir em relação à influência no modo de agir daqueles professores alheios ao processo 

cultural e social que o cerca e que faz parte da vida dos educandos. Baixo salário porque os 

professores acabam assumindo 200 horas de aula para conseguirem ter uma vida mais digna, 

mas todos sabem que não resta tempo suficiente para o descanso da mente e a pesquisa, 

tornando assim o método de ensino comprometido. Uma vez que a aula como já vimos, não é 

um mero repasse de temas, mas, um concatenado de sentidos, de apropriação de saberes, de 

reavivamento de uma tradição construída na vivencia e na experiência, na contestação e por 

fim, mas não por último, na libertação. 

O quero dizer é que, a escola da Prainha do Canto Verde, a partir de 1995 foi 

pensada também com o objetivo de uma prática totalmente contextualizada com a vida do 

aluno, com a vida comunitária, tendo em vista, possibilitar aos educandos o questionar, o 

refletir e até mesmo o intervir na vida da comunidade, entenda-se como um sujeito 

participante e de transformação, compreendendo igualmente que a função da escola está 

ligada não somente ao codificar das letras, mas a leitura do mundo à sua volta, ligamos assim 

ao que Freire escreveu sobre a prática educativa: 

 
Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 
condições em que os educandos em relação uns com os outros e todos com o 
professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se 
como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, 
realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar (FREIRE, 1992, p. 
23). 
 

E para que o educando venha a pensar assim, alcançar o “pensar certo”, é 

necessário que esse pensar esteja, principalmente, na visão dos docentes, e que estes vejam o 

processo educacional não como neutro, mas como uma práxis político-pedagógica.  
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O que aconteceu é que, sem o retorno permanente para a reflexão, a escola de 

Canto Verde em que foi pensada também como caminho que ultrapassasse o espaço escolar, 

com cada vez mais mudanças e cobranças do sistema educacional ficou presa aos conteúdos 

sistematizados, ao sistema de educação que exclui o aguçar da mente criativa, crítica e 

reflexiva dos estudantes, e há em cima dos docentes e da escola como instituição burocrática 

uma cobrança efetivada para que sejam cumpridos à risca todos os passos do sistema 

educacional, sejam eles elaborados pelo município ou pelo estado. 

 
O que é colocado pra gente, a gente se esforça pra dar conta. E o que é colocado pra 
gente sufoca o que a gente sabe o que é preciso trabalhar com esses meninos.  
Porque assim, enquanto eu paro na aula de ciências, na aula de artes pra fazer uma 
outra coisa, eu tenho consciência do que eu tô fazendo, mas eu também sei que ficou 
alguns conteúdos pra trás.  Aí numa outra aula eu tenho que rever, porque artes e 
ciências é um assunto por bimestre e a gente fica trabalhando. Então aí é onde se dá 
pra trabalhar mais, porque em português, dependendo também dos textos de 
português dá pra gente fazer uma conversa boa... Mas não há um trabalho de 
formação do ser na escola e o governo nunca vai trabalhar isso, porque é colocar o 
povo contra ele. Ele vai querer o povo na rua contra o governo?  (...) Com relação as 
questões de trazer as questões do lugar para dentro da escola, é muito complicado! 
Porque não casa com os conteúdos.  Talvez com história, com geografia (...) Não 
tem tempo pra pesquisa, não tem condições pros meninos, não tem laboratório, 
entendeu?  A gente tem dificuldade até de sair na rua com os meninos porque o sol é 
quente. O sistema é opressor!  E aí se a gente se deixar, a gente fica oprimindo as 
crianças pra dá uma coisa pro sistema.  É o que eu vejo na escola. Tipo assim, os 
meninos quer ir pra cá e a gente puxando os braços dos meninos pra lá. É isso que 
acontece.  Então é uma luta. Se você não fez um bom desenvolvimento no primeiro, 
aí passou para o segundo, aí essa dificuldade sua só aumentou.  Como que agora, se 
não é nada feito pra mudar, como é que tu vai sair daqui pra lá se o problema tá uma 
bola de neve?!  (Júlia, professora). 

 

Na fala da educadora, conseguimos entender que, muitas vezes, o sistema 

educacional que não é pensando para o povo, para que o povo tome consciência de seu valor e 

tenham conhecimento, se torna um empecilho para que o trabalho da escola e dos docentes 

seja realizado de modo diferenciado e envolvendo a vida do lugar.  “Às vezes a gente pensa 

em fazer algumas coisas diferentes na escola, trabalhar de outras formas em sala de aula, 

conversar sobre a vida do lugar, só que aí a gente esbarra no sistema(Professora)”. No 

entanto, é preciso que a escola, os educadores, a comunidade estejam atentos a essas 

mudanças, discuti-las, buscar saídas para que a escola de Canto Verde não perca sua 

finalidade inicial, que vem de encontro com tudo àquilo que de verdade é educação, o 

aprender com a vida e para a vida. As mulheres da comunidade retratam essa consciência 

conforme nos mostra Maria Inez Almeida em sua pesquisa e conversa com o grupo de 

mulheres da comunidade: 
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A escola da comunidade é o caminho reconhecido já por elas [as mulheres] para 
levar as pessoas a se assumirem enquanto sujeitos do processo. Ela opera na 
definição de projeto político local, contrariando o projeto neoliberal e emancipa 
esses sujeitos pois dos primeiros responsáveis pelo enfrentamento da luta pela terra, 
parte uma geração nova, que continua com o mesmo espírito de resistência. 
(ALMEIDA, 2014, p.90). 
 

Uma educação que não reconhece as injustiças, que não protesta contra ela, contra 

a deslealdade, contra o desamor, contra a exploração, que fecha os olhos para a realidade em 

que vive seus sujeitos é uma educação que se encontra errada (FREIRE, 1992). Assim, ainda 

conversamos com Freire, quando o mesmo ressalta a importância da reflexão na práxis 

docente: 

 
Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento fundamental é 
o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de 
ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, 
necessário à reflexão crítica, tem de ser tal modo concreto que quase se confunde 
com a prática (FREIRE, 1992, p. 22). 
 

As questões acima mencionadas e a fala da professora, vem de encontro ao que 

FREIRE (1987) vem chamar de educação bancária, aquela em que não se valoriza o saber do 

educando e nega o saber já construído pelas suas experiências de vida, vendo este apenas 

como um receptor, um depósito onde o docente, que se diz deter todo o conhecimento, 

deposita as informações. A educação bancária, o que não é de estranhar, quer que os homens 

se vejam como ser de adestramento. Utilizam burocracias e criam regras para que os 

educandos não exercitem sua capacidade de pensar, sua consciência crítica, lhes tolhem tudo 

o que o fariam se inserirem no mundo em busca de transformações. “Quanto mais lhes 

imponha passividade, tanto mais ingenuamente, em lugar de transformar, tendem a adaptar-se 

ao mundo, à realidade parcializada nos depósitos recebidos (FREIRE, 1987, p. 39)”. 

Hoje a educação é muito diferente, a educação da Prainha mudou muito. Por mais 
que a gente se esforce para trazer as universidades, fazer alguma coisa diferente, 
mas aquela época talvez não volte mais [...] A forma de ensino também foi 
mudando, que hoje deixa assim a gente encurralado quando você decide trabalhar 
uma coisa diferente, a primeira coisa que acontece é você ser chamado a atenção 
pelo sistema. Hoje depende do professor, trabalhar para tentar fazer com que a gente 
tenha um aluno onde ele tenha condições de criticar e dê sua proposta, e o sistema 
hoje não oferece isso não, ele não quer pessoas assim. Eu espero, ainda tenho 
esperança que a nossa educação aqui mude, que a gente volte a ser um pouquinho do 
que era antes, principalmente nessa história da valorização. (Marlene, professora). 
 

“Eu espero, ainda tenho esperança que a nossa educação aqui mude que a gente 

volte a ser um pouquinho do que era antes, principalmente nessa história da valorização”. 

Essa fala da professora traz com ela o que muito a educação precisa, de esperança e 

valorização. Valorização do sujeito, da escola, do mundo e da comunidade à sua volta. 
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Esperança de melhoras, de vida, de modos diferentes e eficazes de ensinar e, assim, aprender. 

A esperança por dias melhores é o despertar para um novo pensar, ou a retomada deste 

quando havia antes um sujeito que se demitia de interferir no mundo. 

 
Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança. A 
esperança de professor e alunos juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, 
produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à nossa alegria. Na verdade, do 
ponto de vista da natureza humana, a esperança não é algo que a ela se justaponha. 
A esperança faz parte da natureza humana. Seria uma contradição se, inacabado e 
consciente do inacabado, primeiro o ser humano não se inscrevesse ou não se 
achasse predisposto a participar de movimento constante de busca e, segundo, se 
buscasse sem esperança. A desesperança é a negação da esperança. A esperança é 
uma espécie de ímpeto natural possível e necessário, a desesperança é o aborto deste 
ímpeto. A esperança é um condimento indispensável à experiência histórica. Sem 
ela, não haveria História, mas puro determinismo. Só há História onde há tempo 
problematizado e não pré- dado. A inexorabilidade do futuro é a negação da história. 
(FREIRE, 1992, p.43). 
 

O que se pode fazer para que os educadores possam enfrentar essas questões mais 

burocráticas do sistema e retornem ao compromisso com a vida do lugar, com as práticas mais 

contextualizadas? Cada vez mais, é preciso que eles entendam que estão numa função que 

tem um papel social na sociedade, pois, [...] implica, em função de seu caráter diretivo, 

objetivo, sonhos, utopias, ideais. Daí a sua politicidade, qualidade que tem a prática educativa 

de ser política, de não poder ser neutra (FREIRE, 2011, p. 41). Teoria tem aos montes por aí, 

na academia ou nos livros em casa (aqueles que apreciam ter), mas a prática tem sido escassa 

em seu jeito diferencial, ou libertador. A atitude de sonhar tem seu ápice na infância, e nesse 

período é preciso semear uma educação não violenta. Não violenta porque dialógica, aquela 

que não impõe uma outra cultura, muito menos sobrepõe a existente na comunidade em razão 

de um progresso que chega a poucos escolhidos. E assim entendemos também que os 

Novos comportamentos não podem ser introduzidos através de leis, mas têm que ser 
interiorizados pelas pessoas. A aspiração para uma convivência harmônica – com as 
outras pessoas e com a natureza inicia na infância e por isso é importante pensar na 
educação da próxima geração. (KÜSTER, 2004, p. 136). 
 

A educação, como vem dizer Freire (2011) é uma forma de intervenção no 

mundo, essa intervenção que acontece muito além do jeito ou de como se passa os conteúdos, 

ela pode ter o esforço de reproduzir a ideologia dominante, bem como de desmascará-la, 

assim sendo, o papel do professor precisa seu autêntico, sabendo que sua práxis implicará em 

muitas atitudes dos seus educando como mudanças sociais ou não. A neutralidade, o ficar 

calado, não cabe dentro do educador, que de fato, reflete sua prática o para que ela serve. 

Freire (2011, p. 63) ainda ressalta que não pode ser professor aquele não está preparado para 
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uma “tomada de posição. Decisão. Ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e aquilo”, 

pois essa prática não pode ser neutra, exige do professor uma definição. 

É necessário levar a comunidade a valorização do professor, como fazer com que 

eles entendam que suas práticas são de extrema importância, que sua práxis, discurso e 

escolhas pode acarretar visões na história. 

 
Eu vejo que a educação tem um problema, vejo que é os pais, as famílias que não 
são trabalhadas, não vou generalizar, porque tem famílias que são... Porque eu 
acredito que a educação só vá mudar quando esse nossos governantes que estão aí 
ele decidirem elaborar um projeto que trabalhe também as famílias, porque não 
adianta a gente trabalhar na escola e quando ele chega em casa numa família 
desestruturada ele não vai conseguir. A gente tira por aqui, hoje nós temos alunos 
que ele vai pra escola e quando ele chega, ele só faz jogar as coisas ali, ganha o 
mundo e só vai voltar de noite, aí de manhã vai pra escola de novo. Então eu penso 
assim se tiver uma educação voltada para os pais, principalmente para esta história 
dos valores, eu acho, eu acredito que a coisa mude. Se não a gente vai nadar e 
morrer na praia se não tiver um trabalho com as famílias. (Marlene, professora). 
 

Na medida em que esta visão “bancária” anula o poder criador dos educandos ou 

o minimiza, estimulando sua ingenuidade e não sua criticidade satisfaz aos interesses dos 

opressores: para estes, o fundamental não é o desnudamento do mundo, a sua transformação. 

O seu “humanitarismo”, e não humanismo está em preservar a situação de que são 

beneficiários e que lhes possibilita a manutenção de sua falsa generosidade a que nos 

referimos no capítulo anterior. Por isto mesmo é que reagem, até instintivamente, contra 

qualquer tentativa de uma educação estimulante do pensar autêntico, que não se deixa 

emaranhar pelas voes parciais da realidade, buscando sempre os nexos que prendem um ponto 

a outro, ou um problema a outra. 

 

3.3. Quando cantar era um modo de viver a infância  
 

Buscando consolidar mais ainda o trabalho da escola, em 1994 foi dado início aos 

trabalhos e ao grupo Coral Infantil da Prainha do Canto Verde. O Coral Infantil foi uma das 

maiores iniciativas de arte e cultura da localidade. As crianças que faziam parte do coral 

tinham a idade de 7 anos para entrar e entre 12 e 15 para sair; para os homens a idade de sair 

chegava logo aos 12 e 13 devido às mudanças de voz. Os monitores eram jovens da própria 

localidade, que recebiam capacitações de canto para poderem reger o coral. Este era uma 

parceria de um projeto chamado Um Canto em cada Canto, que tinha como objetivo criar 

corais em vários pontos do Ceará, fortalecendo a cultura e a arte.  
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O grupo de criança, às vezes chegavam à quarenta delas; e se tinha ensaios todos 

os sábados. O repertório eram músicas da cultura nordestina, das praias, músicas do mar, 

cirandas, música popular brasileira e cantigas de roda. O grupo sempre era requisitado para 

apresentar-se em eventos comunitários, eventos culturais realizados em Fortaleza e em praias 

do litoral leste, como em muitos outros locais. O coral infantil da Prainha do Canto Verde foi 

também uma forma de educação das crianças fora da escola; as crianças participantes do 

grupo se destacavam na escola e além do valor da arte em si, os alunos adquiriam uma grande 

desenvoltura. 

As crianças que participavam do coral sempre eram mais para a frente, eu digo 
assim; não eram tímidas, conseguiam apresentar trabalhos na escola, eram mais 
interessadas e sabiam falar, expressando-se melhor. Então, assim, o coral ajudou 
muito na educação e desenvolvimento de muitas crianças. O coral foi um dos grupos 
mais importantes que já teve na comunidade. (Ex- monitor do coral infantil, 32 
anos). 

No evento Caravana da Lagosta10 no ano de 1995, umas das principais atrações 

era o Coral Infantil, que estava em todos os lugares onde a caravana se encontrava. As 

crianças cantavam a música da Lagosta e através disso se tinha um jeito também delas 

aprenderem a defender seus os direitos delas e de suas famílias, refletirem sobre o ambiente e 

a vida no litoral. 

 
O Coral Infantil para mim, foi uma das maiores experiências da minha vida; eu 
marejo os olhos toda vez que lembro de tudo o que pude experienciar através dele. 
Conheci lugares novos, pessoas e músicas. Dava um friozinho na barriga toda vez 
que íamos entrar no palco, mas para mim tudo aquilo era uma realização sem 
tamanho. Eu aprendi a ver o mundo de uma forma mais poética, mais bonita e ao 
mesmo tempo mais crítica. Eu vi o litoral de outro modo. Tenho certeza que o Coral 
foi uma das maiores contribuições educacionais para todos nós que participamos. 
(Diário da Pesquisa). 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 A Caravana da Lagosta foi um evento organizado pelos pescadores para denunciarem a pesca predatória que 
fortemente assolava a vida das comunidades de pescadores artesanais que viviam da pesca da lagosta. Este foi 
realizado em várias praias do litoral leste do Ceará. 
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Figura 19 -  Crianças do Coral Infantil de Prainha do Canto Verde apresentando-se 
em um evento municipal realizado no Distrito de Paripueira. 

 
Fonte: Escola Municipal Bom Jesus dos Navegantes. 

 
Na imagem acima observamos as crianças da comunidade da Prainha do Canto 

Verde realizando uma apresentação no Coral Infantil, onde envolve arte e vida. Talvez fosse 

costumeiro para elas aprenderem através da música a lerem o próprio mundo e também recriá-

lo, “Eu aprendi a ver o mundo de uma forma mais poética, mais bonita e ao mesmo tempo 

mais crítica. Eu vi o litoral de outro modo”. Durante o período da Caravana da Lagosta em 

que as crianças cantavam músicas que defendiam a vida do pescador, do homem do mar, que 

eram também suas vidas, pois eram filhas desses homens, detectamos que, do jeito delas, o 

mundo e aquelas causas eram aprendidas e vividas pelo viés do olhar da infância. Esse 

processo de defesa da Lagosta era em primeiro lugar uma iniciativa dos adultos, no entanto, 

as crianças faziam parte dessa interação, bem como contribuíam para que esse momento fosse 

mais bem compreendido por aqueles que dele participavam, dando principalmente o toque da 

arte pelo canto.  

As crianças aprendiam a partir do seu envolvimento com o mundo social as quais 

interagiam. Aprendiam com os adultos, com as músicas que cantavam, com as vivências e 

umas com as outras.  “Tenho certeza que o Coral foi uma das maiores contribuições 

educacionais para todos nós que participamos”. Diante disso, podemos dialogar com 

(SARMENTO, 2008 p. 31) quando este diz: 

[...] as crianças integram uma categoria social, a infância, mas constroem processos 
de subjetivação no quadro da construção simbólica dos seus mundos de vida, 
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estabelecendo com os adultos interações que as levam a reproduzir as culturas 
societais e a recriá-las nas interações de pares. (SARMENTO, 2008, p.31). 
 

Na infância, os pequenos não somente reproduzem o mundo adulto, mas 

vivenciam seu mundo de iguais recriando muito do que veem no mundo adulto criando algo 

novo (CORSARO, 2011), isso em “[...] um conjunto de atividades ou rotinas, artefatos, 

valores e preocupações que as crianças produzem e partilham na interação com os seus pares” 

(CORSARO, 2009, p. 32). Na interação com seus pares e na interação da vida familiar 

cotidiana, como observamos no desenho feito por uma criança abaixo, onde ela reproduz 

através do desenho o olhar que tem do seu mundo. Ele retrata o barco catamarã, o peixe, a 

jangada, o coqueiro, o animal, o cata-vento, as casas e o homem, figuras que fazem parte do 

seu contexto de vida. 

 

Figura 20 - Desenho feito por uma criança reproduzindo seu mundo de infância depois de 
uma conversa sobre essa fase da vida. 

 

Fonte: Arquivo particular 

 

Esse desenho também vem mostrar a “[...] capacidade de interpretação e 

transformação que as crianças têm da herança cultural transmitida pelos adultos” 

(SARMENTO, 2008, p. 31). Pois neste desenho seu mundo de infância se encontra com o 
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mundo do trabalho do adulto como a pesca, o cuidado com os animais de trabalho e a 

agricultura, retirada pelo cata-vento, que puxa água para molhar a plantação. 

Apesar de nesse momento haver uma criação, uma possibilidade de que a criança 

possa em sua infância interagir com o seu meio, seus pares e com os adultos, assim 

construindo sua visão de mundo através de sua interação com os outros, sabemos que as 

relações na família e na escola entre adultos e crianças também podem se dar de modo a 

congelar o fator da criatividade, do pensamento da criança. É o que Freire chama de “o não 

pensar”,  

 
[...]esta influência do lar se alonga na experiência da escola. Nela, os educandos 
cedo descobrem que, como ao lar, para conquistar alguma satisfação, têm de 
adaptar-se aos preceitos verticalmente estabelecidos. E um destes preceitos é não 
pensar” (FREIRE, 1987, p. 116). 
 

Freire ainda vem nos lembrar que quando trabalhamos com criança, devemos ter o cuidado e 

a sensibilidade de perceber a passagem da criança da heteronomia para a autonomia que deve 

“[...] atento à responsabilidade de minha presença que tanto pode ser auxiliadora como pode 

virar perturbadora da busca inquieta dos educandos” (FREIRE, 2011, p. 42). 

                Não seria a luta coletiva, e de algum modo a partilha dela pela criança, uma 

referência de autonomia pensada enquanto aspecto intersubjetivo? Se o movimento da criança 

e do sujeito que se educa envolve os vários grupos e ambientes culturais de que participa, não 

seria formadora ou, no mínimo, referência de trajetória de autonomia a luta dos que sonham 

uma Canto Verde como lugar da população do mar viver? A escola tem guardado essa 

memória? 
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4. SIGNOS EM DISPUTA – TRILHAS DA LUTA DE CANTO VERDE 

 

Figura 21 -  Lideranças comunitárias da Prainha do Canto Verde e de outras praias do Ceará 
no STJ em 2001. 

 

Fonte: Arquivo da Associação de Moradores da Prainha do Canto Verde 

 
         

4.1. Os signos em disputa falam de um território em disputa, mas apontam seus 

devires.  

 

A luta pelo território e direito à moradia dos moradores da Prainha do Canto 

Verde teve início, como fato que gera certa consciência coletiva, no final da década de setenta 

(70) e início da década de oitenta (80), quando projetos imobiliários no Ceará ameaçaram a 

vida e o sustento dos nativos, com a tentativa de tomada de suas terras. Os nativos ouviram 

rumores de que um senhor chamado Antônio Sales Magalhães dizia ter comprado as terras em 

que eles já habitavam há mais de cem anos e que, logo em seguida, este vendeu para a 

imobiliária Henrique Jorge Imóveis, que pretendia cercar a comunidade, delimitando o espaço 

de sua “dita propriedade”. Entra aí no cenário de Canto Verde um grande desafio. A luta pelo 

direito dos pescadores de permanecerem e viverem de seu trabalho em seu lugar de origem, 

que habitaram sempre, desde seus ancestrais. 

No dossiê judiciário, que relata os processos, se encontra redigido que o Sr. 

Antônio Sales Magalhães compra terras à aproximadamente 2 quilômetros da faixa de Praia, 

onde residia a comunidade de Prainha do Canto Verde e consegue registrar em cartório 700 

hectares que incluía a chamada “Terra de Marinha”, lugar onde então moravam os 

prainheir@s desde 1870.  
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Em 1979 ele ingressa com uma ação de usucapião, alegando desconhecer a 

existência dos moradores naquele local. Cinco anos depois, mesmo sendo uma área da União 

e que competia à responsabilidade de julgamento à Justiça Federal, o juiz da comarca de 

Beberibe, senhor Luiz Girão, julgou a usucapião favorável ao Sr. Antônio Sales Magalhães. 

Em 1985 este passa a terra para o domínio da Imobiliária Henrique Jorge Imóveis, sendo o 

pretendido proprietário Jorge de Oliveira Pinho. 

A partir desse primeiro acontecimento, os comunitários iniciam uma organização 

para articulações e discussões, na tentativa de encontrar caminhos que permitissem a 

resolução dessa questão. Vale ressaltar que essa luta não se limitou apenas à terra, mas ao 

mesmo tempo desencadeia também o interesse da comunidade pela busca de alternativas que 

os colocassem numa situação de vida melhor, que para eles dependia também de terem acesso 

a uma educação e saúde de qualidade, bem como conseguir acesso a direitos associados ao 

trabalho com a pesca. 

Como já dissemos anteriormente, Canto Verde iniciara sua luta pela posse da terra 

no início da década de 80. Segundo a fala seguinte: 

Mais ou menos na no começo da década de oitenta, eu e o Pilé começamos a fazer o 
MOBRAL. Naquele tempo, a gente estudava assim. E a professora era a Vilanir, lá 
do Campestre da Penha. Eu já tinha escutado o povo falar e o Til tinha andando na 
minha casa e tinha falado pra nós que as nossas casas iam ser umas pertinhas da 
outra, iam ser juntadas num canto e o resto da terra ia ser loteada. Então, depois eu 
vi umas pessoas loteando. Aí na escola nós estava falando sobre terra e eu contei 
sobre o que tinha visto, então percebemos juntos que a nossa terra ia ser loteada, 
pois já tinha muita gente vendendo as terras do pé do morro. Aí a professora Vilanir, 
disse que tinha uma irmã – a Inez- que trabalhava no MEB do Centro de Defesa e ia 
ver com ela se conseguia uns advogados para nos ajudar. Nós tinha na cabeça que se 
a gente vendesse a terra, nós não ia ter outro lugar para morar, por isso todo mundo 
se juntou para buscar ajuda. E também, a terra era nossa. (Dona Veinha, líder 
comunitária). 
 

Após essa conversa na escola a professora Vilanir entra em contato com sua irmã 

Maria Inez, que nesta época trabalhava no MEB (Movimento Eclesial de Base) no CDPDH. 

Em seguida, Inez visita a comunidade com um grupo da Arquidiocese que passam a auxiliar 

na articulação, nas compreensões e reflexões dos fatos ocorridos com o território de Canto 

Verde, e na busca de providências para ajudar a comunidade no conflito. Após esse primeiro 

encontro, uma equipe de moradores juntou-se ao pessoal do Centro de Defesa e foram ao 

Cartório de Beberibe para ver, e assim analisar, o documento de usucapião que o então 

Henrique Jorge dissera ter das terras da Prainha, afirmando que já havia comprado a terra ao 

Antônio Sales Magalhães.  

 
É nesse momento que os comunitários de Canto Verde, em meio a essa dificuldade e 
dilema, vendo tomarem suas terras sem que eles mesmos soubessem, isso de forma 
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desumana entenderam que o caminho para o enfrentamento dessa situação era a 
organização. A organização, a união e a luta, objetivando uma terra para todos os 
que ali viviam e ainda iam viver, não deixando que o opressor nos diminuísse e 
desumanizasse. Mas crendo que seria possível uma mudança de caminhos, onde 
fosse reconhecida a nossa vitória, com a posse da terra que era nossa. (Seu 
Geraldinho, liderança antiga da comunidade). 
 

Paulo Freire, em sua Pedagogia do Oprimido (2001), salienta que a violência dos 

opressores busca instaurar no oprimido a vocação do “ser menos”, que este, quando se 

percebe numa situação desumana, cedo ou tarde levanta-se para lutar contra aquele que o fez 

menos, os diminuiu em sua vocação ontológica de ser mais.  

 
E esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscar recuperar sua 
humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente opressores, 
nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas restauradores da 
humanidade em ambos. (FREIRE, 2001, p. 20). 
 

Figura 22 -  O primeiro grupo de lideranças comunitárias com alguns de seus filhos e 
acompanhados de assessores do CDPDH (Centro de Defesa de Direitos Humanos). 

 
Fonte:  Arquivo da Associação dos Moradores da Prainha do Canto Verde 

 

Nesse percurso, os moradores de Canto Verde passam, então, a reunirem-se mais 

efetivamente; como vemos na foto acima, o primeiro grupo a se reunir e buscar estratégias 

para enfrentar o dilema da especulação imobiliária, as reuniões eram, na maioria das vezes, 

auxiliadas por assessores do CDPDH, que juntos com os comunitários abarcaram a luta e os 

ajudavam a compreender este processo de conflito ainda tão novo e atordoante na vida dos 

prainheir@s. Segundo um dos representantes do Centro de Defesa: 
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As reuniões aconteciam debaixo de latadas ou coqueiros. Eram momentos de 
colocar na roda todas as situações e pensar estratégias para superar os momentos de 
dificuldades. A gente também tinha que entender o jeito de cada pessoa. Alguns 
eram mais participativos e outros não. [...] Nossas reuniões eram sempre animadas. 
Eu organizava uma música para cada situação. Quando o povo estava triste ou com 
medo, eu buscava uma música que desse ânimo, coragem. Quando estavam alegres, 
buscava músicas para continuar fortalecendo-os. Quanta coisa nós aprendemos e 
construímos juntos. (José Roberto Matos Cabral – Beto do CDPDH). 
 

A Arquidiocese de Fortaleza, na época tendo à frente o bispo Dom Aluísio 

Lorscheider, foi crucial para o início da organização e fortalecimento dos comunitários na 

busca por seus direitos. Com essa cooperação, a comunidade passou a ter auxílio para atuar 

mais fortemente no meio jurídico, bem como oportunizou aos moradores de Canto Verde a 

participação em momentos de troca de experiências, tanto no interior da comunidade entre os 

próprios nativos, como em outras comunidades do Ceará que também enfrentavam 

dificuldades semelhantes e se uniam como Comunidades Eclesiais de Base. 

 
Eu saía de casa, deixava vocês tudo pequeno, mas tu ainda não eras nascida; daí eu 
deixava os mais velhos cuidando dos mais novos e ia para os encontros, para as 
reuniões pra gente discutir a questão da terra, porque teu pai tinha também que ir pro 
mar. Eu aprendi muita coisa nessa caminhada, porque através da fala dos outros eu 
tinha noção de como a gente podia lutar. (Veinha – líder comunitária, labirinteira e 
mulher de Pilé, pescador). 
Nas trocas de experiências, a vivência foi fortalecendo o grupo. A gente dizia:   - 
Olha, se a gente não resistir, nós vamos perder tudo, porque quem não resistiu está 
perdendo e quem resistiu, luta, mesmo estando na cidade, eles estão em situações 
muito melhor.  
Nós tivemos muita troca de experiência, nós já tivemos troca de experiência com os 
índios, os Tapebas, com a própria Canoa Quebrada, tivemos troca de experiência 
com o pessoal do sertão, tivemos troca experiência com o pessoal da cidade. Quem 
promovia isso era a Arquidiocese de Fortaleza, através do Centro de Defesa de 
Promoção dos Direitos Humanos e eu acho que isso foi nos amadurecendo. (Beto, 
Líder comunitário). 
 

Temos o entendimento de é que esses momentos de conversas e escutas entre 

Canto Verde e outras localidades que enfrentavam as mesmas duras realidades de opressão, 

de perda do seu território, da sua cultura e direitos que se foi adquirindo força e se foi 

construindo um significativo valor para o amadurecimento da organização comunitária.  

Era possível ouvir lugares diferentes, localizadas nas praias, no sertão ou no 

serrado, porém com lutas iguais. E é importante destacar que a força dos comunitários e a 

conscientização de que era necessário defender seu espaço de vida se dava e se fortalecia 

igualmente, quando nestes grandes encontros eles tinham contatos, inclusive com 

comunidades que não conseguiram resistir e, consequentemente, perdiam seus espaços, como 

também com aquelas que continuaram persistindo, mesmo em meio a tantas dificuldades.  
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Rapaz, esses encontros eram importante demais; as experiências das outras 
comunidades ajudava muito a gente; a gente se encontrava mesmo para se ajudar. 
Para se ajudar. (Geraldinho, liderança antiga da comunidade). 
 

Deste modo, foi possível gerar um olhar diferenciado e reflexivo sobre a questão, 

isso, mediado por situações, troca de experiências e partilhas que possibilitou a esses sujeitos 

alcançar o “pensar certo”. Nesta visão, a pedagogia exercida pelo grupo de assessores do 

CDPDH proporcionou um encontro com o que Freire nomeava como fala testemunho.   

 
Neste sentido é que ensinar a pensar não é uma experiência em que ele - o pensar 
certo - é tomado em si mesmo e dele se faz e que se vive enquanto dele se fala com 
a força do testemunho. Pensar certo implica a existência de sujeitos que pensam 
mediados por objeto ou objetos sobre que incide o próprio pensar dos sujeitos. 
Pensar certo não é que - fazer de quem se isola, de quem se "aconchega" a se mesmo 
na solidão, mas um ato comunicante. Não há por isso mesmo pensar sem 
entendimento e o entendimento, do ponto de vista do pensar certo, não é 
transferindo mas co-participando. (FREIRE, 1996, p.21). 
 

A fala testemunho é uma fala que se ergue para além de si mesmo, para 

testemunhar uma fala coletiva, onde o conhecimento que se vai adquirindo na luta não é 

transferido, mas co-participado.  

Paulo Freire, em sua Pedagogia Libertadora (FREIRE, 2000), mostra a conexão 

entre os movimentos organizativos e a educação daqueles que participavam deles e obtinham 

nesse processo saber de experiência feita. Nesse saber experiencial frisa Paulo Freire que 

havia construção da conscientização, que se dava a partir do engajamento dos sujeitos nas 

lutas grupais, e nos grupos que se juntavam a outros grupos para assim se fortalecerem. 

 
Nos encontros, os encontros que a gente tinha era também um jeito de ver que essas 
pessoas de outras comunidades e também do sertão enfrentavam as nossas mesmas 
lutas. Daí a gente ia percebendo que não estávamos em lutas sozinhos. Podíamos 
contar umas com as outras comunidades. (Veinha – líder comunitária, labirinteira e 
mulher de Pilé, pescador). 
 

Falar sobre uma comunidade de pescadores, localizada longe da capital a 

aproximadamente 120 km, isso nas décadas de setenta (70) e oitenta (80), onde a 

comunicação e a tecnologia ainda não eram tão acessíveis como nas capitais, era um exercício 

de fala testemunho que se aprendia. Imagine numa comunidade localizadas nessa distância, 

com difícil acesso e onde, majoritariamente, seus moradores não sabiam ler nem escrever, é 

de se perguntar: como essas pessoas conseguiram se organizar e resistir nessa luta até os dias 

atuais? 

Sabemos que a luta entre o “grande” e o “pequeno” em nosso país sempre foi 

acirrada. Os grandes empresários têm do seu lado juízes, políticos, advogados, o capital e suas 

maldosas artimanhas. Já os “pequenos” quase nada têm para lutar, a não ser uma força, que 
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em tantos casos não consegue vencer as trapaças e a desumanidade daqueles que tentam cada 

vez mais possuir para si e para seu lucro, usurpando aquilo que é das populações mais 

simples. 

Infelizmente, em relação à luta pelo direito de permanência nos seus territórios, a 

maioria das comunidades consideradas tradicionais no Brasil, que são também denominadas 

por Santos (2010) de populações simples, já perderam seus territórios para as grandes 

empresas e empreendimentos, e aquelas que não perderam vivem em grandes conflitos e 

resistência para permanecer em suas terras. 

Essas temáticas têm sido bastante acentuadas e destacadas nas últimas décadas, no 

cenário nacional, que se refere aos constantes conflitos abarcando comunidades tradicionais. 

No Brasil, atualmente existem cerca de 6 milhões de pessoas que fazem parte das 

comunidades tradicionais, sejam estas: indígenas, quilombolas, fundo e fecho de pasto, 

caiçaras, extrativistas, pescadores, ribeirinhos, etc. (CPT, 2014). 

Segundo os dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), o número de conflitos 

(com fazendeiros, empresários, poder público, grileiros, mineradora, hidrelétrica, etc.) 

existentes é inquietante, sobretudo, porque mais de 60% desses envolvem de modo direto as 

comunidades tradicionais. 

Os conflitos com essas comunidades são permanentes, é preciso que os grupos se 

organizem para resistir, e resistir não é tarefa fácil; exige dos grupos comunitários e de suas 

lideranças tempo, ousadia, resiliência, consciência crítica e, acima de tudo, esperança. 

Esperança para renovar as forças que, às vezes, parecem se perder em meios às inúmeras 

incertezas. Esperança para construir um devir. 

E assim, cabe ressaltar que nem sempre, em uma comunidade de luta, todos os 

comunitários são envolvidos, às vezes os dilemas são viabilizados apenas por uma parte, 

dificultando ainda mais os processos que são tão necessários para que todos permaneçam em 

seus espaços de vida.  

Aí me perguntam: qual foi a parte mais difícil? A parte mais difícil de tudo meu 
amigo, toda vida foi nós mesmos. A parte é o povo, é nós. Eu não canso de dizer, a 
Prainha é muito forte, reconhecida nacionalmente e internacionalmente, mas olha 
quem é a Prainha, a Prainha é um grupinho, bem pequenininho carregando tudo nas 
costas, toda vida foi. Hoje eu não quero nem acordo com reunião, mas quando dá fé, 
eu estou lá. Aqui sempre foi assim, o grupo de luta sempre foi bem pequenininho. 
(Seu Geraldinho, liderança antiga da comunidade). 
 

No início da mobilização comunitária, as dificuldades e impasses eram enormes 

para os que já defendiam de modo significante a luta pelo território. Os enfretamentos se 

davam desde a organização de grandes reuniões, aos processos jurídicos, bem como era difícil 
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conviver com a falta de recurso financeiro para a mobilização das lideranças comunitárias. 

Segundo Seu Geraldinho:  

Tudo era difícil, naquele tempo tudo era difícil. Era tudo difícil porque a gente 
precisava andar, pelo menos eu, quando fui presidente, a gente precisava ir para 
Fortaleza, de vez em quando, tinha que está lá na Arquidiocese que era onde o 
Centro de Defesa trabalhava; tinha que está todo mês, e às vezes eram duas ou três 
viagens. [...]  
Então, assim, para quem vivia trabalhando para criar um monte de menino.... Todo 
mundo tinha a mesma dificuldade, ninguém tinha facilidade... [...] Sempre quem se 
envolve nessas coisas são aqueles não tem nada. (Seu Geraldinho, liderança antiga 
da comunidade). 
 

Como se vê, a luta dos pequenos torna-se mais complexa, pois os recursos são 

sempre mais escassos e o que estimulava estes a continuar fosse talvez também a consciência 

crítica adquirida através das experiências.  

 
Quando se percebia que era necessário enfrentar os dilemas, pois era também 
questão de sobrevivência, os constantes perigos e ameaças de vida vinham, pois 
faziam parte da vida de quem tem defendido dignidade para nós mesmos e para 
tantas pessoas. 
Teu pai saia para Fortaleza para as reuniões na Arquidiocese, e às vezes chegava ali 
na estrada, de noite: vinha à pé da Lagoa da Poeira pra cá; cansou dele chegar aqui 
em casa morrendo de fome e todo molhado, debaixo de chuva com trovão, 
relâmpago. Cansou de fazer viagens e chegar a pé, tarde da noite, para as reuniões 
da luta. Já foi ameaçado, mas não tinha medo não; a gente sabia que tinha que lutar 
para poder conseguir a terra e a gente tinha esperança em Deus e deu certo, aos 
trancos e barrancos estamos na nossa terra.  (Veinha, líder comunitária). 
 

A esperança era o combustível para não se deixar abater, quando os caminhos 

pareciam mais tortuosos. Paulo Freire, em seu livro a Pedagogia da Esperança, mostra que a 

herança crítica não pode descartar a esperança, que se não realiza tudo sozinha, também sem 

ela os sujeitos não se movem: 

 
Não quero, dizer, porém, que, porque esperançoso, atribuo à minha esperança o 
poder de transformar a realidade e, assim convencido, parto para o embate sem levar 
em consideração os dados concretos, materiais, afirmando que minha esperança 
basta. Minha esperança é necessária, mas não é o suficiente. Ela só, não ganha a 
luta, mas sem ela a luta fraqueja e titubeia. Precisamos da herança crítica, como o 
peixe necessita da água despoluída.  (FREIRE, 1997, p. 05). 
 

Havia todo um levante popular em gestação? Ou a defesa do litoral e da vida 

mesma é o cotidiano invisibilizado que se ergue renovadamente? Os sujeitos históricos das 

lutas sociais se constroem nos embates e, neles, tecem seus saberes de experiência. 

 
Nos anos 80 surgiram muitos conflitos de terra, inicialmente no litoral leste e 
seguido pelo litoral oeste do Estado, sempre originados pela aquisição desonesta de 
escrituras fraudulentas que justificavam a chegada violenta e desordenada da 
ocupação imobiliária no litoral do Ceará. Uma ocupação secular era ameaçada pela 
nova onda de construções de casas de veraneio, segundas-residências, loteamentos e 
outros. Mais recentemente o ritmo da vida é alterado com a presença de parques 
aquáticos, hotéis e “resorts”, amparados pelo modelo de desenvolvimento que 
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orienta a política do turismo no Ceará e no Nordeste, que tem como principal 
instrumento o PRODETUR. O significado da luta é claro como a luz do sol está 
baseado no sentimento de pertença pela terra onde sempre viveram. As inúmeras 
dificuldades encontradas estão relacionadas ao desconhecimento dos instrumentos 
legais que poderiam assegurar a posse da terra para as populações tradicionais, bem 
como as estruturas sociais injustas que beneficiam aos ricos e sempre dificultam os 
acessos, além de provocarem profundas exclusões, para a grande maioria que são os 
pobres.  
A capacidade de articulação entre as comunidades para elaborar novas estratégias 
políticas e jurídicas através da construção de redes, fóruns, audiências públicas, 
seminários foi e continua sendo o resultado de um esforço coletivo dos principais 
sujeitos históricos dessa luta que são as famílias de pescadores e pescadoras, 
lideranças, pessoas e instituições parceiras sensíveis e comprometidos com a 
preservação ambiental e a defesa da cultura e da vida dos povos do litoral. 
(PEREIRA, 2002, apud LIMA 2002). 
 

É neste desafio que com o passar dos anos tornou-se mais complexo para os 

moradores e estes perceberam a necessidade de se unirem para defender a terra em que suas 

famílias já habitavam há muito tempo. Segundo Veinha (Minha mãe) fala: “Nós percebemos 

que nos outros lugares as pessoas estavam vendendo as terras, mas se nós vendesse a nossa, 

nós não íamos ter lugar para morar, por isso nós tinha que se juntar todo mundo e ir à luta. 

Chegou uma hora que a luta era nosso jeito de viver.” 

 

4.2. Formação política e desafios novos - o Seminário Rural e a outra experiência de 

resistência para os moradores de Canto Verde 

 

Para fortalecer mais ainda a comunidade na busca de sua libertação (FREIRE, 

2000) o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza realiza em 

Canto Verde o XIII Seminário Rural de 10 a 14 de setembro de 1985, com a presença do 

Arcebispo Dom Aloisio Lorscheider, objetivando fortalecer as lutas pelos direitos dos mais 

pobres e a troca de experiências entre Canto Verde e outras comunidades do Ceará que 

também enfrentavam os mesmos dilemas. 

 
Sítio Olival muda a data do Seminário Rural, realizado tradicionalmente no mês de 
janeiro, por isto, no mesmo ano acontece o XIII Seminário Rural, em Prainha do 
Canto Verde. O assumir das comunidades se torna mais concreto. Para ajudar na 
alimentação foram criados porcos, galinhas e patos, com ampla participação. Os 
pescadores com a sua jangada comunitária, não mediram esforços para 
complementar a alimentação com peixe do mar. O aspecto da reivindicação toma 
nova dimensão política, revitalizando as iniciativas comunitárias [...] A Prainha do 
Canto Verde foi um outro marco na mudança metodológica do trabalho comunitário. 
(Seminário Rural- uma história de participação, p. 31 Arquivo de Dona Veinha). 

 

Esse seminário, esse encontro de pessoas, das comunidades que vivem os mesmos 

dilemas é uma mobilização que gera mais conhecimentos, são conhecimentos coletivos que 
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auxiliam no fortalecimento das lutas. De certa forma a troca que gera saberes gera também 

força para continuar. Segundo Paulo Freire (2005) a organização e mobilização dos grupos 

sociais, das classes populares na busca por seus direitos como cidadãos é um componente da 

educação popular, que produz saberes sistematizados no meio dos processos. De acordo com 

Gohn (2003, p. 175) “o caráter educativo desse processo é dado pela aprendizagem obtida, 

quanto aos assuntos em questão; pelo papel dos agente e atores envolvidos; e pelas estratégias 

ou resistências que são elaboradas”. 

 
O seminário rural foi o primeiro evento grande que aconteceu aqui na nossa 
comunidade organizado pelo Centro de Defesa. Recebemos muitas comunidades do 
sertão. Lá era terra também, eles lutavam contra os fazendeiros. Lá era plantação de 
algodão e os fazendeiros queriam tomar as terras deles. A gente se juntou para trocar 
experiência, e eles contando a história deles, falando que a gente tivesse cuidado 
com os atravessadores, porque eles chegavam de mansinho dando as coisas, 
chegando de bonzinho, que era para poder pegar nós. Como a gente ver hoje. Lá no 
sertão eles matavam boi e distribuíam a carne para dar ao povo, dando uma de 
bonzinhos. (...) A gente saiu pedindo comida. Na praia a gente pedia peixe e nas 
bodegas a gente pedia arroz, feijão. Fizemos latadas com palhas e velas de jangada. 
Foi um momento muito bom, porque a gente partilhou muita coisa, e o pessoal que 
já tinha mais experiência nos ajudou a entender. (Veinha, líder comunitária, minha 
mãe). 
 

Haviam essas trocas, o escutar de pessoas que já enfrentam há mais tempos os 

mesmos casos, os conselhos: “que a gente tivesse cuidado com os atravessadores, que 

chegavam de mansinho dando as coisas, chegando de bonzinho que era para poder pegar 

nós”.  

Nos enfrentamentos que Canto Verde também se encontrava essas palavras que 

soavam como uma conscientização que se apoderava dos que lutavam. Parecia ser 

devagarzinho que as pessoas iam percebendo que tinha que lutar para viver, e isso os tornava 

mais capazes de perceber, refletir e ler o mundo à sua volta, apercebendo-se sujeitos de uma 

história em curso. 

Para Freire, a conscientização não é um processo subjetivo, apenas, que se dá 

isolado de intervenções no mundo – é um compromisso histórico. Quando a consciência 

histórica se aprende ser, é que assumiu um compromisso histórico, que se caracteriza pela 

relação íntima, visceral, consciência-mundo.   

 
[...] a conscientização é um compromisso histórico. É também consciência histórica: 
é inserção crítica na história, implica que os homens assumam o papel de sujeitos 
que fazem e refazem o mundo. Exige que os homens criem sua existência com um 
material que a vida lhes oferece [...] A conscientização não está baseada sobre a 
consciência, de um lado, e o mundo, de outro; por outra parte, não pretende uma 
separação. Ao contrário, está baseada na relação consciência-mundo. (FREIRE, 
2006b, p. 30 e 31). 
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O movimento de Canto Verde se torna mais eficaz com o auxílio do CDPDH e o 

XIII Seminário Rural chega no tempo propício. Apesar das dificuldades encontradas pela 

comunidade, a união dos moradores prevaleceu na busca de ajuda para a alimentação e 

organização. O texto escutado: “a gente saiu pedindo comida. Na praia, a gente pedia peixe e 

nas bodegas a gente pedia arroz, feijão. Fizemos latadas com palhas e velas de jangada”. 

 
O Seminário Rural é um espaço conquistado por essa população para colocar em 
comum, em clima de liberdade, as descobertas feitas, os sinais de construção, as 
experiências e anseios. O seminário Rural é uma ocasião onde o saber popular 
adquire forma, organização, estrutura própria de pensamento e se torna “ferramenta” 
política na edificação de um “projeto comunitário” que vai da posse ao uso da terra, 
da água, do comércio, da indústria, dos sistemas bancários, dos meios escolares e 
sanitários, da moradia e da natureza toda. À nova maneira de organizar o poder. O 
Seminário Rural são as primeiras páginas escritas dessa nova História. 
(Seminário Rural- uma história de participação; p. 08. Arquivo de Dona Veinha). 
 

Nisto, a comunidade de Prainha do Canto Verde começa a entrar com mais 

eficácia no cenário das CEB’S e fazer parte das comunidades referência por conta de sua 

organização. E a luta continuava, agora com mais articulações e estratégias para que 

comunidade tivesse mais força e conseguisse vencer muitos obstáculos. Segundo Beto, da 

Arquidiocese: 

Quando cheguei logo na Prainha, quando a gente ia para as reuniões, quando 
comecei a ter mais contato com as pessoas, inclusive de ir na casa delas, eu percebi 
que era necessário realizar mudanças em muitas coisas. Percebemos que era preciso 
conversar com as mães sobre a importância da higiene das crianças, de hábitos na 
alimentação, e aí fomos muito além da luta pela terra, começamos a discutir muitas 
outras coisas. 
 

O Seminário Rural contribuiu de maneira relevante para o início da organização e 

articulação de Canto Verde, ele serviu como um norteamento e ao mesmo tempo colaborava 

para a organização das ideias e pensamentos dos comunitários, ajudando-os a perceber suas 

potencialidades como também tudo o que ainda era preciso mudar e pelo que era necessário 

lutar, buscando alternativas para viverem melhor em sua localidade.  

 

4.3. Criação da Associação dos Moradores da Prainha do Canto Verde: o feminino se 

diz 

 

“Porque sempre, como ela se nomeia é que a mulher foi pescadora também, 

mesmo não indo pro mar, e foi da luta” – diz uma pescadora e esposa de pescador. E essa é 

uma discussão que se tem desde muito e até hoje em todo o litoral. Quem fica “consertando o 

peixe”, nesse cuidado, não está nas artes da pesca? Vamos no passo a passo. 
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Em meio à luta os moradores junto ao CDPDH perceberam que para a articulação 

e para manter-se na luta judicial era preciso à criação de um órgão jurídico que pudesse ajudar 

os moradores na resolução dos casos sobre a terra, bem como, já que a comunidade começava 

também a crescer e com eles muitas diferenças, se tornava mais complexo resolver questões 

em meio há muitas pessoas, com um grupo a frente era fácil a sistematização das ideias mais 

rapidamente e assim, levar para o grupo maior discutir. Foi aí então que se criou no dia 16 de 

abril de 1989 a Associação de Moradores da Prainha do Canto Verde. Na fala seguinte, de um 

dos líderes comunitários, inclusive que assumiu a presidência da Associação de Moradores 

duas vezes, podemos compreender melhor como ocorreu esse processo na comunidade, 

 
Olha a associação, como funcionou o primeiro grupo da Prainha. Grupo de 
organização da Prainha do Canto Verde depois veio aí no final da década de 80, 
começou a questão de ter a associação no Brasil, aí começou a legislação para a 
criação da associação e eu lembro que nessa época a Inez, ela que fazia a assessoria 
da gente, fez uma viagem para o Rio de Janeiro e lá já estava funcionando algumas 
associações, a partir desse conhecimento aí e teve um amigo dela carioca passou 
aqui pela Prainha e disse:  
- Olha, vocês deveriam criar uma associação, seria muito importante vocês terem 
uma associação e também o próprio centro de defesa dizia: olha, tem um modelo aí 
de se organizar e de oficializar porque se vocês tiver que representar e entrar com 
qualquer ação na justiça e esse modelo que era um modelo do associativismo.  
 

O associativismo não era apenas um modelo institucional, onde se dialogaria e 

enfrentaria outras instituições que adquiriam representação da ação da justiça ante o Estado. 

Ele foi, como estamos a colocar, um dos signos que condensam significados da disputa pelo 

território. 

A gente achou o modelo interessante isso a gente já tinha um certo tempo de 
organização, tinha um entorno aí de 10/12 anos e agente deliberou de criar uma 
comissão para funcionar como se fosse uma associação, tendo presidente, tesoureiro, 
conselho fiscal, essa comissão funcionou por dois anos, para as pessoas aprenderem 
como funcionava, como seria uma associação na prática, só depois eu digo assim, 
desses dois anos de aprendizagem, do pessoal se apoderar da ideia, da importância 
que tinha, e cada uma tinha função mais definida. Tanto funções como teria 
obrigação, também teria poderes e deveres, aí foi que é começou a trabalhar mesmo 
essa questão de oficializar a associação, mas nós tivemos toda a vida essa parceria 
da Inez que morava aqui com a gente e a parceria e assessoria do centro de defesa, 
então essa... Nós passemos por esse estágio aí. Quando a associação foi fundada, nós 
já tínhamos mais de 12 anos de organização. (Beto, líder comunitário). 

 

A Associação de Moradores da Prainha do Canto Verde sempre foi e é uma 

instituição de elevada importância para a comunidade, pois é através da mesma que muitos 

projetos chegam para os moradores e na questão da luta pelo território ela tem sido a chave 

principal para a continuação desse processo. Desde sua fundação em 1989 a associação tem 

permanecido em seu foco principal “buscar caminhos para o bem coletivo da comunidade”. 
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A Associação desde o seu início ela teve um papel muito importante na comunidade, 
primeiro de tentar de uma forma ou de outra, de tentar organizar o pensamento da 
comunidade, referente aquilo que ela pensa em ser um dia, de construir. Então desde 
o início da Associação se criou um grupo que tem esse pensamento, que tem esse 
objetivo da associação seguir esse caminho de como se fosse dar um amparo, nesse 
sentido de organização da comunidade. Então desde a década de 80, no seu início, 
ela teve esse papel importante de pensar como desenvolver a comunidade, os temas 
que deviam ser trabalhados e debatidos e a partir dela buscar apoio, recursos, tentar 
buscar apoio para suprir as necessidades dos prainheiros, tanto na saúde, na área da 
pesca, então teve esse papel e continua tento, porque a comunidade que tem uma 
associação organizada pode conseguir vários projetos que venham ajudar a 
comunidade a se desenvolver nesse meio social, comunitário. (Roberto Carlos/ 
Painho, Liderança comunitária). 
 

A questão da terra: o ponto fulcral de onde as trilhas da luta dos Povos do Mar eclodem, 

expandem-se e voltam para fazer valer a resistência do litoral, mediante o signo do território.   

 
Ajudando as pessoas a melhorem suas condições de vida. Eu, como morador vejo a 
importância da Associação de Moradores numa comunidade... [...] Apesar as 
pessoas criam associações só para dizer que tem, mas na nossa não foi assim não, a 
nossa não foi criada nesse sentimento, a nossa foi criado no sentimento a partir de 
uma base, onde primeiro devia defender a questão da luta, que é a questão da terra, e 
a partir daí foi canalizando os projetos que iriam ajudar a comunidade. As outras 
coisas todas também têm lugar na discussão que se faz na Associação. Tudo da 
comunidade é importante. E nós vemos hoje que a questão da terra envolve a 
questão da cultura, de todas as culturas: a ambiental, a da saúde, a da educação... 
(Roberto Carlos/Paim, Líder comunitário 38 anos de idade). 

 
As culturas no plural deixa-nos compreender de partida que há um centro 

unificador das lutas: o território; mas este se diz na vida comum, e na cultura que a sustém. 

Podemos ver que aliada à perspectiva da luta pelo território tem-se a lição freiriana, que 

enfatiza a centralidade da cultura na práxis política pela transformação social, onde o 

território não seja só um direito, mas uma experiência coletiva e cultural.  

É nesse embate de lutas pelo território, que se vê constituir-se a Educação Popular 

como campo paradigmático de trabalho social. É nesse sentido que se faz preciso clarificar as 

contradições sociais para se perceber que espaços de mudança e pontos de fuga poderão daí 

advir. Se a institucionalização pode enrijecer o movimento da vida na Educação Popular, para 

evitar esse limite parece ser válido propor a ação política junto dos objetivos comuns da vida 

coletiva. Como dizia Santos, ao referir que “vivemos em um mundo de transição 

paradigmática marcado por perguntas fortes e respostas fracas”, logo a seguir propõe a 

retomada dos saberes e práticas dos grupos sociais antes silenciados, como um “imperativo 

ético” e, de fato, um novo capitulo pedagógico da luta coletiva. 

 Nesse sentido, Santos (2008) nos leva a compreender em sua Sociologia das 

Ausências, que há um tipo de “pensamento ortopédico ocidental” que usa uma “racionalidade 

indolente”, que despreza a experiência social. E, ao não gerir, reconhecer e expandir os 
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saberes da experiência social disponível ou possível no mundo, faz-nos perder grupos, 

culturas e saberes invisibilizados.  

Atentemos para a diversidade em Canto Verde – é um fato – e é trabalho dos 

grupos que lutam por Canto Verde extrair riqueza desse acento plural. Na formulação da sua 

Ecologia dos Saberes, Santos (2008) diz que o saber é intrinsecamente diverso, e deve romper 

fronteiras, de maneira que possa abrir-se para perspectivas de transformação mais inteiras, 

mesmo que ainda estejamos em um período de respostas fracas. 

A chamada utopia do presente, que seriam os possíveis no pensamento que gera 

práxis e, pois, ação social refletida, exige não desperdiçarmos os potenciais de criação do 

novo, a partir do trabalho com uma racionalidade que traga dimensões emancipadora da razão 

para essa construção.  

Nessa mirada, tentando extrair das contradições rumos para outra racionalidade, 

tivemos de colocar. De acordo com o estatuto Art. 2º da mesma, suas finalidades são: 

a. Organizar os moradores da comunidade com vistas à defesa de seus interesses e reivindicar 

junto aos poderes públicos a execução das medidas que lhes assegure a satisfação de suas 

necessidades e direitos fundamentais de modo a garantir uma melhor qualidade de vida;  

b. Promover atividades que visem divulgar informações úteis sobre saúde, educação, lazer, e 

todos os outros aspectos de vida da população, através de cursos, palestras, atividades 

artísticas, cultural, esportivas e recreativas, com o fim de preparar os moradores para 

alcançar os seus objetivos comuns;  

c. Promover a pesquisa dos reais problemas da comunidade e elaborar planos de urbanização 

e serviços que melhor convenham aos interesses da população;  

d. Promover a integração de recursos com instituições congêneres para a resolução para a 

resolução de problemas diversos;  

e. Desenvolver e fortalecer junto aos moradores os princípios da amizade, cidadania, união, 

solidariedade humana e da Conservação do Meio Ambiente;  

f. Estimular troca de experiência e a relação de ações comuns entre esta população e 

populações de outras comunidades, sempre que haja necessidade;  

g. Ajudar a promover a organização dos extrativistas e produtores de pescado, artesanato e 

agricultura, na produção e comercialização dos mesmos; 

h. Ajudar a promover a organização dos prestadores de serviços de diversas áreas ligadas a 

atividade do turismo;  

i. Ajudar os moradores a promoverem atividades que gerem trabalho e renda para os 

mesmos;  
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j. Promover e organizar o uso da terra visando a igualdade; 

k. Promover e participar de gestão compartilhada da Reserva extrativista da Prainha do Canto 

Verde e de outras unidades de conservação que possam vir a ser criadas dentro da 

comunidade e em seu entorno; 

l. Captar recursos para a realização de projetos que beneficiem os moradores da comunidade 

e outras comunidades parceiras de projetos;  

m. Celebrar convênio, termo de cooperação técnica, termo de parceria, contratos, acordos, 

ajustes, termos de compromisso ou protocolos de forma coletiva ou individual, com 

organizações governamentais ou não-governamentais, municipais, estaduais, nacionais ou 

estrangeiras. 

A Associação dos Moradores conduz os transmites jurídicos e sociais que são de 

competência dela, tem atuado principalmente discutindo as questões que envolvem o conflito 

territorial da comunidade, sem deixar também de buscar caminhos e alternativas para fazer 

prosseguir o desenvolvimento da comunidade beneficiando seus moradores. 

Como em qualquer grupo comunitário, às vezes sofre momentos de abalo, de 

desanimo e dificuldades, mas busca sempre seguir seus objetivos principais e tem continuado 

se mantendo na ativa a vinte e oito (28) anos sendo a principal instituição de referência na 

comunidade. 

 

4.4. Derrubadas de casas e cercas na comunidade: conflitos acirrados 

 

Assim como suas terras, os prainheir@s estiveram sempre na mira da imobiliária 

que tinha como principal objetivo tomar a terra dos nativos e assim usava de muitas 

estratégias para intimidar os moradores. As artimanhas eram grandes e feriam de modo muito 

direto a dignidade dos prainheir@s.  

Em 1985 ocorre o primeiro episódio que exigiu dos moradores estratégias bem 

pensadas e analisadas para conseguirem vencer o obstáculo. Nessa época, o então prefeito de 

Beberibe Eduardo Queiroz dava apoio a imobiliária Henrique Jorge, e desta forma, negava o 

direitos dos nativos sobre sua terra, usando também de artimanhas para afrontar os moradores.  

O mesmo, em parceria com a imobiliária resolveu cercar com tijolos a casa de 

uma senhora na comunidade, alegando que no mesmo espaço seria a construção de um posto 

de saúde, no entanto, os próprios moradores já haviam decidido que o posto de saúde seria em 

outro local. Assim, os comunitários perceberam que isso seria uma tentativa de enfraquecer a 

luta pela terra e decidiram enfrentar como se vê na fala seguinte: 
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Nós sentamos com o advogado André e pensamos no que fazer. [...] queríamos 
derrubar a cerca, mas nós era adulto e se caso fosse para justiça, como a gente era de 
maior, podia ser preso. Então, junto com o André, a comunidade decidiu que o bom 
era que fosse as crianças da escola, porque aí elas eram de menos e não corria o 
risco de ser presas. Aí foram derrubar o alicerce, era uma menina lá derrubando e foi 
derrubada tudinho, mostrando que a gente também era forte e as crianças também. 
(Chico Rosa, pescador, 65 anos de idade). 

Como visto, as estratégias eram regidas pelas reflexões que geravam saberes e 

ações possibilitando um enfretamento não aleatório, mas consciente e amadurecido dos 

moradores. Esse fato, assim como tantos outros ocorridos na comunidade se traduziu 

igualmente em forma de arte, na seguinte letra da música de autoria do compositor Valtécio 

veja: 

Eu vinha da areia vermelha 
Encontrei uma mulher triste a chorar 
Era triste ver a coitada 
A casa laçada não podia morar 
 
Que administração danada 
Que administração errada 
Que ninguém assumiu 
Não sei se foi o prefeito 
Ou o nego Til 
 

Outro episódio de investimento da imobiliária para amedrontar os moradores 

acontece em 3 de novembro de 1992 quando a comunidade estava construindo uma creche 

para as crianças que moravam ao norte da Prainha. Vários capangas à mando do Henrique 

Jorge, agem no meio da noite derrubando a creche que estava destinada para o ensino das 

crianças. Após, foi aberto um inquérito na Polícia Civil, mas o caso não deu em nada e o dono 

da imobiliária declara a imprensa que nada tinha a ver com o caso, ainda acrescentando a 

inverdade de que teria presenteado a comunidade com 30 hectares de terra há 5 anos.  

Os especuladores usam de variados métodos para passar uma imagem ao seu 

redor, a sua classe de que são pessoas bondosas que sempre chegam com o intuito de ajudar 

as comunidades que eles desejam oprimir.  
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Figura 23 – Casa queimada: o signo da violência da especulação imobiliária.  

 
Fonte: Arquivo da Associação de Moradores 

As agressões continuam, e em 1995 a mandado mais uma vez da imobiliária, 

capangas queimam 2 casas de palhas e destroem o alicerce de mais 2 moradias, também 

ameaçam outra família com uma mulher gestante prometendo voltar caso eles resolvam 

reconstruir as casas. Neste conflito, mais uma vez a comunidade organizada entra para pensar 

maneiras de enfrentar essa situação, e através da Associação de Moradores os comunitários 

em mutirão reconstroem as casas dos nativos. 

Outro fato histórico que mostra a coragem e braveza das comunidades 

organizadas se deu em 2003, quando a comunidade foi cercada com estacas de cimento e 

arame farpado, mesmo denunciando a irregularidade à prefeitura municipal e ao DERT 

(Departamento Edificações Rodovias e Transportes) - já que a cerca se dava em maior parte 

na estrada- a imobiliária não parou e continuou o processo. Alguns moradores haviam 

especulado se conseguiam no período da noite derrubar a cerca, porém não obtiveram sucesso 

na ideia, pois a imobiliária havia contratado vários vigias, inclusive pessoas da comunidade.  

 
Nós fomos várias vezes ver se dava pra nós derrubar de noite, só que sempre tinha 
gente lá, ele colocou vigia, aí não dava pra gente derrubar. Aí foi quando tava 
acontecendo uma reunião lá no centro, aí depois nós fomos no morro e decidimos 
derrubar, e muita gente ajudou, os índios, o pessoal de outras comunidade que 
também tava aqui, se juntou todo mundo e foi lá.  
Derrubamos de repente, uns com foice, facão, e os índios fazendo roda cantando, 
dando força... menina foi um momento bonito de muita força. (Falas de Chico Rosa 
e Dona Veinha). 
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Figura 24 - Pintura de um dos artistas da comunidade: José Maria (Dedé) 
representando o momento que a comunidade junto com lideranças de outros locais 
derruba a cerca construída pela imobiliária em volta de Canto Verde em 10 de 
fevereiro de 2001. 

Fonte: Márcia Lima 

As estratégias da luta permeavam a articulação para a derrubada da cerca, como 

diz Beto, presidente da Associação dos Moradores na época: 

 
Nós primeiro pensamos nas estratégias de enfrentamento, tínhamos que ser 
cuidadosos. Vimos que tinha que imobilizar o telefone para não ter risco de ninguém 
se comunicar passando informações do que estava acontecendo, também fizemos 
barreira no alto da estrada para não deixar ninguém acessar de carro a comunidade 
naquele momento. 
 

Em outro momento a comunidade se organiza para derrubar a cerca de uma 

pessoa não moradora que compra terras e constrói uma casa, porém nesse tempo os 

moradores já haviam criado suas regras de preservação do território, e uma dessas era a 

proibição da venda e consequentemente compra de casas ou terrenos. Deste modo, não 

aceitando a atitude do comprador, os prainheir@s em mutirão derrubam a noite a cerca e 

fazem uma fogueira em comemoração a suas próprias forças e coragem.  

Como se percebe, as atitudes de agressão estão o tempo todo em afronta com 

organização comunitária, em meio a esses complexos momentos vivenciados dentro da 

própria comunidade, a análise e reflexão para as tomadas de decisão são sempre muito 

relevantes, a experiência e os saberes de estratégias são cruciais para que as ações surtam 

efeitos positivos na organização. A música comunidade Pai- D’ égua de Zé da Nega, vem 

relatar o fazer coletivo em meio à luta, nas angústias e vitórias. Cantemos: 
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Comunidade Pai- D’égua 
 
Comunidade Pai- D’égua 
Eu ainda não tinha visto não, não, não 
Comunidade na luta enfrenta guerra 
E na luta da terra não perdeu uma questão 
Mas quando estou perto da comunidade 
Eu sinto a força chegar perto de mim 
 
Então eu digo vamos dar as nossas mãos 
Unir nossos corações, comunidade é assim, (2x) 
 
Tem gente que vai ao juiz, vai com o seu sorriso louco 
Vai cheio de sabedoria, só para calar a nossa boca, 
Não cala não, não cala não. 
Mas quando estou zangado, que eu me sinto preocupado 
Meto a cabeça no mundo, viro avesso acidade 
E pode vir juiz e prefeito, 
Mas não derruba a nossa comunidade 
Derruba não, derruba não 

Compositor: Zé da Nega11 
 

4.5. Saúde: uma luta também comunitária 

 

A comunidade da Prainha do Canto Verde, até a década de 90 tinha uma grande 

precariedade no sistema de saúde, os moradores não tinham assistência médica e 

desconheciam muitas práticas de higiene e cuidados consigo mesmos e com suas crianças.  

Não havia na comunidade saneamento básico, as pessoas utilizavam banheiros de 

palhas um pouco distante de suas casas e os coliformes fecais eram despejados mesmo no 

solo sem tratamento algum, também os moradores criavam muitos animais como porcos 

soltos e isso aumentava os riscos de contaminação da água e de doenças. 

Essa falta de práticas de higiene e falta de acompanhamento médico implicavam 

em doenças nas crianças e nos adultos. Era comum também as pessoas sentirem diarreia por 

conta da contaminação da água por coliformes fecais. 

Apenas duas a gentes de saúde orientavam as famílias e a comunidade tratava 

suas doenças com plantas medicinais.  

O alto índice de mortalidade infantil era imenso na comunidade “Enterrar 

crianças era normal já, tinha vezes que morria duas numa semana só” (Geraldinho). A falta 

                                                           
11 Segundo o autor essa música foi composta entre os anos de 1989 e 1990 no início da luta pela terra. Nesta 
época, a comunidade não tinha o apoio do judiciário, nem da prefeitura de Beberibe, e muitas vezes os 
comunitários tiveram que ir contra a própria prefeitura. Zé da Nega é um dos compositores mais conhecidos na 
comunidade. Seu principal ofício tem sido a pesca e fortalecer a luta comunitária com suas músicas.  Sem saber 
ler e escrever compõe suas músicas e escreve-as na memória e sempre pronto para cantar quando é solicitado 
pelos prainheiros e visitantes. Música com letras tão singulares retratando perfeitamente de modo artístico o 
cotidiano, a vida e a historio do Povo do Mar. 
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de acompanhamento médico para realizar pré-natal, a falta de orientação e as condições 

difíceis para uma alimentação balanceada para as mães e bebês implicavam na morte de 

muitas crianças. 

Em 1993 um estudo realizado por Marialda Moreira Christoffel onde tinha como 

objetivo principal caracterizar a situação da saúde materno-infantil da comunidade tendo 

como público principal as mulheres entre 15 anos e 49 anos de idade (129) crianças levantou 

os seguintes dados: 

Das 113 famílias que habitavam a comunidade naquela época 62% dos habitantes 

viam a assistência médica como um dos recursos mais importantes e gostariam de receber 

esse atendimento. 57,5 % das famílias usavam remédios caseiros para tratarem doenças, com 

o auxílio das agentes de saúde. Os outros 49,6%, se deslocavam até a cidade de Beberibe para 

terem assistência médica. Grande parte dos entrevistados, 57,5%, disseram possuir na família 

pessoa que ingeria bebida alcoólica, com um número maior entre os homens 

(CHRISTOFFEL, 1994, apud GALDINO, 2014). 

Os resultados da pesquisa mostraram a precariedade da saúde na comunidade e 

consequentemente a isso, um índice alarmante de mortalidade infantil. O estudo apontou que 

35% das mulheres haviam perdido um, ou mais filhos, e 73,5% com menos de um ano de 

idade. O resultado aponta que a maioria dessas crianças, uma porcentagem de 73,5%, faleceu 

por conta de infecção intestinal. Ainda segundo a pesquisa 64,7% das crianças não mamavam 

o período necessário para uma boa nutrição e paravam de amamentar até o décimo quinto dia 

de vida (CHRISTOFFEL, 1994, apud GALDINO, 2014).  

 
Naquele tempo morria tanta criança, criança de 5 anos para baixo morria como 
carrapato na lama, teve ano aí que morreu 40, 50 criança. Mas olha como as crianças 
eram sustentadas... Eu cansei de ver mulher caçando grossá de manhã para cozinhar 
e dar de comer as crianças. Muitos eram criados com mingau de cará, cozinhava a 
fazia aquele pirão bem molinho e dava para as crianças, era assim, sem higiene sem 
cuidado algum(Geraldinho). 
 

É possível perceber então a forma de alimentação das crianças na fala acima, e 

por esse motivo havia morte de muitas crianças. A falta de conhecimento, orientação e acesso 

à médicos aumentavam a gravidade da situação. 

A pesquisa acrescentou também que 35,0% dessas crianças tinham um retardo no 

crescimento, que significava uma desnutrição crônica, aliada a situação de que 91,0% das 

famílias não tinham sanitários em suas casas e os dejetos eram jogados a céu aberto ou 

enterrados em “cova rasa” (CHRISTOFFEL, 1994, apud GALDINO, 2014).  
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Essa pesquisa serviu para caracterizar a situação da saúde na comunidade, e 

assim, como uma alerta de que precisava realizar trabalhos que viessem a contribuir com as 

demandas da saúde, diminuindo os casos da mortalidade infantil. A pesquisadora sugeriu 

ideias para que o trabalho fosse iniciado na comunidade: 

- Promover e supervisionar a reciclagem das pessoas da comunidade que prestam 

serviços às famílias, divulgando e orientando sobre as ações básicas materno-infantil; as 

“curiosas” e rezadeiras; 

- Implantar o sistema de notificação de nascimentos e óbitos; 

- Implantar o sistema de prontuário familiar; 

-Diminuir a incidência da desnutrição crônica, incentivando o aleitamento materno no 

primeiro ano de vida, acompanhando o crescimento e desenvolvimento das crianças até 5 

anos de idade; 

-Diminuir a incidência das infecções gastrointestinais, promovendo a terapia de 

reidratação oral das vias respiratórias, orientando as mães quanto à hidratação, vaporização, 

tapotagem e inalação para a prevenção das infecções graves; orientando sobre a higiene 

pessoal e dos alimentos; a cloração da água; o destino dos dejetos e do lixo; 

-Atingir a meta de 100% dos esquemas básicos de vacinação complementos para as 

crianças de até 1 ano de idade; 

Implantar a atividades de identificação e controle de patologias, tais como o exame de 

prevenção do colo uterino e o ensino do autoexame das mamas; 

-Desenvolver atividades educativas quanto aos direitos reprodutivos, sexualidade, 

concepção e contracepção, visando evitar gravidez indesejada e a prevenção do aborto; 

-Promover atividades de prevenção e controle das doenças sexualmente 

transmissíveis; 

-Promover por meio de consultas médicas e de enfermagem, visitas domiciliares, 

orientação a grupos de mães, de gestantes adolescentes e de adultos; 

-Promover atividades de enfermagem (CHRISTOFFEL, 1994, apud GALDINO, 

2014).  

Após essas sugestões e capacitações dos agentes de saúde, que na época eram 

dois, a comunidade passa a olhar mais atenta para a saúde e os agentes de saúde buscam 

alternativas para mudarem a situação precária. 

As mães não tinham um pré-natal, não tinham uma prevenção, não tinha nada... 
Logo o que eu me encontrei com mulher tendo filho em casa e sem eu poder fazer 
nada, o que eu podia fazer? Nada. Porque não tinha um carro [...] Mas ninguém nem 
se falava em hospital. Aqui não tinha médico, não tinha enfermeira, não tinha nada. 
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Aí quando eu comecei a trabalhar, que as coisas eram muito críticas, aí eu conversei 
com o Seu René. Aí ele trouxe uma enfermeira pra cá, que ela fez até um trabalho 
com nós. Aqui ninguém falava de aleitamento materno... as mães não 
amamentavam... (Maria Mirtes, ex-agente de saúde, 68 anos de idade). 
 

É nesse contexto que as agentes de saúde junto a Associação de Moradores da 

Prainha do Canto Verde e a ajuda dos Amigos da Prainha do Canto Verde articulado pelo Sr. 

René Schärer passam a discutir sobre a saúde, tendo em vista o combate à mortalidade infantil 

e a melhoria da qualidade de vida dos moradores decidindo colocar em prática o projeto de 

Planejamento Familiar e Aleitamento Materno, abarcando principalmente as sugestões da 

pesquisadora e enfermeira Marialda Moreira Christoffel. 

 
Ai a gente começou o trabalho pra valer [...] A gente fazia cartaz, fazia reunião, 
quando começou as doutoras a gente levava. [...] A mães diziam que não tinham 
como comprar comida para poder dar de mamar as crianças. Então conversei com o 
Seu René, e ele disse os amigos dele podiam ajudar e disse que a gente ia fazer um 
projeto de aleitamento materno (Maria Mirtes, ex-agente de saúde, 68 anos de 
idade). 
 

Neste cenário de preocupação com a saúde surge o Conselho de Saúde da 

comunidade, um grupo que junto a Associação sentavam para discutir sobre a situação da 

saúde na comunidade buscando caminhos e alternativas para vencer os desafios apresentados 

nessa área, o que naquela época não eram poucos.  

 
Então eu chamei as mães, fizemos logo um grupo do conselho pra gente criar mais 
força e para trabalhar em cima dessa questão. O seu René também foi pra reunião, 
escutou as mães, aí a gente fez o projeto de Aleitamento Materno, e depois ele nos 
deu o dinheiro e de quinze em quinze dias a gente ia pra Beberibe comprar as coisas, 
do que elas precisavam. Foi um projeto que valeu a pena. Foi um trabalho muito 
árduo, muito difícil, mas nós conseguimos (Maria Mirtes, ex-agente de saúde, 68 
anos de idade). 
 

A criação do Conselho de Saúde foi de suma importância nesse momento inicial 

do trabalho com a saúde da comunidade e este hoje continua tendo um papel muito 

importante nas discussões que pautam esse assunto no movimento comunitário. O conselho é 

formado por pessoas da Associação dos Moradores da Prainha do Canto Verde, as agentes de 

saúde, técnico de enfermagem que trabalham no posto de saúde e por comunitários.  

O projeto de Aleitamento Materno que durou 5 anos, mudou o rumo de vidas na 

comunidade, as famílias reduziram o número de filhos e a mortalidade infantil baixou para 

zero como mostra na tabela: 
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Figura 25 – Sobre a mortalidade infantil da Prainha do Canto Verde de 1993 a 2003 

 

Fonte: (GALDINHO, 2014). 

 
Como é perceptível na tabela, de fato, a mortalidade infantil zerou na 

comunidade, este resultado foi uma grande vitória para a saúde comunitária, e os 

ensinamentos aprendidos nesse período repercutem até hoje: 

A vitória que nós agentes de saúde tivemos e a comunidade foi de não morrer mais 
nenhuma criança de infecção intestinal até hoje. Isso foi um trabalho tão bem 
aplicado, tão bem feito e bem aplicado que as mães não tiraram da cabeça até hoje. 
Foi um trabalho que foi de mãe pra filha, e pra neto foi passando assim (Maria 
Mirtes, ex-agente de saúde, 68 anos de idade). 
 

Também nesse contexto a Prefeitura Municipal de Beberibe, com a parceria da 

Associação de Moradores constroem o Posto de Saúde e Casa de Parto para atendimento à 

comunidade. O prédio serviu a comunidade só até o ano de 2008, em seguida foi enterrado 

pelas dunas móveis e o local de atendimento dos comunitários passou a ser numa casa 

alugada, onde até o momento continua, ainda não se tem previsão de quando um outro posto 

de saúde será construído. Apesar das dificuldades de espaço, a comunidade continua tendo 

assistência médica e de enfermagem uma vez por semana que fazem o acompanhamento dos 

hipertensos, das grávidas antes e após o parto, realizam as vacinas entre outros serviços 

básicos de saúde. A comunidade é divida em três áreas para assistências das agentes de saúde, 

no entanto há mais de 1 ano a comunidade dispõe de apenas duas agentes para o 

acompanhamento das famílias em domicílio. Os casos mais complexos e exames são, 

geralmente, realizados na cidade de Beberibe. 

E a comunidade não parou por aí, em paralelo com o projeto de aleitamento 

materno e com as discussões sobre a poluição da água, a forma errada de descartar o lixo, 

entre outros problemas que a comunidade enfrentava. Fez com que se colocasse o problema 
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do que seria um o processo de conscientização da comunidade. Essa palavra que Freire 

(1992) utilizava de modo dialógico. Retiremos da moldura história esse aspecto relacional dos 

trabalhos de “mudar a vida em comum”. 

As agentes de saúde realizaram campanhas para que os moradores pudessem criar 

seus porcos amarrados, pois os mesmos se criavam soltos e assim, o ambiente ficava propício 

para muitas doenças, como bichos de pé, entre outras, e os mais afetados eram as crianças. 

Também com a parceria da escola e da Associação de Moradores foi realizada 

muitas atividades de conscientização no cuidado com o lixo, tendo vista levar os moradores a 

adotar atitudes que viessem a extinguir os lixos jogados nas dunas, lagoas, ruas e pudessem 

separar o lixo não orgânico para que o carro pudesse pegar e a utilização do lixo orgânico 

como adubo para as plantas e vitamina para a terra.  

Nesse contexto a comunidade adota o trabalho de coleta de lixo nas casas, 

realizado duas vezes por semana pelo carro da Associação de Moradores, o lixo que vivia a 

céu aberto era colocado em um palanque propício para os mesmos construídos pela 

associação. 

Esse trabalho ajudou muito na diminuição dos lixos jogados a céu aberto, na 

diminuição da contaminação da água, bem como deixou a comunidade mais limpa e bonita. 

Depois de algum tempo, o palanque não mais conseguia abarcar a quantidade de 

lixo e sua estrutura já não garantia mais a segurança dos mesmos, assim, a comunidade com a 

Associação de Moradores construiu um galpão para que o lixo fosse mais bem armazenado. 

Atualmente a comunidade tem voltado a enfrentar e discutir problemas com o lixo, alguns 

moradores não estão realizando o armazenamento do lixo de modo ideal, voltaram a realizar 

queimadas com o lixo orgânico e a jogar o mesmo em céu aberto. Os caminhos para as 

soluções não são fáceis e rápidas, porém parece que nasce novamente a demanda sobre a 

questão da conscientização dos cuidados com o lixo. 

 
A vitória que nós agentes de saúde tivemos e a comunidade foi de não morrer mais 
nenhuma criança de infecção intestinal até hoje. Isso foi um trabalho tão bem 
aplicado, tão bem feito e bem aplicado que as mães não tiraram da cabeça até hoje. 
Foi um trabalho que foi de mãe pra filha, e pra neto foi passando assim. 
 

Vimos, então: um trajeto institucional pode, se dialogar com os sujeitos que fazem 

o lugar, transformar-se em um trabalho, vamos nomeá-lo, de “chamada à ancestralidade para 

o exercício da memória; uma memória crítica, que escolhe o que lembrar e o que esquecer, 

dentro do signo da resistência”. Na luta pela vida da infância em Canto Verde, isso se tornou 

de um potencial pedagógico singular.  
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4.6. Os signos da festa: narrativa e rito nas expressões culturais de Canto Verde 

 

Cada conta no colar da resistência, que se vem tecendo em Canto Verde, interfere 

na forma como vemos algum aspecto da vida comum. E isso possui sua forma. Seu lugar de 

incrustar-se – feito ostra – no cotidiano e na ruptura deste, que tem na festa um ponto 

importante. Temos visto como a experiência com a educação pôde conversar com a da saúde, 

e também a experiência das duas foram intensificando o valor da cultura local. Mas há a festa. 

Considerar a diversidade de expressões culturais que fazem parte do patrimônio 

cultural da comunidade da Prainha do Canto Verde seria agora fazer uma experiência com a 

poética do lugar. Assim é que são festas, danças, brincadeiras, cantigas de roda, música, 

poesia e todo o amor à religiosidade se diz como sinal de vida, ao modo do litoral cearense. 

Esses saberes e expressões culturais construídas ao longo do tempo, a partir de suas 

experiências transmitidas, em sua maioria das vezes de pais para filhos, são expressões que 

consolidam não só a cultura como crítica social, mas como festa, ruptura para o tempo livre, o 

tempo do diálogo entre as gerações e as histórias que gestam também o indizível. Ou o 

sentido não acessado pelo conceito. 

Elejo agora cinco signos da arte para dizer do olhar que se diz na brincadeira. Os 

papangus são esse momento e essa cena: ele espia o indizível, aquilo que ficou amordaçado 

como caso na comunidade, ou como algo reprimido; e, na festa dos papangus se conta isso, 

sob forma risível.  

A queimação dos Judas e os papangus são uma atração que acontece no sábado 
santo aqui na Prainha, que a gente chama de Sábado Aleluia. Rapaz é uma das festas 
que eu mais gosto e é antiga aqui também. E a gente ver, né? Todo mundo gosta. Os 
meninos já começam a se preparar desde cedo. As crianças esperam acabar a festa 
para ficarem com as roupas dos grandes, aí quando é no outro sábado fica cheio de 
menino brincando. É uma tradição bonita, mas hoje o pessoal não brincam mais 
como antigamente. Hoje tem muita bagunça, era pro pessoal fazer mais direito. 
Mesmo assim ainda é bom, né? A gente fica naquela ansiedade esperando chegar.  
Na festa, aquilo que não se teve coragem de dizer que se viu ou que se viveu é dito. 
Pois quando interessa a todos, o que se escondeu pode fazer viver coisas que ficaram 
abafadas, sem a visão da terra, como planta do mar. (Zé da Nega, pescador e 
compositor). 

 

A festa como relatado acima, acontece no sábado de aleluia que é antecedente a 

páscoa, porém não é um ritual litúrgico, apenas faz parte do folclore da comunidade, num 

jogo de insulto e medo, onde todos se envolvem, os mesmos também vão para as 

comunidades vizinhas fazendo brincadeiras, cantando e etc.  
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No período da tarde eles ficam nas dunas até o horário de voltar para o circo (local 

enfeitado com palhas de coqueiro onde o Judas será queimado). Neste local são lidas rimas 

produzidas pelos brincantes com fatos do cotidiano de pessoas da comunidade, com bastante 

humor tornando assim uma festa muito harmoniosa e engraçada. 

 
Eu gosto muito da hora dos versos. Vou te falar, quando sai aquelas história do povo 
aqui da praia, as comédia é grande (risos), vou só pra ver. Uma vez saiu um verso 
meu, duma presepada que eu fiz, aí a galera não perdoou não, colocou nos versos do 
Judas. Eu na hora fiquei com raiva, mas depois a gente rir, é uma brincadeira boa da 
comunidade. É uma diversão pra gente. O Seu Iaga quando era vivo, fazia uns 
versos bom, viu. Prestava atenção nas coisas que engraçada que o povo fazia durante 
o ano e ia só guardando, aí no final saia. Era muita risada. (Pescador, 45 anos de 
idade). 
 

E o pescador segue relatando como acontecia essa festa nos inícios de Canto 

Verde, que acontecia com algumas diferenças de hoje. Vejamos: 

 
Antigamente tinha outra brincadeira que o pessoal fazia na sexta-feira santa 
chamada de Serração, onde as pessoas que iam brincar papangus iam na casa de 
alguns moradores, cavavam um buraco em frente a porta e chamavam um monte de 
palavrão para que o morador ficasse com raiva.  
Aí quando o cabra respondia, eles perguntavam: - “Onde é que serra?” 
E o dono da casa respondia com palavrões, quando o morador abrisse a porta; os que 
estavam fora corriam e o morador caía dentro do buraco. Essa brincadeira era feita 
para a gente dar risada mesmo. Uns ficava com raiva, mas era bom.  
Também isso de assustar, de ver tudo o que acontece, espiando ali, sem ninguém dá 
fé, isso é muito bom no papangu. Porque é um teatro. (Pescador, 45 anos de idade). 
 

Em várias localidades da região é realizada a festa dos papangus, mas o 

diferencial da comunidade da Prainha do Canto Verde é que eles ainda se vestem de modo 

singular, com materiais colhidos na beira do mar, com palhas secas de bananeiras e outras 

plantas do mar, criando assim uma narrativa cênica que começa no juntar das palhas que são 

expostas para secar, no próprio fazer das roupas e das máscaras, no testamento que conta os 

casos vistos e que estavam escondidos, até a queimação do Judas - tudo artesanalmente 

realizado pelos brincantes. 

E se pudemos pinçar os papangus como um signo da teatralidade e da poesia do 

lugar, que mostra uma arte que interfere na vida comunitária, trabalhando conteúdos difíceis, 

mas importantes, podemos sair da festa popular, mediada pela teatralidade dos papangus, para 

chegar ao rito.  

 

Figura 26 – Papangus- Festa tradicional da Prainha do Canto Verde 
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Fonte: Márcia Lima 
 

4.7. Festa de São Pedro: o rito como esperançar 

 

São Pedro é o padroeiro da comunidade, protetor dos pescadores. A festa acontece 

na última semana de junho, se encerrando dia 29 (dia de São Pedro e São Paulo). No 

penúltimo dia ou no último sábado antes do fim dos festejos, há uma celebração campal e, no 

encerramento, costuma-se fazer uma caminhada, conduzindo o santo padroeiro até a praia. 

Daí, sai-se em procissão, agora em jangadas e catamarãs dos pecadores da comunidade. O 

périplo que é percorrido com a procissão renova o rito crístico, e o compromisso com o santo 

padroeiro narra a espiritualidade como amor ao sagrado.  

 
Contam os mais velhos da comunidade que os primeiros festejos foram de São José 
de Ribamar. Um certo dia resolveram fazer uma caminhadas e foram buscar o santo 
em uma comunidade vizinha chamada Córrego de Santa Maria II e trouxeram o 
santo errado, sendo no caso São Pedro e não São José, então a partir desse fato o 
padroeiro da comunidade tornou-se São Pedro. Pra gente, que é uma comunidade de 
pescador, a gente acha importante essa festa. A gente acredita que São Pedro protege 
a gente no mar, ele também foi pescador como nós, e nosso compromisso com essa 
coisa sagrada é importante. (Dona de casa de Canto Verde, 60 anos de idade). 
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Figura 27 – Festa de São Pedro na Capela da comunidade: o rito como amor ao sagrado. 

 
Fonte: Márcia Lima 

 

A festa: narrativa e rito, é significativa para a comunidade, e mostra seu amor 

cristão pelo sagrado, como fonte de coesão social.  

 

4.8. Regata Ecológica 

 
Esse ano você nem adivinha 
Vai ser diferente a regata da Prainha (2x) 
Vem jangada de todo lado 
Colorida de norte a sul 
 

Vem jangada de todo lado 
Vem do Iguape e Uruaú 
Vem jangada da Sucatinga 
Ariós e Maceió 
Todas pra tirar o primeiro lugar 
Mas só vai ganhar quem for melhor (2x)” 
 
 

Zé da Nega 
 

A Regata ecológica da Prainha do Canto Verde, nesse âmbito de festas, com seu 

emblemático cunho ora narrativo, ora rito, consiste numa corrida de jangadas que envolve 
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muitas comunidades litorâneas da região. É uma manifestação relativamente nova, mas que já 

se tornou uma tradição. Acontece desde 1992 nos finais do ano e atrai pessoas de diversos 

lugares para dela participar. Diferente das tradicionais regatas da comunidade, esta é dedicada 

a divulgar temas e programas da educação ambiental, que objetivam mostrar a vida no litoral, 

chamando a atenção para a necessidade de preservação das espécies e da zona costeira, 

incluindo a importância da terra e do mar para as comunidades litorâneas.  

Outro aspecto que torna a regata ecológica da Prainha singular, como relação com 

o sagrado, é sua urdidura junto à infância e juventudes, que se faz por meio da Associação dos 

Moradores da Prainha do Canto Verde (Organização comunitária responsável pela regata) 

trabalhando juntamente com a escola da comunidade).  

É apresentado em todas as turmas escolares o tema da regata, que durante uma 

semana será trabalhada com os alunos; no final, os educandos produzem desenhos e frases 

voltadas para o tema que serão pintadas nas velas das jangadas que irão competir e nas mini-

velas dos patrocinadores do evento. Outro aspecto interessante é o festival de velas que 

consiste no seguinte: Os patrocinadores do evento ganham uma mini-vela customizada com a 

logomarca da sua empresa e uma frase produzida pelos alunos da escola. 

Durante a semana da regata da regata essas mini-velas ficam em frente ao centro 

comunitário, formando uma arena, onde ocorre os torneios de futebol que tem premiações 

para os vencedores no penúltimo dia do evento. No centro comunitário ficam expostas 

memórias e recordações da comunidade, com fotos, textos, etc., e também montam-se 

barracas de artesanato, brincadeiras populares e comidas típicas, tudo isso acompanhado de 

música ao vivo. Durante esses dias, também tem-se apresentações de poetas, compositores 

locais, documentários sobre a comunidade, objetivação da regata e as humorísticas histórias 

contadas pelos calungueiros que todos adoram muito. 
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Figura 28 – Regata Ecológica da Prainha do Canto Verde – Jangadas Preparadas para a 
saída da corrida. 

 
Fonte: Márcia Lima 

 

Tudo isso mostra-nos que o cunho narrativo e de rito das festas, são anúncios da 

vida; e esta parece ser uma função da arte quando fora do mercado de bens simbólicos: ela 

sustenta o que deve continuar e incita a como se pode transpor o que é necessário mudar. No 

artigo Saberes compartilhados da cultura jangadeira: educação através da arte (LIMA, PAZ, 

LINHARES, 2015) retrata-se, a partir das falas dos pescadores, que a regata é “a festa do 

pescador”, pois é momento que estes se encontram não somente para competir em uma 

brincadeira de ancestral, mas para conversar, trocar experiências sobre o mar, anunciar o novo 

nas temáticas das velas e viver, desse modo, uma hipernarrativa dos pescadores sobre a vida 

do mar. 

Outra curiosidade da regata é que a logomarca das empresas patrocinadoras não é 

a principal imagem exposta na vela das jangadas e sim a arte produzida pelos alunos da 

Escola Bom Jesus dos navegantes, pois é necessário a valorização dos desenhos das crianças e 

não só uma total propaganda da empresa; e estas quando estão dispostas a contribuir com o 

evento e com a cultura, patrocinam dentro dos critérios da comunidade. Segundo um dos 

patrocinadores da Regata ecológica: 

As outras regatas elas têm um cunho mais voltado para o negócio mesmo, com fins 
lucrativos. Aqui a gente vê que é um envolvimento todo da comunidade, há um 
aspecto cultural que é muito fácil de se ver, e são várias famílias que fortalecem o 
evento. E a cada ano esse evento vai sendo fortalecido pela união dos Povos do Mar 
que circundam o território da Prainha de Canto Verde. (Patrocinador). 
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É sabido que o evento regata acontece tendo como narrativa as histórias do que se 

vem de viver como cultura jangadeira e da comunidade litorânea. Vide os temas das regatas: 

• 1991 e 1992 foi o surgimento, não houve um tema específico para esses dois momentos. 

Em todos os outros anos, os temas mostram relação com a vida da comunidade e com a 

natureza:  

• 1993 - A Fauna Marinha;  

• 1994 – As Espécies da Fauna e Flora brasileira ameaçadas de extinção;  

• 1996 - Farmácia Viva - Plantas Medicinais;  

• 1997 - Tartarugas e Mamíferos Marinhos;  

• 1998 - Dia Mundial da Pesca; 

• 1999 - O Fundo do Mar; 

• 2000 - A pesca no Planeta Terra;  

• 2001 - O Mar, a Criança e o Peixe-boi;  

• 2002 - Os Povos do Mar;  

• 2003 - 140 Anos de História da Prainha do Canto Verde; 

• 2004 - A História da Pesca da Lagosta; 

• 2005 - Código de Conduta para Pesca Responsável;  

• 2007 - Área Marinha Protegida de Beberibe;  

• 2009 - 20 Anos de Associação dos Moradores da Prainha do Canto Verde; 

• 2010 - Territórios, Preservação Ambiental e Mudanças Climáticas;  

• 2012 - Conservação Ambiental e Cultura dos Povos do Mar; 2013 - Cultura dos Povos do 

Mar e Gestão Ambiental. 

A última edição da regata ecológica, realizada em dezembro de 2015, tinha como 

tema: Memórias dos Povos do Mar e sua relação com a natureza. O objetivo geral foi 

fortalecer e valorizar a memória dos Povos do Mar, suas relações com a natureza, seus 

processos de organização gerando interação entre os pescadores do litoral através de suas 

tradições culturais, modo de vida, saberes tradicionais e suas histórias de luta e resistência 

pelo território. Os objetivos específicos foram: 

 
- Manter a tradição das regatas ecológicas de jangadas, da reserva extrativista da 
Prainha do Canto Verde como um momento de fortalecimento da cultura dos Povos 
do Mar; 
- Ampliar a participação das embarcações que irão competir para todos os 
municípios do litoral leste do Ceará; 
- Promover a valorização de eventos deste nível, como um momento de integração e 
fortalecimento entre as comunidades tradicionais e Povos do Mar mantendo sua 
cultura de relação com a natureza em defesa do território; 
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- Promover a integração das comunidades através do esporte, lazer, apresentações 
culturais, trocas de experiência vividas e saberes tradicionais; 
- Fomentar o turismo de base comunitária socialmente responsável; 
- Promover a valorização de eventos deste nível como um momento de educação 
ambiental. 
 

Algumas das tradições culturais foram desaparecendo, porém, outras continuaram 

de modo mais enfraquecido; outras continuam ainda a fazer parte de um calendário 

comunitário. A ideia de pertencimento que é posta como força nas velas que partem para o 

mar, na Regata, vai deixando ver também outro objetivo assumido: o de tornar a narrativa dos 

pescadores uma proposta de vida coletiva de Canto Verde como reserva extrativista. “A 

manutenção da Reserva hoje dependerá de nossa força ante ainda a especulação imobiliária, 

porque mesmo já nosso ganho oficial, ainda empresários tentam invalidar toda a conquista 

feita, afirmando que o bom seriam os hotéis que dariam emprego à comunidade...” E trazem 

toda essa fala sem escrúpulos que os levou sempre a ameaças de que irão tomar e invadir as 

terras da população. 

 

4.9. Experiência e maritimidade 

 

Na análise das questões relativas à relação entre sociedade e natureza, há um 

movimento pendular: de um lado, o aspecto sociológico fica hipertrofiado, quando os 

sociólogos refletem sobre a natureza apenas como representação cultural. De outro lado, se 

hipertrofia a natureza em suas condições físicas e biológicas, como se o aspecto cultural não 

estivesse aí imbricado. Certamente que esse movimento seria redutor, para ambos os modos 

de estudarmos a maritimidade, por exemplo, e por isso se faz importante comportar a 

interdisciplinaridade em estudos sobre Povos do Mar.  

Observa Diegues (2003), que os estudos de sociedades de pescadores, que hoje se 

nomeia Povos do Mar, começaram com a Etnologia, que descrevia exaustivamente sociedades 

estudadas; e foram pesquisadores ingleses que lançaram esse olhar antropológico para o 

diferente nas culturas. Eles queriam, contudo, teorizar sobre como fazer trabalhos de campo 

desses grupos humanos, que tinham sociedades diferentes da nossa. Nessa visada, 

Malinowski, 1922 publicou seu estudo intitulado Argonautas do Pacífico Ocidental, 

criticando os que viam na pesca um estágio anterior de civilização, que estava anterior à 

agricultura e à sedentarização. Foram estudadas a sociedade dos insulares tombriandeses, em 

especial o kula (troca ritual de bens) e que foi fruto da dedicação no recorte do tema da 

navegação entre as ilhas da Polinésia. As análises de Malinowsky são importantes, mas seu 
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objetivo era mais metodológico. De fato, Malinowky contribuiu para consolidar a 

Antropologia como campo, e trouxe um olhar para a cultura do Outro que, como os estudos 

de Raymond Firth, publicado em 1946, intitulado Os Pescadores Malaios. Sobre a sociedade 

malaia, contribuiu para fazer uma correlação entre a economia da pesca e a economia 

camponesa. 

Como temos observado, há especificidade nos estudos sobre o mar e a intervenção 

humana construindo cultura nesse lugar. Em trabalhos anteriores (Diegues;1983, 1995) havia 

observado que a sociedade dos pescadores é diferente da sociedade camponesa, e destacou o 

particularismo do que vem a cunhar como “Povos do Mar”, como já vimos de dizer. A 

imprevisibilidade do mar, na pesca; a extrema perecibilidade do pescado; a flutuação nos 

preços do pescado, todo um contingente de dificuldades com recursos na lida marinha, seus 

perigos e riscos, os padrões de reprodução das espécies, o espaço da beira em relação com o 

mar, visto como espaço de vida, as formas de utilização do trabalho no mar, tudo são 

particularizações que constituem um imaginário. A produção simbólica nesse ambiente 

envolve ritos, signos, espiritualidade e todo um conjunto de elementos. 

Um dos problemas mais graves que vem de polarizações e formas de pensar a 

cultura do outro, são a tendência a admitir a diversidade biológica, mas do ponto de vista da 

governança estatal, as práticas e organizações sociais tentam uma uniformização impossível, 

onde as ações que imperam se restringem a pensar a economia. Com as palavras de Diegues 

(2003), na Conferência citada acima, onde torna suas as palavras de Brenton: 

 
Uma das tendências das ciências naturais é enfatizar a diversidade biológica e 
uniformizar as práticas e organizações sociais dos pescadores. “Muitos projetos de 
desenvolvimento da pesca tem a tendência de negar esta dimensão histórica e esta 
diversidade às custas de uma visão modernista que acentua a homogeneização e a 
especialização dos sistemas, fazendo do aumento da produtividade econômica um 
objetivo prioritário. Essa atitude é mais perigosa pois pode desestabilizar as práticas 
sociais existentes, que dão ênfase maior à cooperação que ao desempenho individual 
de cada pescador ou ao uso de atividade complementares para completar o ciclo 
anual” (BRENTON, 1992:15 apud DIEGUES, 2003, p.17). 
 

Continua dizendo Diegues (2003, p.17), ao falar da mudança na forma com que se 

considerou a pesca, que antes os desenvolvimentos dos sistemas eram mais articulados com as 

condições do ambiente e da cultura; e depois, não. A utilização do espaço marítimo foi decida 

ao olhar mercado-estado, em detrimento da vida das populações suas formas de trabalho que 

eram regidas por particularidades locais. 

 
É preciso salientar que, sobretudo nos países tropicais, antes da chegada do 
capitalismo na pesca, foram desenvolvidos sistemas de pesca adaptados às 
condições ecológicas e sócio-culturais, marcadas, sobretudo pela maior 
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disponibilidade dos recursos pesqueiros, fraca densidade populacional, relações 
intermitentes com o mercado e pelo uso de tecnologias patrimoniais de impacto 
reduzido sobre os estoques pesqueiros. A crescente demanda dos produtos da pesca, 
a expansão das frotas industriais e as políticas que favoreceram capturas em larga 
escala alteraram visivelmente a estrutura da pesca nesses países. 
 

Pode-se acrescentar, pois, que a pesca artesanal tem sido preterida, porque não é 

feita nos moldes industriais, embora alimente a população do entorno – o que não é levado em 

consideração pela lógica de mercado, que condiciona o olhar estatal. 

Percorramos o cotidiano, para acolher algumas chaves para olhar as 

particularidades.  

O dia na Prainha do Canto Verde começa sempre bem cedinho, ainda às 4h da 

madrugada, quando o pescador levanta-se para buscar no trabalho do mar o sustento de sua 

família. A água ainda fria, já acostumou esses homens do mar com isso... E em período da 

pesca da lagosta esse horário se modifica para muito mais cedo, mas para os pescadores é 

momento de festa, de se juntar aos companheiros para mais um dia viverem o trabalho do 

mar. 

Quem fica em terra por algum motivo, se junta aos outros para ficarem nos 

“barracões”, conversando sobre o dia a dia da comunidade, sobre as pescarias, regatas, peixes, 

e sobre os fatos acontecidos nas viagens ao alto mar. Às vezes, alguns jogam baralho e 

dominó, enquanto outros ficam apenas olhando o mar; e mesmo quem não vai para a pescaria 

em alguns dias, costuma levantar cedinho e acompanhar os amigos na organização dos 

apetrechos de pesca e no rolamento da jangada para que ela possa entrar ao mar.  

 
Quando a gente não vai pro mar, a gente não tem o que fazer então nós vamos para 
lá... As vezes a gente sai de casa 8h e só chega 11h. Ficamos lá conversando sobre a 
pesca, brincando, jogando e falando principalmente sobre a regata. O pessoal gosta 
muito, aí as vezes combinam de fazer uma corrida mesmo entre eles no domingo 
apostando, para saber quem corre mais... O que eles mais conversam no barracão é 
sobre regata. Se escutar dizer que não vai ter regata, parece que aconteceu a morte 
de alguém porque fica todo mundo triste. A Regata é a festa do pescador. 
(Pescador,39 anos). 
 

O barracão, como é chamado este ponto de encontro entre o pessoal da pesca,  

geralmente é uma latada coberta com palhas de coqueiros, produzida pelos próprios 

pescadores e fica sempre a beira mar. Para eles, o barracão é um espaço significativo, é o 

lugar onde eles conversam, mantém sua identidade de pescadores, trocam suas vivências, 

guardam também apetrechos de pesca e constroem suas jangadas, combinam suas formas 

grupais de irem pescar,  e até é uma espécie de “ponto de encontro dos pescadores”. Eu diria: 

como gente. Este lugar conclui-se sendo também um espaço de organização dos pescadores 

entre si que mantém uma organização para a própria utilização do espaço. “Você pode chegar, 
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e tiver jogado aqueles dez você não joga, quem vai jogar é os dez que chegaram (Pescador, 

39anos”). 

Na maioria das vezes, essas comunidades tradicionais como Canto Verde, por não 

terem uma grande população, conseguem manter uma relação mais próxima entre as pessoas, 

criando laços mais efetivos de respeito e camaradagem. Refletem nas conversações sobre o 

preço do pescado e as políticas de valorização e desvalorização da pesca artesanal. Discutem 

questões ambientais e conflitos no litoral, de que tomam conhecimento e, ás vezes, 

participam. Assim, geralmente a convivência no barracão possui a chave do encontro entre 

parceiros na vida e no trabalho, e mesmo quando há momentos em que as discussões com as 

visões diferenciadas tornam-se mais efervescente, há um costume do diálogo, que é uma 

tradição do barracão. Disse um pescador: “- Eu sei que se um dia acabasse o barracão, seria 

uma coisa muito triste para o pescador, porque é como se fosse uma pracinha para nós”.   

O barracão, portanto, representa a volta à terra, se referindo permanentemente na 

conversão que abriga, à vida do mar. Da terra, olham o mar, no barracão; do mar olham o 

barracão – o começo da casa; a volta ao lar como pousadio. Poderíamos dizer que o barracão 

é um “lugar construído simbólica e praticamente” pelo coletivo dos pescadores e do pessoal 

que ajuda na pesca. Isso mostra também, que há outras digamos institucionalidades, menos 

formais, mas que atingem funções sociais explícitas. 

 

4.10. O movimento das dunas: quando a mudança é um signo perene 

 

Os moradores da comunidade de Canto Verde usam seus saberes também para 

conseguirem organizar melhor as construções de suas casas, e esses saberes, por traduzirem a 

ânsia do novo e o desejo perene de algo conservar no tempo, por virem amalgamados a 

temporalidades diversas, por isso mesmo são signos de saberes de construção. O historiar 

concreto, que vem da etnografia, ajuda a ver o sentido, quando ele migra. É o movimento do 

tempo que ele vê. 

A comunidade se faz em cima das dunas (figura 28), ou seja, de muita areia e 

lagoas. Essas dunas se movimentam sempre com os ventos que sopram muito mais forte já 

que a localidade é praieira e os ventos se tornam mais fortes e frequentes. É que no início da 

comunidade, as casas eram feitas de palha de coqueiros, por conseguinte, de taipa (barro da 

praia batido); depois, já nos anos 1980, com o aumento do capital social e econômico da 

comunidade, muitos construíram suas casas de tijolos. Atualmente existem pouquíssimas 

casas de palha, a grande parte é de tijolo. 
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Figura 29-  Casas entre as dunas 

 
Fonte: Arquivo da Comunidade 

 

Para a construção das moradias é preciso que os moradores percebam e avaliem a 

questão dos ventos, e os melhores lugares de construção para que não haja soterramento das 

casas. Assim, é necessário um vasto conhecimento sobre os próprios movimentos dos ventos 

e os lugares que alagam ou não, e esse conhecimento está atrelado à observação e à 

experiência dos moradores com a paisagem local.  

                  Para conter as dunas que também estavam e estão avançando em alta velocidade 

para as casas e a estrada da comunidade, muitas vezes chegando a deixar a comunidade 

isolada, com dificuldades de entrar carros, mercadorias e outras coisas, devido ao avanço das 

dunas na estrada, bem como devido a ocorrência de haver mais casas enterradas, inclusive o 

prédio do posto de saúde da comunidade, os moradores buscaram técnicas que pudessem 

amenizar os impactos das dunas nas moradias.  

 
A gente aqui já tem sofrido muito com a areia. Aí temos que arranjar um jeito de 
conter ela para não prejudicar ainda mais. Eu acho que hoje vem mais areia pra cá 
do que antes. Os meninos dizem que os cascas no mar estão tudo enterrado, aqui 
mais na costa, né. Então tem muita areia vindo. Dizem que pode ser porque as 
pessoas tão tirando os mangue para plantar o camarão, aí a areia que eles segurava, 
vai todinha pro mar e vem pra cá. Então a gente tem que arranjar um jeito de ajeitar. 
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Aí vamos colocando palhas, essas coisas para não enterrar as coisas que a gente 
constrói que é nossa vida, né. (Dona de casa). 
 

Nas dunas da comunidade não tem vegetação, a maioria delas é só areia mesmo, 

devido a isso elas se deslocam com uma facilidade maior rumo ao local onde se concentram 

as moradias, assim a questão das dunas torna-se um problema para os comunitários, pois o 

medo de perder as casas para as dunas é grande, depois de tantas histórias de lutas. Bom, isso 

não é uma situação frequente, a perca das casas para as dunas, porém, se os moradores não se 

precaverem pode prejudicar ainda mais e de modo rápido. 

A partir dessa situação-limite (FREIRE, 1992), ao verem em outros locais a 

contenção das dunas, os prainheir@s resolveram experimentar a ação; e iniciaram fazendo 

paredes de palhas. Porém, essas paredes continuaram a juntar dunas, assim, viram que a 

prática não seria apropriada e deste modo resolveram colocar palhas deitadas em cima das 

dunas; essa ação ajudou completamente na diminuição de dunas, bem como paralisou 

algumas dunas no local sem deixá-las deslocar-se. Aos poucos também foram plantando mais 

vegetações para ajudar a segurar as dunas em seu movimento.  

Atualmente, moradores que moram mais próximo das dunas realizam esse 

trabalho de contenção da mesma, devido ao grande avanço delas, assim, já se torna necessário 

um trabalho para que estas não venham a afetar, de forma mais severa e negativa a vida dos 

prainheir@s, já que o seu território, espaço para moradia, fica entre as dunas. “Então a 

Associação aconselha o pessoal de não construir as casas nas dunas assim em cantos que 

pode enterrar e alagar também. Porque você logo vai perder a casa. Mas como já tem muita 

casa hoje, fica mais difícil achar canto bom”. 

No entanto, há também um cuidado de não se construir em cima das mesmas, 

tanto por conta do espaço ser móvel, como também pelo fato de as dunas serem um espaço de 

preservação ambiental. Deste modo, uma das regras sobre o plano de manejo da comunidade 

é não realizar construção sob a duna. Isso é respeitado. As dunas são paisagem de Canto 

Verde, se tornam lugar de admiração, brincadeiras e passeios de turistas e comunitários, bem 

como detém os lençóis freáticos que acumulam água para o consumo da comunidade e da 

região.  

Portanto, apesar destes trabalhos de contenção há um cuidado com estes 

acumuladores de água que são de grande relevância para o meio ambiente e assim para toda a 

comunidade.  

Um conceito que nos parece chave para nosso estudo é o de paisagem e ecologia 

da paisagem. “A paisagem pode ser considerada como um mosaico de hábitats, desde os 
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menos tocados pela ação humana até aqueles que sofreram uma atividade humana intensa”, 

observa Diegues et al. (2000). Seria, portanto, a paisagem, a resultante da interação entre os 

processos naturais e as atividades humanas; e mais, que a paisagem é fruto das interações 

natureza e inserção humana, constituindo uma História humana e ao mesmo tempo natural.  

 
A ação das diversas sociedades modela a natureza e seus diversos hábitats, 
construindo um território. A vegetação também tem uma dinâmica própria, trazendo 
sempre traços do passado e a paisagem modelada, necessariamente, se transforma. 
Um mosaico de diferentes hábitats espelha a ação material e simbólica das diversas 
comunidades humanas que os ocuparam ao longo dos séculos. Ecólogos da 
paisagem consideram que a estrutura da paisagem é importante para a manutenção 
dos processos ecológicos e da diversidade biológica, particularmente em áreas onde 
vivem comunidades tradicionais diretamente dependentes dos usos dos recursos 
naturais. Nesse sentido, a paisagem é fruto de uma história comum e interligada: a 
história humana e natural. (DIEGUES, 2000, p.08). 
 

A paisagem é de se olhar, mas é de se escutar, pois é natural e humana. Quando 

geralmente estamos nos aproximando dos barracões na praia, é possível ainda ao longe ouvir 

já as vozes dos pescadores, estes tem o costume de falarem alto e esse o costume está atrelado 

ao convívio do mar. 

O pescador costuma falar alto porque no mar a gente sempre tem que falar gritando 
para poder se comunicar com o outro, porque é muito vento. E as vezes fica uma 
jangada pescando perto da outra aí a gente fica conversando, aí tem que ser alto pra 
poder escutar, é muito vento no mar. (Pescador, 44 anos). 

 
Hoje na comunidade existem aproximadamente quatro pescadores que constroem 

botes (jangadas menores) e jangadas grandes que já aprenderam com pescadores mais velhos. 

A maioria dos apetrechos de pesca também são produzidos por pescadores. São 

conhecimentos que servem para o dia a dia da vida na pesca, e geralmente são transmitidos de 

geração em geração, de pais para filhos e também entre uns aos outros.  

O diálogo entre gerações – intergeracional – se fez instrumento educativo nunca 

esquecido; é que de certo, quando havia grandes enfrentamentos – e os há, ainda – seria 

preciso se unir a força antiga com a nova; as gerações que vêm se assumindo sujeitos agora, 

da luta, junto aos que historicamente já se dizem velhos, lutadores ainda, mas desejosos de 

que um frutuoso diálogo entre gerações sele os compromissos coletivos. 

A vida em Canto Verde acontece, principalmente, em volta ao mar; é dele que as 

famílias retiram seu principal sustento e organizam a vida econômica e social da comunidade. 

O mar também serve como “palco” para as brincadeiras das crianças que costumam imitar o 

ofício dos pais, com suas jangadinhas feitas artesanalmente à beira mar. É perceptível nelas o 

deslumbramento diante da profissão arriscada de pescador e muitos dizem querer seguir esse 
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ofício. O mar para estes campos dialógicos simboliza vida, pois tudo em terra se relaciona 

com a vida do mar. Como se fosse um par indissolúvel, mesmo que com suas diferenças: um 

se define em função do outro. 

Deste modo, para a maioria dos pescadores o ofício tem muitas adversidades e 

com a escassez do pescado, principalmente da lagosta, aumentou o desinteresse dos mais 

jovens pela profissão. No entanto, existem muitos pescadores que ainda são apaixonados pelo 

mar, pescam satisfeitos e sentem-se felizes com o trabalho que exercem. “Existem muitos 

pescadores que gostam demais de pescar, gostam demais do mar, não ir para o mar pra eles 

é ficar doente”. 

No entanto, em conversa com alguns pescadores, muitos dizem ainda sentir uma 

discriminação e falta de valorização da profissão de pescador, pois ainda há uma visão 

construída ao longo tempo dando negativo valor a esse ofício, que leva no bojo o desvalor à 

pesca artesanal. Isso tem dado impacto na escolha da profissão de pescador pelos jovens e, às 

vezes, os próprios pais não querem que seus filhos sigam o mesmo caminho da pesca. Assim, 

a maioria dos pescadores têm entre 30 e 65 anos de idade, e existem apenas, 

aproximadamente uns 20 jovens de 20 à 29 anos de idade seguindo a profissão. A palavra 

difícil comparece repetidamente. E as políticas públicas, além de não avançarem, diz-se se 

retraírem, extinguindo-se os mínimos direitos dos que fazem a pesca suas vidas, tirando daí 

seu sustento. 

 
Hoje ser pescador está mais difícil, o peixe está escasso, a lagosta que é o nosso 
principal ouro nem aparece mais. Ano passado não conseguimos pescar nada. Ainda 
existe uma grande burocracia para ajeitar nossas documentações, tudo se torna mais 
complicados para o pescador, por isso muitos jovens não querem mais pescar, ainda 
tem essa questão do seguro defeso que parece que vai acabar (Pescador, 29 anos). 
 

Para outro pescador: 

 
Creio que seja pela diminuição da pesca ano passado a lagosta que nós pegamos 
todinha viva, nós pegamos 120 kg de lagosta viva e isso pescamos três meses, 
enquanto na década de 90 até 2000, por exemplo 120 kg a gente pegava de uma 
puxada só, em um dia só a gente pegava isso, hoje a gente pesca três meses para 
pegar 120 kg. Em 2015, nós pescamos dois meses e meio, pegamos 14 lagostas, não 
foi nem 14 kg foi 14 lagostas, pescamos dois meses e meio, esse ano, ano passado 
houve uma melhora, mas foi pouca a produção da Prainha todinha, do ano passado 
foi entre 1100 e 1200 lagostas vivos que quer dizer, chega a mais ou menos uns 400 
kg de caudas, onde a Prainha pescava 17 e 18 toneladas. Em 90, 92, 93 uma 
embarcação que encalhasse com 10 12 lagostas as pessoas ficavam era sorrindo. E 
nós pescamos um ano e dois meses pra pegar 12 14 lagostas. (Pescador, 40 anos). 

 

A maioria dos jovens prainheir@s, ou melhor, dos homens da Prainha já foram ao 

alto mar pescar, ou de alguma forma frequentam por vezes esse local, mas nem todos seguem 
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isso cotidianamente, pois muitos jovens têm procurado viver de outros modos, para não 

seguirem a vida de pescador, embora seu imaginário, referenciais, diálogos e os fatos comuns 

da vida girem em torno da vida do mar. Daí a jangada ser um signo que condensa 

significações não raro contraditórias. Vejamos. 

 

4.11. A representação da jangada como signo da memória e suas disputas 

 

Um signo substitui algo de outro lugar, mas se refere a essa ausência com sua 

presença significante. Assim, a jangada aponta e comparece como lugar que aponta para um 

território em disputa. E isso se diz nos signos que, contudo, possuem sua história. Torná-la-ia 

memorável, a lembrança? 

Os pescadores possuem um vasto conhecimento sobre o mar e sobre como 

conseguir vencer os obstáculos apresentados pelo mesmo. Esses saberes estão sempre 

vinculados à experiência deles. Compreendem formas de navegação sem o uso de GPS, 

apenas “através dos astros”, assim como eles dizem, conseguem perceber as diferenças nas 

formas do vento, como por exemplo, quando o vento se organiza para que venha chuva, 

percebe os tipos de vento pelo movimento das nuvens, conhecem as estrelas, e o tempo certo 

para cada atividade. Conhecem uma vasta espécie de peixes, seus hábitos alimentares e os 

lugares no mar em que é possível encontrar tais espécies. 

 
Aquela nuvem está indo devagar, é sinal que o vento vai “geralar” vento geral. Isso 
é chamando chuva. Engraçado que a gente percebe tudo isso, e aprendeu isso pela 
experiência, não foi nenhum cientista que veio aqui e disse que se a nuvem está 
assim, é porque o tempo está se preparando para mais tarde chover, a gente 
aprendeu isso na vivência com o pai, e uns com os outros. (Pescador, 29 anos de 
idade). 
 

É importante perceber na fala que não há um desmerecimento do conhecimento 

científico em detrimento do conhecimento tradicional, mas estas duas vertentes sistematizam 

o saberes de modo diferentes. É aquilo que nos diz Freire (1987: p.68): ''Não há saber mais, 

nem saber menos, há saberes diferentes''  

Os saberes desses pescadores são aqueles conhecimentos que já foram criados, 

transmitidos e preservados pelas comunidades tradicionais. Esses conhecimentos são 

adquiridos através de uma observação mais minuciosa e um contato mais efetivo com a 

natureza. 

 
A inteligência da gente é assim, por exemplo, você, começou a estudar uma 
faculdade, então se você perguntar pra mim o que é faculdade eu não sei de nada, 
não sei, não estudei pra faculdade, agora se eu perguntar pra você a pescaria é que o 
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serrote, o que é o Morro Branco, o que as contidibas, qual é os cardirins, você não 
vai me entender, essa é a realidade da sabedoria. Agora você pode dizer que a 
diferença entre nós dois é grande, mas não é não, é a mesma coisa é com o que você 
convive. Se todo dia você vai pra praia, tem um bote que rola só naquele canto, seu 
for amanhã e ele tiver rolado em outro canto, eu vou pensar o que aconteceu que 
esse bote não foi rolado hoje no mesmo canto? Alguma coisa aconteceu lá, ou o 
morro cavou, ou o mar lavou, alguma coisa aconteceu. Então como eu tô lá todo dia, 
eu sei que tem alguma coisa diferente (Chico Rosa, pescador). 
 

Não é difícil está em meio a tanto pescadores e ouvir estes falarem em vento 

geral, vento terral, vento sul, vento norte, tipos de água, melhor horários, tempo para a pesca, 

para a captura de pescados. Eles, na maioria das vezes criam nomes próprios para estes 

fenômenos. Em roda de conversa com os pescadores absorvo as seguintes informações, que 

me trazem uma gramática que tangencia, refere e evidencia o signo em pauta: a jangada.  

Vejamos a narratividade enquanto ato da memória: 

 
Se você vai pra escola, você vai estudar com quem? Com um professor e quando 
você terminar seu estudo que você faz a faculdade para ser mestre, aí vem o quê? Aí 
você vai ensinar o que o seu professor ensinou, que é o que você sabe. Do mesmo 
jeito é nós, e não tem um tempo, vai acontecendo todo dia, todo dia você tá ali 
naquele movimento. Se eu levar um pescador como você, que você não sabe aí eu 
peço pra você arrochar a mura, você não vai saber o que é, aí é obrigado eu como 
mestre lhe ensinar, olha é para fazer desse jeito. Então, é pra ser assim. Se eu disser, 
mete uma volta de corda, você não vai saber como faz, aí é obrigado eu meter a 
volta de corda para você ver como é uma volta de corda. Se disser, baixa a bolina, 
você não vai saber nem o que é bolina, nunca vai saber, então eu tenho que ensinar, 
olha isso aqui é uma bolina, a gente faz assim, aí vai ter que dizer várias vezes 
porque a gente não grava tudo duma vez. Então é igual o professor, ele fala uma 
palavra várias vezes para pode gravar, então tudo é o jeito que a gente vive (Chico 
Rosa, pescador). 

 

Vemos acima os conceitos: vento terral de baixo – que é o vento noroeste – leva à 

terra. Na verdade, vento terral: é um vento que segundo os pescadores torna possível navegar 

e chegar até 100 graus em sua direção, ou seja, é um vento que sai da terra em direção ao mar 

e ajuda a jangada a chegar direto em seu destino. Já o vento desbarrado nem é sul, nem é 

leste, é um vento mais forte. Segundo os pescadores não é um vento propício para ir ao mar, 

geralmente quando esse vento está posto ninguém costuma ir pescar, pois se torna perigoso 

devido a sua tempestuosidade. 

Esses saberes são transmitidos oralmente entre as gerações e possibilitam uma 

continuação das formas de viver dessa comunidade, construídas ao longo do tempo. No caso 

dos pescadores, esses saberes tradicionais são importantíssimos para que continuem suas 

atividades sem depender tanto das tecnologias, já que nem todos podem utilizar esse 

mecanismo, sendo também que alguns ainda preferem mesmo o modo tradicional, visto que a 

forma tecnológica pode falar, mas o conhecimento que se adquiriu ao longo do tempo não. 
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Olha, as vezes eu estava com o compadre Pilé no mar, era umas dez horas da noite, 
e eu dizia assim “Pilé, vamo embora!” e nesse tempo nós pescava no escuro, não 
tinha lâmpada nem nada.  Ele respondia: “bora!”. Não tinha luz, as vezes a gente 
acendia uma busca quando via um navio, ela faiscava aí eles viam que ali tinha 
alguma embarcação então eles desviavam. Então, a gente vinha embora. Nós estava 
no mar da Sucatinga, nós já traçava pelo cruzeiro do sul, tem o cruzeiro do sul 
grande, tem a macha do sul grande e tem a pequena. Aí traçava e pensava, aqui dar 
pra gente sair em tal canto, aí nós traçava. Ela navegava, porque a estrela navega, ela 
sai do canto, ela não fica lá parada, a estrela navega, todo planeta navega. Então se 
você for navegando quando ela tiver num lugar parado, se você for navegar reto, 
você não pode acompanhar ela, porque ela vai descendo, vai se pôr, então você não 
pode acompanhar ela. Você tem que aguentar reto, segurar... (Chico Rosa, 
pescador). 
 

E, então, Chico Rosa tenta a via do exemplo, figuração da realidade do que vinha de anunciar: 
 
Por exemplo, ela vai indo pro mastro, depois já fica detrás da vela, vai mudado, 
mudando, você nunca que pode ir andando junto com o planeta. Só tem um planeta 
que não gira, ele navega só de dia, ninguém sabe como é. Ele vem até uma certa 
parte e volta, eu não sei porque esse planeta é assim, agora todos os planetas que eu 
já vi navega, agora ele não. É a estrela Davi. Ela vem até aqui, aí depois ela volta pra 
traz na mesma linha. Agora eu não estou lembrado direito se é trinta dias que ela 
passa pra cá ou se é noventa dias, ou se é trinta dias cá pra lá, ela tem uma diferença. 
Durante o ano a estrela Davi se muda. O cruzeiro navega direto, todo dia a gente ver 
ele, toda noite, ele sai do canto também, vai navegando toda noite. Quando o dia 
anoitece eles está em um canto, você pode olhar, quando anoitecer que sai da luz, 
você ver direitinho a cruz. Sendo noite de escuro você ver até a mancha onde foi 
enterrado Nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo do cruzeiro, diz os antigos. (Chico 
Rosa, pescador). 
 

Chico Rosa, atento, ao falar de seu conhecimento, mostra a oralidade e a 

ancestralidade como duas componentes que eu diria essenciais do saber de experiência. Um, a 

oralidade, impele a memorizações a partir de citações figurais, ao modo de histórias, 

encenações ou figuras. Já a ancestralidade resulta por guardar apontamentos que ficariam 

perdido, sem sua mão; e mais: leva a diálogo intergeracionais, dessa maneira pondo em cena 

aquilo que parecia estar sob o velador. 

 
A gente não navega pela estrela Davi, porque ela só sai de recanto, ela só sai de um 
lado ou de outro. Ela não navega de um lado para o outro...[...] Eu conheço o 
cruzeiro, a estrela Davi, saturno, o mercúrio- que é um planeta vermelho, quando ele 
sai a luz dele é bem vermelha, ele gosta de navegar mais a noite. Tem os três reis 
magos, as três Maria, tudo tem no céu, quando anoitece a gente ver. Eu aprendi tudo 
isso com os antigos, eles ensinavam pra gente. Dizem os pessoal mais velhos que 
tem uns planetas que se chama carnaúba sabe, porque ele se abre como uma 
carnaúba de coqueiro. Tem a Barca de Noé, ela fica pro lado do mar, toda 
madrugada ela está que ela nunca mudou de lado. A gente ver ela bem direitinho, 
quando a gente acorda para ir pro mar de madrugada a gente ver ela bem direitinho, 
ela tem até o leme, acredita? Se tiver alguém para ensinar você, você aprende bem 
direitinho. Tem o sete estrela, se você contar, não tem mais que sete. Tudo isso serve 
como guia pra nós, é o nosso GPS, a gente navegava naquele tempo pelos planetas, 
a gente não errava. O planeta mercúrio e vermelho, tem época que ele fica bem 
vermelho. Aí toda noite ele vem nascendo até chegar o momento dele se por aqui... 
Aí ele vai navegando. (Chico Rosa, pescador). 
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Antônio Firmino de Lima, mais conhecido como Chico Rosa, 65 anos de idade, é 

um dos pescadores mais antigos da comunidade a ainda na ativa. Segundo ele a pesca entrou 

na sua vida desde criança, pois aos 9 anos de idade seu pai já o levava na jangada para ensiná-

lo como pescar, já que também nessa época não havia escola na comunidade, assim as 

crianças por não terem outra atividade de ocupação iam cedo para a pesca. No relato, ele cita 

que na época não existia a venda do pescado na comunidade, raramente conseguiam algum 

“marchante” para que o peixe fosse vendido. O peixe era comprado, às vezes, por alguns 

homens chamados “dono de casas”. Porém, o que acontecia sempre eram as trocas, 

geralmente quem morava na praia trocava o peixe por farinha, goma, batata, jerimum, 

castanha e outros alimentos mais típicos das comunidades que trabalhavam na agricultura.  

Os primeiros apetrechos de pesca dos pescadores da Prainha do Canto Verde, 

segundo relatam os pescadores mais velhos, era a jangada de piúba, construída artesanalmente 

pelo pescador da comunidade, Antônio Correia, mas conhecido como Mulungú. A madeira 

desse tipo de embarcação era vinda do Pará como já foi relatado nas páginas 180-109 do 

capítulo II. 

No início existia a pesca de jereré, que era uma das armadilhas dos pecadores para 

capturar a lagosta. O jereré era produzido também artesanalmente por eles mesmos. Segundo 

pescadores mais velhos a pesca da lagosta era muito farta, existia de grande quantidade, por 

isso que era possível capturar um número significativo de lagostas só com essa armadilha. O 

jereré é feito com cipó e malhas formando um pano como se fosse uma rede de pesca.  

A partir da década de 60, começou a surgir outro tipo de jangada, a jangada de 

tábua, que é produzida de madeira de louro e pítia do Pará. Essa embarcação por ser mais 

pesada, oferece mais segurança e conforto para os pescadores, bem como se torna melhor para 

a navegação em alto mar, sendo que se torna também mais rápida, encurtando as viagens. 

Depois do mestre Zé Amâncio, o senhor Antônio Corrêa começou a construir 

jangadas. Hoje quem detém esse saber é um pescador da comunidade mais jovem e já fez 

muitas jangadas. A partir dessas embarcações artesanais é que vem o sustento das famílias de 

Canto Verde. 

Antigamente as jangadas, como já dissemos, eram produzidas de piúba e as linhas 

usadas para a pesca eram feitas de fio de algodão torcido, encerado e pintado com tinta de 

casca de cajueiro; da mesma forma eram confeccionas as redes. 

 
Enquanto eu entrevistava o pescador, um jovem não nativo que lá estava, se 
demonstrava tão empolgado com todo aquele conhecimento saindo da cabeça de um 
senhor que nunca “estudou”, de um pescador que jamais ouviu a palavra astronomia 
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O aplicativo talvez tenha causado a mesma admiração que o jovem tivera dos 

conhecimentos do pescador, mas agora era o aplicativo causando maravilhamento nos 

pescadores. A troca de saberes acontece mais uma vez entre esse e aquele, entre um e o outro, 

entre o jovem acadêmico e o mestre de pesca, entre o não nativo e um prainheiro. Essas trocas 

anunciam as mudanças as quais regem o universo, mudanças nos aprendizados, nos métodos 

de vivenciar o que lhes são importante e caro, assim como se relacionar e acompanhar as 

mudanças na própria atividade cotidiana. 

Os pescadores saíam para o mar e passavam de quatro a cinco dias para voltar. 

Apesar do número de dias que permaneciam no mar, não era necessária a exploração de 

regiões mais afastadas da costa, pois havia grande quantidade de pescado disponível nas 

partes mais próxima da praia. O pescado era salgado “ao claro da lua” e quando as jangadas 

chegavam à beira da praia, os peixes, as vezes, eram vendidos ali mesmo.  

A pesca também mudou muito, os pescadores vêm e vão no mesmo dia, pescam 

de linha, rede, manzuá e rengalho e levam gelo para resfriar e assim conservar o pescado.  

Os pescadores também conquistaram um entreposto de pescado para conseguirem 

comercializar, principalmente o peixe sem passar pelos atravessadores, que com o tempo 

passaram a controlar os preços e estavam constantemente a embair os pescadores. À 

aproximadamente uns dez anos atrás este espaço foi levado pelos avanços da água do mar, 

mas o que se aprendera através da experiência com ele é mantido pelos pescadores, assim o 

peixe e a lagosta são vendidos diretamente para os consumidores e os exportadores, o que 

permitiu estabelecer um preço justo e com isso melhorar a renda das famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

 
 

Figura 31 - Entreposto de Pescado 

 
Fonte: Arquivo Associação de Moradores da Prainha do Canto Verde 

 

A comunidade inovou a realização da pesca artesanal com a introdução de uma 

nova embarcação – O catamarã, que apesar de ser mais conhecido como barco de passeio, 

lazer ou de regatas olímpicas, após vários testes e adaptações tem colaborado muito com a 

melhoria da pesca. Essa experiência teve início em 1999, quando alguns moradores 

conheceram uma praia no estado do Maranhão, onde um português chamado Manellis, 

construía e pescava numa embarcação do tipo catamarã. Encomendou-se então, o primeiro 

catamarã da comunidade, construído no Maranhão e batizado de “esperança”. Os resultados 

do teste com o esperança foram tão bons, que em 2006 foi feito um estaleiro para construir 

barcos na Prainha. O estaleiro se constituiu de um importante projeto que permitiu a 

aprendizagem da construção desse tipo de embarcação, adaptada as condições do estado do 

Ceará. Participaram desse projeto pescadores e carpinteiros vindos de várias comunidades do 

Ceará. 

O primeiro catamarã construído em Canto Verde recebeu o nome de Gênesis 

(figura 32) foi seguido por mais quatro barcos. Para os pescadores, o Catamarã oferece: 

conforto, segurança, espaço para trabalhar, alta velocidade e energia solar para poder usar os 

instrumentos eletrônicos de última geração, como o GPS. Os pescadores de outras praias 

chamam o catamarã de “iate da Prainha”. 
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Figura 32 - Catamarã 

 
Fonte: Márcia Lima 

4.12. Se os mestres sabem? 

 

Os mestres de jangada são aqueles pescadores que detém um maior conhecimento 

sobre a arte da navegação e torna-se aquele que maneja a embarcação. Geralmente esse 

mestre é um pescador mais velho e que já aprendera a profissão com o pai. Este tem uma 

habilidade mais concentrada e conhece melhor aspectos do mar, tipos de águas, lugares de 

pescaria e da própria embarcação. Ele que guia a jangada até o destino pretendido e fica no 

comando. A responsabilidade fica somente nas mãos do mestre e os outros pescadores apenas 

auxiliam no movimentar de outros apetrechos na jangada. 

 
Para ser o mestre tem que primeiro aprender com os pais da gente, com os amigos 
da gente. Aí vai pegando ali, pegando aqui e quando vê já é um mestre. O mestre 
sabe levar a trazer a jangada e toda responsabilidade da marcação, de tudo, é dele. 
(Pescador aposentando). 

 
Outra categoria que é possível encontrar em meio à atividade pesqueira é o 

“rolador”. O rolador é geralmente àqueles homens que não pescam, mas tem um contato com 

o mar quando ajudam a jangada a entrar e sair do mar. Para que a embarcação possa realizar 

esses movimentos, é necessário que os roladores façam muita força rolando a jangada em 
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cima de rolos de pau para chegar até o mar. Esse rolador também consegue ter direito ao 

peixe. Muitas vezes o dono da jangada dar ao rolador uma quantia de pescado e o mesmo 

vende uma parte e a outra leva para a alimentação da família. Mais ou menos uns dez homens 

na comunidade consegue sua renda com esta função de rolar as jangadas.  

 
Geralmente, quem se torna rolador, é aquela pessoa que não se deu para o mar. Ela 
foi e não se deu, passou mal, não se acostumou. Então como aqui não tem outras 
coisas para fazer, a pessoa vira rolador (Pescador, 39 anos). 
 

Como foi possível observar, os pescadores demandam de muitos saberes, desde a 

construção dos seus apetrechos de pesca até o jeito de navegar através de seus conhecimentos 

apurados sobre a natureza, forma dos ventos, tipos de pesca e muito mais. No entanto, estes 

não estão satisfeitos com a escassez de pescado e de lagosta. Isso reduz a motivação de ir ao 

mar e faz com que as novas gerações e os filhos dos pescadores, busquem outros caminhos e 

outras profissões, visto que hoje não é possível manter-se apenas da pesca. 

 
Hoje os jovens procuram outros trabalhos, e como aqui não tem, eles vão pra cidade 
para se empregar, se tivesse lagosta e peixe como antigamente, aí o cara ficava para 
pescar, porque dava para sobreviver, mas hoje o cara vai pro mar, passa quatro, 
cinco dias e quando chega, as vezes não pega nem para comer. E na pesca da 
lagosta, o que pega não dar nem para pagar o material. (Pescador, 56 anos de idade). 
Em um tempo como esse agora de inverno a gente via a água do mar bem limpinha, 
dava pra as vezes ver até os peixes nas ondas, tinha siri, camarão, a gente pegava 
bastante.  
Agora a gente não ver mais nada, a água é suja, nós pescadores achamos que deve 
ter algo a ver com a carcinicultura13, porque estão destruindo os mangues e quando 
vão desgotar as águas com produtos químicos e para o mar. A gente ainda não tem 
pesquisa sobre isso, mas a gente acha que isso pode está acabando com o nosso 
pescado também (Pescador, líder comunitário, 30 anos). 

 
Que caminhos se vê dessas largas avenidas de dunas e areias que vão dar no mar? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 A carcinicultura é uma atividade de criação de crustáceos; no entanto, é mais utilizado o termo referindo à 
criação de camarões. Textualmente, explica Willian Severi apud Gardini (2003, p.3), "O termo é empregado 
genericamente para referir-se ao cultivo de crustáceos, sejam camarões, lagostas, caranguejos ou crustáceos 
microscópicos. Entretanto, seu uso é mais comumente associado ao cultivo de camarões” de cativeiro, 
responsável pela expulsão dos nativos de seus lugares e formas de vida. E de trabalho, já que faziam sua coleta 
de caranguejos   e de outros crustáceos sob as formas de compadrios, como extensão da pesca artesanal. 
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5. RESERVA EXTRATIVISTA: UMA CONQUISTA ENTRE TERRA E MAR 

 
A Reserva é uma forma 
De garantir o território 
“Não é nenhum falatório 
Pois no Brasil virou norma. 
Assim a Lei nos informa: 
Pra cultura preservar, 
A história resguardar; 
E alguém diz que isso é ruim? 
Que a reserva é boa, sim 
E deve ser ampliada. 

 
Ela muito representa 
Os embates sociais 
Dos povos tradicionais 
Nos problemas que enfrentam 
Que pela fé se sustentam 
E agora veem conquistada. 
A vitória esperada 
Demorou, mas veio, enfim,  
Que a reserva é boa, sim 
E deve ser ampliada. 

 
Na terra é importante 
Pra garantir o território 
No mar é um conservatório 
Da fauna, seus habitantes 
Pro ambiente é relevante. 
Para essa nossa empreitada 
A vitória é chegada. 
Eu compreendo assim 
Que a reserva é boa, sim 
E deve ser ampliada.  
 

Trecho do Cordel “Um dedo de prosa sobre a Reserva Extrativista”  
Autor: José Maria/ Dedé Professor 

 
Neste capítulo focalizamos o que na etnografia nos levou à Reserva Extrativista 

da Prainha do Canto Verde, buscando o ponto de vista dos comunitários no que se refere à 

importância desse tipo de unidade de conservação para a comunidade em questão, bem como 

vemos como se referem à RESEX. De suas falas inumeráveis pinçamos como se deu o 

processo de criação da Reserva Extrativista da Prainha do Canto Verde, quais os desafios 

atuais enfrentados e problematizaremos alguns outros pontos que nos ajudarão a compreender 

melhor este campo.  

A Reserva Extrativista é um modelo de desenvolvimento que se contrapõe ao 

modelo de sociedade capitalista, pois visa um desenvolvimento coletivo e sustentável em que 

a terra não é vista como um espaço marcado sobretudo pelo lucro e a acumulação de capital. 

As Reservas Extrativistas garantem a posse da terra e a proteção do direito individual e 

coletivo das populações tradicionais, sendo elas as beneficiárias dessa forma societárias. 
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Como veremos mais adiante, elas são pautadas a partir do direito ambiental que, 

junto ao direito da infância e da juventude são os únicos ramos que levam em consideração as 

futuras gerações, ou seja, acolhem a ideia da preservação em prol da garantia de outras 

gerações. Uma legislação intergeracional de preservação dos recursos naturais e culturais que 

devem garantir a segurança e a continuidade dos mais jovens agora e no futuro. 

No Brasil, as Reservas Extrativistas tiveram sua criação em 1990, através da luta 

dos seringueiros no estado do Acre, liderada pelo grande revolucionário Chico Mendes. 

Brutalmente assassinado por defender o movimento dos seringueiros, Chico Mendes defendia 

a floresta amazônica, a preservação do seu modo de vida autônomo, cultural e econômico. 

A morte de Chico Mendes foi que acelerou a criação da Reserva Extrativista no 

Acre. Era a resposta, ainda que insuficiente, do governo brasileiro ao fato, já que também a 

defesa das questões ambientais vinha tomando força internacionalmente e o Brasil não podia 

se mostrar indiferente às situações conflitantes que existiam. Uma imagem considerada 

negativa do Brasil no exterior era um empecilho para o acúmulo do capital e para as 

negociações do mercado internacional, e se essa negatividade persistisse acarretaria uma visão 

impeditiva de investimentos, o que o governo brasileiro queria evitar. 

As primeiras Reservas Extrativistas criadas no Brasil, no ano de 1990, vêm ao 

mesmo tempo em que se iniciava no país o ajuste neoliberal, com consequências diretas na 

reforma do Estado, com a desregulamentação de direitos trabalhistas, privatizações e cortes de 

gastos públicos. O Brasil, nessa época, tinha como Presidente Fernando Collor de Melo, que 

logo sofreu impeachment em 1992. E infelizmente, o Brasil de 2016/2017, vem dando 

continuidade ao que se começara na década de 1990, agora com o Presidente interino Michel 

Temer. Mas agora não é mais à valorização dos recursos naturais e dos modos de vida 

tradicionais, mas à priorização desses tais ajustes neoliberais e com grandes retrocessos nos 

direitos das comunidades tradicionais e das demarcações de novas reservas ou ampliações das 

antigas: 

O governo avança, o mais rápido que pode, na agenda de retrocesso que se deseja 
impor no país – entrega de patrimônio público, avanço do fundamentalismo, retirada 
de direitos trabalhistas, criminalização do pensamento crítico, recuo da legislação 
ambiental, arbitrariedade escancarada da força policial, cortes nas políticas sociais, 
tributação regressiva. (SINGER, 2016, p.36). 
 

Percebe-se, hoje, que já não há uma preocupação por parte dos que aí estão no 

governo, em relação à visão externa/internacional sobre a preservação do meio ambiente e dos 

direitos sociais. Pois, as ordens agora são aproveitar a impopularidade (94% de desaprovação 

por parte da população em jul/2017) do atual governo e sua habilidade em colocar adiante a 
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agenda neoliberal junto de seus aliados, “considerando as seguidas derrotas eleitorais” 

(SEMER in SINGER, 2016, p.109) dos que, nunca perderam de suas metas, colocar o projeto 

neoliberal em prática. E que agora podem fazer os ajustes que a população jamais aprovaria. 

É assim que o governo vai por conta própria elegendo pessoas e grupos para tais desmontes e 

para não colocar novamente em “risco a continuação do projeto pela via democrática” (idem), 

garantem a aplicação de suas decisões em uma rapidez nunca vista antes. Há que indignar-se 

com o que acontece politicamente em nosso país.  

Voltando no tempo, Freire em suas cartas, no livro Pedagogia da Indignação 

(2000), convoca todos para que realizem as "Marchas" – dos desempregados, das vítimas de 

violência, dos sem-terra, dos sem-teto, sem-escola, sem-hospital... E conclama que é preciso e 

urgente realizar: "A marcha esperançosa dos que sabem que mudar é possível" (2000, p.61) e 

mesmo sem, na época, ter acesso a teorias freirianas ou mesmo marxistas, os prainheir@s não 

se curvaram a empresários gananciosos, advogados comprados e nem mesmo a juízes 

desinformados14, com a certeza de que a terra era deles, eles iam para a rua, para audiências e 

faziam mesmo as marchas de indignação. 

 
Figura 33- Moradores de Canto Verde colocando faixas em frente ao Fórum de 
Justiça - Beberibe no dia de Audiência com o especulador Henrique Jorge. 

   Fonte: Arquivo comunidade 

                                                           
14 Falaremos mais à frente sobre essas questões que são as estratégias da chamada Associação Nova. No caso de 
juiz desinformado é quando moradores aliados ao empresário especulador, muitas vezes, levam demandas para 
juízes, sem, no entanto situá-los do conflito ou dos próprios processos que esses requerentes já respondem no 
judiciário. 
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Já na Terceira Carta do livro de Freire Pedagogia da Indignação, o educador 

refere-se ao assassinato de Galdino Jesus dos Santos, índio pataxó, convocando toda a nossa 

força solidária para assumirmos nossa gentidade, como era sua expressão, como compromisso 

com as gerações que vêm: “Desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a 

vida, explorando os outros, discriminando o índio, o negro, a mulher não estarei ajudando 

meus filhos a serem sérios, justos e amorosos da vida e dos outro” (FREIRE, 2000, p.67). 

Esta Terceira Carta nos convoca para prosseguirmos na construção de uma ética universal dos 

seres humanos e com o respeito e amorosidade pela diferença, em flagrante indignação pela 

morte do índio pataxó. Como continuava Freire (2000, p. 73): “(...)o passado não se muda. 

Compreende-se, recusa-se, aceita-se, mas não se muda". Deve-se, contudo, reflexioná-lo, para 

transformar “a malvadeza intrínseca a qualquer forma de colonialismo, de invasão, de 

espoliação" (2000, p.74). 

Freire, ainda em suas cartas refere-se ao profeta, como aquele que pronuncia o 

mundo vindouro, nos seguintes termos: 

 
(...) profeta que é o que, fundado no que vive no que vê, no que escuta, no que 
percebe, no que intelige (...) atento aos sinais que procura compreender, apoiado na 
leitura do mundo e das palavras(...) tornando-se assim cada vez mais uma presença 
no mundo à altura de seu tempo, fala, quase adivinhando, na verdade intuindo, do 
que pode ocorrer nesta ou naquela dimensão da experiência histórico-social.  
(FREIRE, 2000, p.118) 
 

Nesse quadro e situações-limite e atos de superação, foi construída uma histórica 

e internacional luta para que essa Reserva Extrativista do Canto Verde chegasse a se 

implementar e que continue a prosseguir, independente do governo vigente, uma vez que sua 

legislação só permite caminhar para frente e, ao retrocesso lhe resta a inconstitucionalidade 

como já se constatou em tentativas Brasil afora para retroagir nas leis de Unidade de 

Conservação. Segue abaixo o resumo dos 10 principais passos da história de luta nacional e 

da ajuda externa na consumação da RESEX dos quais alguns tópicos já foram descritos e 

outros ainda serão no decorrer desse capítulo:  

1º. Cercas em volta da comunidade e primeira reunião sobre o tema terra dentro da aula 

da professora Inez, utilizando o método freiriano de temas geradores. 

2º. Parceria com Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza; 

3º. Instituição da Associação dos Moradores da Prainha do Canto Verde; 

4º. Primeiros conselhos comunitários: saúde, mulher, educação, etc. 

5º. Parceria de Amigos Da Prainha (ONG da Suíça); 
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6º. Projetos com diversas parcerias e financiadores nacionais e internacionais de 

preservação do meio ambiente e gestão responsável dos recursos naturais incluindo a 

ocupação planejada do espaço fundiário; 

7º. Viagem S.O.S Sobrevivência; 

8º. Criação do Instituto Terramar pelos estudantes da UFC com o apoio dos Amigos da 

Prainha e pela motivação das lideranças da comunidade; 

9º. Entrada com o pedido de reconhecimento de comunidade tradicional e o decreto da 

Reserva Extrativista; 

10º. Implementação da legislação e popularização dessa entre todos os comunitários e 

extensão conforme regem os tipos de beneficiários. 

A Reserva Extrativista, pois, sendo um tipo de Unidade de Conservação, prevê 

demandas a serem cumpridas por parte do Estado e exige uma participação efetiva dos 

comunitários nas tomadas de decisões. Canto Verde, como vimos nos capítulos anteriores da 

pesquisa, travou e continua a travar uma luta constante pelo direito de permanência em suas 

terras. Desde o final da década de 1970, os nativos tem se organizado para defenderem seu 

chão, procurando confirmar, principalmente para o poder público, que ali já habitavam desde 

seus antepassados e que queriam continuar a viver sua experiência coletiva segundo outros 

parâmetros. 

No percorrer dessa organização e em meio aos conflitos acirrados, principalmente 

com os especuladores imobiliários, os moradores refletiram sobre maneiras de proteção e 

garantia da terra para ali viverem e continuarem a construir suas vidas.  

 
A gente tinha visto ali perto Canoa Quebrada: era a imagem do que a gente não 
queria ser. A nossa luta mostrava que a gente queria e tinha força para ir noutra 
direção. Não era só o turismo de lá que era o que a gente não queria. Também a 
saída do povo de seu lugar, a desistência de suas formas de vida, a ideia de um 
emprego que vem e nunca chega, e é na verdade um engano e uma expulsão de 
quem vive ali, isso a gente queria afastar da nossa vida. (Liderança comunitária, 39 
anos). 
 

A luta continuava; o modelo capitalista da sociedade buscava cada vez mais tornar 

Canto Verde um lugar de veraneio para o lucro com o turismo, fazer sua acumulação. 

 
A comunidade sofria com isso, com a pressão do poder em Beberibe, com a pressão 
dos especuladores, com a pressão dos conflitos no mar... Mas no caminhar da vida, 
os moradores foram criando meios de defesas de suas terras não somente contra os 
especuladores, mas também os setores do estado que eram a voz do mercado, e os 
pescadores e as outras pessoas foram se organizando para defender o seu território, a 
sua cultura, seu jeito de viver, se organizando entre si, olhando sempre o adiante, o 
amanhã. E nesses processos, bem antes da criação da Reserva Extrativista, a 
comunidade construiu suas próprias regras para o manejo da terra, para a atividade 
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da pesca e uso dos recursos que ali eram disponíveis para os moradores, tendo em 
vista sempre o uso sustentável. (Beto, liderança comunitário). 
 

O que parece claro é que a comunidade da Prainha do Canto Verde, mesmo com 

suas grandes dificuldades e contradições, antes da Reserva Extrativista já pensava e executava 

um modo diferenciado de viver no lugar, principalmente na posse e organização do seu 

espaço de moradia e trabalho. Já se havia feito uma história que os prainheir@s reconheciam 

como sua diferença: “a comunidade construíra suas próprias regras para o manejo da terra, 

para a atividade da pesca e o uso dos recursos que alie eram disponíveis”. 

Pode-se ver na imagem abaixo: no texto da foto abaixo tem-se o esforço constante 

de organização dos comunitários, em uma convocatória para discussão sobre a posse e o 

manejo da terra em Canto Verde. 

Fonte: Arquivo particular 

 

A compreensão dos comunitários sobre o processo organizatório para a ocupação 

do espaço, para as regras dessa ocupação e da própria organização, em como se articulavam 

para corresponderem às demandas presentes já pensando nas consequências futuras de cada 

ação ou regra da comunidade, demonstram a maturidade desse grupo de comunitários que 

lideraram a organização comunitária através da amizade e liderança espontânea entre eles e 

depois com a AMPCV.  

Esta que, futuramente, solicitaria a ajuda do governo federal de forma a gerir 

junto a um órgão especialista (ICMBio) em lidar com populações tradicionais sem deixar que 

essas percam suas características de relação entre si e com a natureza, sua resistência ao 

modelo capitalista que utiliza os recursos naturais simplesmente como moeda de troca ou 

como preço a ser pago com sua destruição em prol do desenvolvimento e do progresso.  

Figura 34 – Faixa no barração – convocatória de Assembleia com os moradores 
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Esse órgão seria o ICMBio que gere as reservas, por isso também seria necessário 

solicitar a instauração da RESEX para que tanto a gestão quanto a legislação fossem 

garantidas e garantidoras do modo de vida da comunidade, uma vez que a posse da terra 

sempre foi em todo o mundo, um motivo de conflitos, onde os poderosos não economizam 

estratégias e artimanhas para tirarem dos moradores, sendo maioria gente humilde, a posse da 

terra e a tranquilidade que lhes eram garantidos pelo seu modo próprio de vida. 

 
Os moradores de Canto Verde, que por toda a sua vida haviam lutado, para ali viver 
e trabalhar, desde seus pais pescadores, e seus avós e seus outros parentes e pessoas 
que viviam aqui, que lutavam com o labirinto, o bordado e de outras formas simples 
como é a vida do mar, chegou uma hora que sentiram necessidade de mostrar seu 
pensar por si mesmos. 
A gente lutava do lado do pessoal de Parajurú, Batoque e outras comunidades de 
praia e também do sertão, da região, mas se a gente não desistia desse sentido 
coletivo, havia diferenças; e chegou uma hora que já não se sustentava mais uma 
fachada única, para resolver coisas da vida miúda daqui, coisa da gente, urgente; a 
gente ia ter de pagar o preço de nossa diferença. (Pescador, 40 anos). 
 

Já não havia como esperar por toda aquela luta comum junto do pessoal da praia, 

dos Povos do Mar, como se pode dizer, que lutavam pelo litoral para os que viviam nele, 

fazendo dali sua vida e morada. Se havia essa luta mais geral e comum, havia uma luta 

comum, era com Canto Verde, que também tinha suas próprias necessidades urgentes, e seria 

preciso sair para luta na frente, é isso que a fala acima parece dizer. Foi o que se fez. Pois se 

existia a contraditoriedade da esfera pública do estado, também na luta havia os que não iam 

mais longe naquela hora histórica. 

A Reserva Extrativista da Prainha do Canto Verde foi criada no dia 05 de junho 

de 2009, onde foi assinado o decreto presidencial pelo então presidente da República Luiz 

Inácio Lula da Silva. Em seu artigo 2º, estabelece como objetivo principal: 

 
Art. 2º A Reserva Extrativista ora criada tem por objetivo proteger os meios de vida, 
a cultura e garantir a utilização e a conservação dos recursos naturais renováveis 
tradicionalmente utilizados pela população extrativista da comunidade da Prainha do 
Canto Verde, residente na área de abrangência da Reserva e demais populações 
habitantes nas áreas contíguas. 
 

Sobre o território, a comunidade já havia se organizado para que a terra fosse um 

espaço onde todos os moradores e as gerações futuras da Prainha pudessem ter seu espaço de 

moradia. Como vimos, esse processo de organização do território se dá bem antes do processo 

de criação da Reserva Extrativista. A imagem acima, de 1996, é um emblema que mostra 

como a comunidade já discutia o uso e regulamento da terra e a Reserva Extrativista só foi 

decretada treze anos depois. Deste modo, a RESEX chega à comunidade: a partir da visão de 
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luta dos moradores, para consolidar uma ideia de organização já pensada e vivida há muito 

tempo. Como mostra um professor de Canto Verde: 

 
A Reserva Extrativista é a forma concreta de a gente ter a garantia do território para 
os moradores. E fazendo relação com a nossa luta é um mecanismo desses que a 
gente esperava que viesse ser possível para se concretizar essa posse da terra. 
Embora na prática tenha muitos problemas, mas eu ainda vejo assim...  
Se as coisas são difíceis de acontecer na prática, isso é uma outra história, mas que a 
ideia para esse fim é válida, eu acho muito válida. Então, é uma maneira de garantir 
o território, a vida comum, eu considero assim, que a reserva é boa sim. (José 
Maria/Dedé, professor e liderança). 
 

A comunidade parece ter entendido na decretação da Reserva Extrativista uma 

reafirmação legal do seu território, uma “libertação da terra” e dos processos de luta 

construídos, mas compreendem a dificuldade de levar esse projeto coletivo que tem que ser 

um trabalhar juntos, como poetiza Zé da Nega.  

 
Libertação 

Alô comunidade! 
Escute e preste atenção 
Porque a nossa luta da terra 
A nossa terra esperada ganhou a libertação 
 
He he! Há há! 
Quem sorria agora que vai chorar. (2x)) 

Vamos, vamos meu irmão 
Vamos lutar consciente 
Ajudando a Associação 
A associação ela que vai trabalhar 
Mas nós trabalhando junto 
Nossa vida vai mudar 
 
He he! Há há! 
Quem sorria agora que vai chorar. (2x) 
 

Por outro lado, os que haviam lutado e lutam ainda na organização comunitária 

viram-na também com uma maneira de inibir os especuladores, já que a Reserva Extrativista 

assegura a terra aos moradores do lugar, que são beneficiários, pois a venda e compra da terra 

é proibida, bem como invasões que são também uma marca dos grandes empreendimentos 

imobiliários e da forma que chegam às comunidades. 

 
A Reserva para mim é um modo de proteger a luta que não acontece de hoje, 
acontece de trinta anos atrás. Então, a Reserva é um modo de ajudar nessa luta, que 
não vai acabar agora, eu sei, vai durar mais vinte, mais trinta anos... Pois cada vez 
tem mais morador, cada vez tem mais pessoas pensando diferente... 
Então a Reserva veio pra ajudar a preservar o nosso território. A Reserva foi uma 
oportunidade espetacular, numa comunidade como a nossa, que já vem de muitos 
anos de conflitos. Não que a reserva veio para acabar os conflitos, esses conflitos 
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não se acaba tão fácil, mas é uma oportunidade muito grande dos moradores de ter 
uma reserva, principalmente pelos benefícios e intimida também, mesmo com as 
dificuldades, intimida um pouco a especulação imobiliária, pois pior seria sem uma 
reserva e aí só Deus sabe o que poderia ser a Prainha hoje. Poderia ser um Morro 
Branco ou uma Canoa Quebrada, onde quem manda é os ricos. (Fábio, pescador). 
 

                   Vejamos o que fala outro morador: além da proteção contra a especulação no 

litoral e a expulsão dos moradores que aqui habitam, a Reserva extrativista é uma forma de 

convocação para se pensar o futuro. 

 
Pra mim uma reserva extrativista é um reconhecimento de toda uma organização de 
uma comunidade, toda uma história em defesa da terra. E a reserva, ela garante 
através do decreto, aquele espaço, aquele direito.  Ao mesmo tempo ela traz essa 
oportunidade ou possibilidade de a gente ter [estar] pensando de que maneira a gente 
quer a Prainha para a atual realidade e principalmente para pensar o futuro. (Beto, 
pescador e liderança comunitária).  
 

Na fala da liderança Beto, a Reserva também trouxe a possibilidade de os 

moradores continuarem a pensar sobre a realidade vivida e o futuro, colocando o “inédito 

viável” de que fala Paulo Freire – aquilo que nunca aconteceu, mas que pode acontecer -, 

como marco de suas vidas e desafio de todos. Permanentemente. 

Na verdade o marco é o marco do que se deseja para o lugar, é o marco de um 

compromisso de construir-se sempre coletivamente o esforço dessa organização da vida. Que 

a Reserva Extrativista resguarda a terra e possibilita a permanência dos moradores à frente das 

decisões em seu território.  

Ainda segundo as leis que se trata sobre as Reservas Extrativistas em seu artigo 

18, tem-se objetivos e tratamento para os “de dentro da porteira” como para os de fora, os que 

vão vir como visitadores, para trabalhos comuns e para outras partilhas culturais e de vida.   

Nesta perspectiva a comunidade realizou vários encontros por bairros para que os 

comunitários definissem o perfil do beneficiário da Resex visando caracterizar cada grupo que 

vive ou que de, alguma forma, se relaciona com a UC. Após longo trabalho é definido esse 

perfil e publicado no Diário Oficial da União em 15/04/2015 com a portaria de número 24 

considerando, principalmente, os seguintes critérios cumulativos definindo o perfil daqueles 

que vivem na RESEX: 

 
I – Auto reconhecimento ou auto identificação como integrante de grupo 
culturalmente diferenciado que compõe a comunidade Prainha do Canto Verde; 
II- Nativos e não nativos que já moravam permanentemente nesse território desde 
antes da criação da Resex Prainha do Canto Verde ou não nativos que se casarem 
com nativos (as); 
III- Residência permanente da Resex Prainha do Canto Verde; 
IV- Cumprimento dos regulamentos da Resex Prainha do Canto Verde, incluindo o 
Plano de Manejo, Acordo de Gestão, Resoluções do Conselho Deliberativo, Portaria 
e Normativas que estabelecem regras de uso. 
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Também se definiu o perfil para visitantes, pesquisadores entre outros, estes são 

os chamados “Usuários”, uma vez que, não moram na comunidade, apenas exercem alguma 

atividade nela e residem em outro lugar. A partir dos beneficiários em suas categorias, é feito 

um plano de manejo, ou seja, como os recursos naturais e a ocupação de espaço podem ser 

utilizados conforme cada tipo de beneficiário, e esse plano é uma responsabilidade do 

Conselho Deliberativo que é formado por várias representações como veremos mais adiante. 

Podemos ver ainda no Art. 18, sobre algumas regras gerais na relação dos beneficiários com a 

RESEX: 

 
§ 3º A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais 
e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área. 
§ 4º A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia 
autorização do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e 
restrições por estes estabelecidas e às normas previstas em regulamento. 
§ 5º O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo. 
 

Os moradores envolvidos com a organização da comunidade têm muito claro 

sobre essa legislação, uma vez que participaram de todo o processo de construção dessa e são 

disseminadores dessa legislação aos demais beneficiários da RESEX. Essa disseminação 

acontece em todo e qualquer diálogo, de forma que essas lideranças esclarecem bem quem 

são os beneficiários e porque é necessário definir critérios para ser um beneficiário de uma 

RESEX. 

 
O perfil do beneficiário é importante porque é um instrumento e ele define quem são 
as pessoas que tem direito de permanecer no território a partir das categorias. Quem 
é beneficiário, quem é usuário, definindo quem tem direito de usufruir dessa área, no 
caso, é também uma forma de proteger a Reserva Extrativista porque muita gente 
quer se aproveitar das nossas terras e quer se chegar por aqui. E tendo esse perfil a 
gente fica resguardada pela lei e sabendo nosso perfil. Porque a Reserva é o que? É 
um direito daqueles povos que convivem na comunidade e que alguns de outras 
regiões vizinhas também usam, como por exemplo: o pessoal do Campestre e do 
Córrego que pescam aqui, assim, eles são usuários como outras pessoas que vem 
fazer alguma atividade aqui. As pessoas que moram e nasceram aqui elas já tem 
outro perfil. Elas têm uma vantagem por já morar, por ser daqui, então ela já é 
classificada como beneficiário e o beneficiário ele tem direito de acessar as políticas 
públicas desenvolvidas dentro da Resex. (Painho, líder comunitário). 
 

Por outro lado, é preciso destacar que algumas lideranças são mais cobradas pela 

comunidade, seja pelo seu histórico de soluções de problemáticas na comunidade ou sua 

herança de responsabilidade, já que seus pais e avós sempre tiveram à frente na luta e na 

organização comunitária, seja porque as pessoas preferem “sugerir” soluções a ter que se 

revelar como sendo contra algo ou alguém, ou ainda que suas “sugestões” lhes exijam por 

princípios morais e de identificação como oprimidos, a se rebelarem contra algo ou alguém 
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que os oprimem em vez de se silenciarem e apenas sugerirem que as lideranças de sempre é 

que devem agir.  

Vale ressaltar, que a Reserva Extrativista da Prainha do Canto Verde se 

caracteriza como sendo do grupo de Unidades de Conservação(UC’s) II, já que existem dois 

grupos (proteção integral-UPI e uso sustentável-UUS) dessas unidades com características 

diferentes:  

-  O grupo I - que são as Unidades de Conservação Integral, em que não é possível 
ter moradores; 
- O grupo II- que são as Unidades de Conservação de uso sustentável, em que as 
pessoas podem habitar e utilizar coletivamente os recursos, de forma que mantenha 
a sustentabilidade – é o caso em que a nossa referida comunidade se adequou. 
 

As Unidades de Conservação foram criadas oficialmente aqui no Brasil, a partir 

da homologação da lei 9985/2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC. São 12 tipos de UC’s que podem ser de nível federal, estadual ou 

municipal. Mas o relatório socioambiental realizado na Prainha apontou para que fosse uma 

Reserva Extrativista, devido as características da localidade e da relação harmoniosa entre a 

população e o meio ambiente, ou seja, a comprovação da existência de uma comunidade 

legitimamente tradicional e os respectivos recursos dos quais ela depende. 

A criação da Reserva Extrativista da Prainha do Canto Verde se deu após longos 

dez anos de processos jurídicos e trabalho político com a comunidade. Em agosto de 2001 

houve a primeira assembleia geral convocada pela Associação dos Moradores, para tratar da 

questão. Os moradores de Canto Verde, então, foram a favor de que a Associação fizesse um 

pedido da posse da terra coletiva.  

 
*Terra: O presidente fala que ganhamos a luta da terra e que a notícia já foi 
divulgada no Diário Oficial, no dia 01 de agosto de 2001 e já terminou o prazo do 
Antônio Sales recorrer na justiça. O mesmo diz que temos que ficar atentos e 
aproveitar e ler alguns documentos já conhecido pelos moradores sobre a Terra e 
que agora temos que providenciar o pedido de posse da Terra. Temos duas formas: 
*1ª Coletiva e 2ª Individual. O presidente fala as duas formas e que a melhor pra 
gente é a posse coletiva, pois assim a terra será de todos os moradores. O mesmo 
pergunta quem apoia que em nome de todos os moradores seja feito o pedido de 
posse coletiva. (Trecho da Ata da Assembleia Geral da Associação dos Moradores 
da Prainha do Canto Verde, realizada em 19/08/2001). 
 

Os sócios presentes votaram a favor da posse coletiva da terra, sendo que não 

houve nenhum voto contra e apenas uma abstenção. Os prainheir@s entenderam que a 

Reserva cabia dentro do modelo de desenvolvimento e preservação do seu modo de vida; 

identificavam pontos de contato com o que desejavam e pelo qual tinham interesse.  

 
Olha, a Prainha, ela tinha o desejo coletivo que era se desenvolver de forma 
sustentável, responsável e organizada, visando uma melhor qualidade de vida. 
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E a gente pensava e quer que ela venha a crescer no sentido tanto de conhecimento, 
como também no termo de economia. 
Mas que seja um crescimento que pudesse todo mundo ter um nivelamento social o 
mais igual possível.  
Então a reserva, ela contribui. Ela contribui porque a partir daí a gente envolve 
outros atores além dos que já eram envolvidos. Aí eu já trago o próprio governo 
federal, o próprio governo estadual, o municipal, outras instituições que ajuda a 
gente melhorar o nosso pensamento como também ajuda executar as ações que a 
gente planeja ou que a gente deseja realizar. Mesmo que a gente não concorde em 
muita coisa, a gente vai deixando que a RESEX ela traga essa possibilidade de viver 
junto aqui de uma forma mais clara. 
Porque também passa por toda uma discussão, toda uma construção coletiva e era o 
nosso sonho. Nosso sonho é que fosse construído de forma coletiva, de forma 
participativa.  Nosso sonho é que pudesse, as nossas regras pudesse ter um 
reconhecimento, inclusive do governo estadual e municipal.  Nós nunca nem 
sonhava ter um nível federal e hoje nós tamos num patamar inté muito mais alto do 
que aquilo que nós sonhava há alguns anos atrás.  
(Beto, pescador e liderança comunitária). 
 

Fica muito claro que os sonhos são uma construção que embora tenha o ganho da 

RESEX, inegável, parece ser a reserva um “mais lá” que move para a “forma coletiva de 

viver”, a “forma participativa” de fazer política. Podemos dizer que na luta política esse lugar 

imaginado como coletivo é uma utopia que nunca se gasta? Nunca consome suas próprias 

imagens por completo, mas elas se põem sempre mais acolá?  

Parecia ser uma prática social sabida, e que se queria continuar, a junção dos 

sujeitos que faziam a luta em Canto Verde, aos que por outros caminhos trilhavam outras 

lutas, assumidas por outros sujeitos históricos:   

 
Olha, a Prainha sempre vem com esse desenvolvimento nessa linha do social, do 
coletivo, de construir suas regras, valorizar o seu jeito de ser e preservar o espaço, a 
sua cultura para a atual e as futuras gerações.  Isso era o que a gente vinha sempre 
defendendo e pondo em prática.  
A partir dos anos 90 a gente tomou conhecimento desse outro modelo, inclusive 
através da nossa própria assessoria ligada ao Centro de Defesa e Promoção aos 
Direitos Humanos, que no norte havia a luta do Chico Mendes e aí a gente na época, 
a gente também foi solidário a todo aquele fato triste que aconteceu. 
E a gente começou a aprofundar mais a partir daí: "olha, a reserva extrativista é 
muito parecido com modelo que vocês defenderam, com o modelo que vocês tem 
que botar em prática na Prainha”.   
A partir daí a gente começou a se interessar, a aprofundar mais as vantagens e as 
desvantagens de uma reserva.  A gente também conversou sobre APA, também 
conversou sobre outros tipos de unidade, mas enxergou que a gente se enquadrava 
mesmo, os nossos sonhos e o nosso modo de vida e a nossa forma que a gente queria 
ou que a gente quer que seja desenvolvida na comunidade, em seu crescimento, a 
gente foi vendo que se encaixava numa reserva extrativista. 
Então foi a partir daí, ou seja, a gente então tomou conhecimento através da nossa 
própria assessoria, da igreja na década de 90... E a partir daí a gente começou a 
aprofundar e ver que esse modelo de unidade, ele contemplava os nossos objetivos 
maior que era a gente ter uma garantia maior de vida comunitária.  
Através de um órgão ou das instituições públicas, de um decreto, né, do governo 
federal, todo gestado através do conselho deliberativo, com a participação mais 
ampla possível da comunidade e das instituições aqui mais próxima... Tudo isso era 
um caminho. Novo caminho de luta. Então encaixou perfeitamente. (Beto, pescador 
e liderança comunitária). 
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O modelo de vida que a comunidade de Canto Verde desejava se voltava sempre 

para um compromisso com as gerações futuras como vemos na figura 35 abaixo – o que 

aparece em muitas falas. O futuro parece vir sob a forma de princípios coletivos, de relação 

não predatória e partilhada com a natureza, portanto, de luta continuada junto a outros, quer 

dizer, caminhava-se tentando considerar importante pensar que a alteridade se corporifica 

quando se vai buscando sempre o direito de todos. 

Para que a Reserva viesse a ser alcançada foi necessário, primeiramente, sonhar 

com ela e manter a esperança, pois exigiu muito trabalho, esforço da comunidade e de suas 

lideranças, uma vez que as demandas das populações tradicionais nem sempre são atendidas 

porque não estão dentro do padrão hegemônico do sistema vigente na sociedade, e assim, 

estão fora dos interesses do Estado. Isso gera um paradoxo: as pessoas ficam a favor da 

RESEX, mas os que não estão lutando diretamente por isso tendem a ficar sem entender o 

porquê de um sim e um não serem simultâneos. 

Portanto, se o sonho não fosse alimentado pela esperança e a esperança de mãos 

dadas com o sonho, as vitórias ante as contradições seriam bem mais difíceis, pois haveriam 

muito mais desistências do que persistência e perspicácia. Em Pedagogia da Indignação, dizia 

Freire: "uma das primordiais tarefas da pedagogia crítica radical libertadora [que] é trabalhar 

a legitimidade do sonho ético-político da superação da realidade injusta" (2000, p.43). 

 
Figura 35 - Placa sensibilizando os moradores para não venderem a terra. 

 
Fonte: Arquivo comunidade 
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Afirmava mais Freire (1992) que pelo interesse das classes que estão no poder, o 

ideal é que os dominados não sonhem, não tenham a utopia, nem a esperança, pois sem essas 

formas de seguir adiante, ficam acomodadas em suas realidades e não buscam transformá-la, 

tranquilizando os dominadores. Logo, para o mesmo autor, o sonho é que faz a luta emergir e 

continuar: “não entendo a existência humana e a necessária luta para fazê-la melhor, sem 

esperança, sem sonho” (FREIRE, 1992, p. 05). E a luta que se faz coletiva, abraçada, se torna 

mais forte e mais esperançosa. Esse sonho e essa esperança permitiu que a comunidade 

seguisse em sua organização e busca de ganhos em seu território. Os trabalhos para a criação 

da Reserva foram novo aprendizado; vejamos o passo a passo. 

Em 2005, o professor Jeovah Meirelles da Universidade Federal do Ceará realizou 

um estudo na comunidade que deu origem ao Laudo Ambiental, socioeconômico e cultural da 

mesma, reafirmando e fundamentando que Canto Verde tinha todos os requisitos necessários 

para tornar-se uma Reserva Extrativista. O Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) igualmente realizou estudos ambientais e isso auxiliou no 

desenrolar do processo de criação da Unidade. Várias instituições e órgãos públicos que 

conheciam o árduo movimento da luta dos prainheir@s expressaram seu apoio aos 

comunitários para a concessão da posse coletiva. 

No primeiro momento a comunidade realiza o pedido para uma Reserva Marinha, 

tendo em vista solucionar problemas referentes à pesca, principalmente a pesca predatória- 

um dos grandes dilemas enfrentados pela comunidade. Em um trecho da Ata da Assembleia 

Geral, realizada em 2001, podemos perceber como se deu o primeiro passo para o pedido da 

área reservada para a pesca, 

 
Que só irá facilitar na pesca e que garantirá o futuro da pesca para os nossos 
pescadores e permitirá a exclusão de qualquer pesca predatória na nossa área de 
pesca, assim como garantirá a observação do regulamento para a pesca artesanal na 
Prainha do Canto Verde.  
Alguns pescadores se preocupam em não dar certo, já que os outros não costumam 
obedecer as leis.  
O presidente diz que é preciso tentar e pergunta se os sócios autorizam a Associação 
dos Moradores a iniciar a elaboração junto ao Conselho Nacional dos Povos e 
Comunidades Tradicionais (CNPT) tendo em vista criar uma área reservada para a 
pesca artesanal da Prainha do Canto Verde. 
(Trecho da Ata da Assembleia Geral da Associação dos Moradores da Prainha do 
Canto Verde, realizada em 19/08/2001). 
 

Temos acima expostos os dois dilemas que sempre acorrem: de um lado, os 

desafios na luta maior, de fora, com o município, o estado, o governo federal, e, os 

empresários, que estão sempre junto deles. E temos o que fica “do lado de dentro da porteira”, 

acima colocado na frase: “Alguns pescadores se preocupam em não dar certo, já que os outros 
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não costumam obedecer as leis”, mostrando certa hesitação e desconfiança com relação ao 

cumprimento de conquistas coletivas, da parte dos parceiros sociais com quem se tratava. 

Os sócios votaram a favor, sendo que não houve nenhum voto contra. Então a 

Associação de Moradores já entra com o pedido da Reserva. Assim, em janeiro de 2007 a 

comunidade e alguns órgãos públicos e instituições são convocados para a Assembleia de 

Consulta Pública para a Criação da Reserva Extrativista da Prainha do Canto Verde, sendo a 

consulta pública uma obrigatoriedade para a criação das UC’s. 

Na ocasião, o representante do IBAMA/ DISAM - Brasília aproveitou para 

apresentar alguns aspectos legais sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação 

SNUC falando sobre o gerenciamento das Reservas Extrativistas, bem como outros pontos 

importantes para que os comunitários viessem a compreender melhor a questão. Os 

moradores também apresentaram suas dúvidas, angústias, medos e desafios, como também 

falaram sobre a importância de se está criando a UC. Todos os moradores participantes da 

assembleia disseram estar de acordo com a criação da Reserva Extrativista. Uma mulher, 

Dona Maria, nativa de Canto Verde, ressalta: 

 
Aqui nós começamos com um grupo pequenininho... Aí a gente foi lutando e até 
hoje a gente ainda luta... 
Se ganhamos a terra ela vai ser nossa por toda vida...  
Se não fosse nós lutando, não tinha mais peixe...  
Vamos lutar por toda a vida, é uns morrendo e outros nascendo. 
(Dona Maria/Viúva, nativa de Canto Verde).  
 

O que se percebe com a fala de Dona Maria, é que a luta não acaba, não termina. 

E a realidade em Canto Verde é que a luta de que se fala, mesmo apontando-se os ganhos e os 

paradoxos políticos, possui uma esfera que dá sentido à existência, e também um risco, que 

vai sendo gerido de geração em geração. 

Fazendo uma suspensão para comentar o próprio ato da pesquisa, lembramos 

Delory-Momberger que mostrava como as narrativas das pessoas reconfiguram novas leituras 

de si. São, pois, as narrativas das pessoas, instrumento de sua formação, não apenas porque 

são a expressão da experiência, mas porque “a narração é o lugar no qual o indivíduo toma 

forma, no qual ele elabora e experimenta a história de sua vida” (DELORY-MOMBERGER, 

2008, p.56).  

Dona Maria, também, ao contar dessa renovação permanente da precisão e da luta 

pela vida, não estaria dando forma à sua história por meio da narração? Eu me lembrava de 

como as reuniões da comunidade foram formadoras de mim; a gente naquele tempo pensava 
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no lado objetivo do que se queria conseguir, encaminhar, do que se teria de fazer para se 

continuar de pé, mas agora eu via que havia uma reconfiguração de si e do olhar para onde se 

olhava que era o que nos levava mais longe. 

 

Figura 36 - Mapa da Reserva Extrativista da Prainha do Canto Verde 

 
Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 

 

O que se vem tentado relatar, é que os moradores da comunidade estavam de 

acordo com a criação da Reserva Extrativista e para a criação da mesma foi necessário um 

longo processo de discussões, que se alimentavam o sonho, também traziam seu preço: estar 

atento para as manobras políticas que deviam ser pensadas a cada passo.  

Uma leitura vigilante e permanente dos atores políticos e dos parceiros era 

necessário a todo tempo. 

 
O objetivo que se colocava em pauta, nas reuniões que tinham de levar 
encaminhamentos, era a necessidade de defender o território, o mar e extrair os 
recursos naturais para subsistência comum da gente de modo sustentável. E se dizia 
que era preciso estar atento e responsável para contribuir com a conservação dos 
recursos naturais próprios da área.  
Ora, isso a gente sempre tinha feito. A gente percebia que o que a gente precisava 
estar atento e conhecer direitinho era o jogo político, as manobras que muitos que 
fazem a política vão fazendo. E era difícil isso, como até hoje, ficar acompanhando 
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passo a passo essas políticas mais miúdas, e indo para o mar buscar peixe para os 
parentes. (Pescador e liderança). 

 
Em prefácio ao seu livro, Pedagogia da Esperança, intitulado Primeiras Palavras, 

Freire (1992, p.11) observa a íntima conexão entre a esperança e a análise política, mostrando 

que o desvelar das possibilidades é um ato de prosseguir lutando: 

 
Nas situações-limites, mais além das quais se acha o “inédito viável” ¹, às vezes 
perceptível, às vezes, não, se encontram razões de ser para ambas as posições: a 
esperançosa e a desesperançosa. Uma das tarefas do educador ou educadora 
progressista, através da análise política, séria e correta, é desvelar as possibilidades, 
não importam os obstáculos, para a esperança, sem a qual pouco podemos fazer 
porque dificilmente lutamos e quando lutamos, enquanto desesperançados ou 
desesperados, a nossa é uma luta suicida, é um corpo-a-corpo puramente vingativo.  
 

Continuando sua obra, mostra Freire (1992, p.06), no mesmo prefácio, então, que 

a esperança assenta-se no fundamento ético-histórico do acerto que a move e faz parte, pois, 

da natureza pedagógica do processo político que suas lutas expressam: 

 
O que há, porém, de castigo, de pena, de correção, de punição na luta que fazemos 
movidos pela esperança, pelo fundamento ético-histórico de seu acerto, faz parte da 
natureza pedagógica do processo político de que a luta é expressão. Não será 
equitativo que as injustiças, os abusos, as extorsões, os ganhos ilícitos, os tráficos de 
influência, o uso do cargo para a satisfação de interesses pessoais, que nada disso, 
por causa de que, com justa ira, lutamos agora no Brasil, não seja corrigido, como 
não será carreto que todas e todos os que forem julgados culpados não sejam 
severamente, mas dentro da lei, punidos. 
 

Ora, sabe-se que a comunidade de Canto Verde vive principalmente da pesca; mas 

há os que pescam e que também utilizam a terra para pequenas plantações, em locais 

reconhecidos como vazantes; há outros que exercem a atividade da criação de animais de 

pequeno porte e produzem artesanatos com arte. E há alguns trabalhos junto da escola e de 

outros projetos que são transitórios, mas que a comunidade percebe como trabalho. 

 
Aqui na Prainha a gente vive mais é da pesca, quase todo mundo aqui pesca. Mais 
também tem o pessoal que planta nas vazantes ou dentro do seu quintal, essas 
pessoas também pesca, porque essas coisas ajuda na comida, do jeito que tá hoje, 
num dá pra viver só da pesca né? 
Se você plantar um pé de mamão, bananeira, goiaba e acerola, aí quando for no 
tempo dessas frutas botar, você não precisa comprar nas bodegas, aí também já tem 
o peixe, aí completa.  
Aqui todo mundo se vira de todo jeito. Tem as meninas que faz o artesanato, às 
vezes é pouco, mas é uma renda também. Aí um cria uma galinha, outro cria cabra 
ou ovelhas, assim a gente vai vivendo. Também o turismo, né? Os comércios e a 
prefeitura. As coisas não são muita não, mas dar pra gente ir vivendo. E tem os 
trabalhos das professoras, da escola, e uma coisa e outra assim. (Luiz, pescador e 
vazanteiro). 
 

Diegues, no livro “Saberes Tradicionais” (1999), ressalta que do ponto de vista 

marxista, as populações tradicionais estão integradas a costumes em que realizam uma 
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produção pré-capitalista, algo bem peculiar dessas comunidades, aonde a dependência do 

mercado chega, mas ainda não é a detentora do espaço e dos recursos, ou seja, ainda não é 

totalmente serva disso. Assim como Canto Verde, essas populações desenvolvem suas 

próprias formas de uso dos recursos disponíveis na natureza e não estão tão preocupadas com 

o lucro como as outras, mas, a manutenção de sua cultura, a subsistência de sua comunidade 

também são alimentadas como valor e isso muda um pouco a subserviência estrita ao modelo 

do capital. 

É sabido e o autor (DIEGUES, 1999) observa, que estas populações tradicionais 

estão ligadas aos ciclos da natureza e ainda tentam experimentar sua harmonia com essa 

junção cultura e natureza. Está ainda divergindo do modo tão totalizador da produção 

capitalista acontecer, onde tanto a natureza quanto a força de trabalho, ou seja, a mão de obra 

do comunitário seria mero objeto de troca, mercadorias sujeitas às depreciações da oferta e 

procura, ou mesmo, da habilidade ou poder de barganha dos envolvidos nessa troca. Então, o 

significado e a representação da natureza e do seu espaço cultural são totalmente opostos 

entre as culturas tradicionais e o modelo capitalista. 

Encontrando laço dessa fala com o modo de ser do modelo de unidade de 

conservação, eu observava que nesse caminho da RESEX, politicamente havia a intenção de 

se preservar a participação dos comunitários nas principais tomadas de decisão referentes à 

gestão da unidade como, por exemplo, por meio do Conselho Deliberativo (figura 37). Isso 

não era algo dado; havia de se conquistar esse modo participativo de assento em um Conselho 

gestor; e, sabe-se, isso não é isento de conflitos de diversa natureza, embora devesse ter-se de 

pensar a partilha e a esperança como tarefa diária. 

 
O Conselho tem por objetivo discutir, analisar, aprovar ou desaprovar demandas da 
Reserva. A criação do plano de manejo também fica sob a responsabilidade da gente 
do Conselho. A ideia de cuidar da comunidade tem de valer, no cotidiano e na luta 
política. 
Para a formação e composição do Conselho se fez necessário a reunião dos grupos 
que tem na comunidade; para conhecer e conversar sobre a importância de suas 
participações no Conselho.  
O Conselho Deliberativo sendo uma instância ligada à Reserva Extrativista, mais 
especificamente à gestão vigente de determinada Unidade de Conservação, deve ser 
gerido de forma compartilhada. Assim: essa unidade de conservação e suas 
determinações deveriam ser geridas não só pelo ICMBio, mas por representantes de 
todos grupos envolvidas dentro da Reserva. Isso é um trabalho de todo tempo, não é 
uma coisa que se faz um dia e fica. Não é algo sem conflitos, mas a gente tenha fé 
no que faz. É uma forma cotidiana até de pensar. (Roberto Carlos/Painho, liderança 
comunitária). 

 
Apoiada em Dewey, Lana et al. (2004, p. 144) nos ensinam que uma experiência, 

quando colaborativa, envolve um acontecimento que possui certo corpo, se distende no tempo 
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e possui caráter singular. Para a autora: “A singularidade de uma experiência permite 

vislumbrar sua globalidade, que implica a continuidade por meio “dos processos normais do 

viver”.  E explica mais: “Nesse sentido, experiência implica um duplo movimento: padecer e 

agir. O que nos afeta não depende apenas de nós, de modo que não podemos controlar o que 

se passa e o que acontece; entretanto, não somos indiferentes àquilo que nos atravessa e se 

coloca à nossa frente” (LANA³ et al.,2014, p. 145 in: FRANÇA et al., 2014.).  

Resistência e tensão, como rememoração e criação são também aspectos 

caracterizadores da experiência, diz Linhares (2001), e acrescenta a ideia de transformação e 

produção de sentidos, que se inscreve na experiência dos povos espoliados, quando dão 

especial acento ao pensamento criador de possíveis para suas lutas. Portanto na imagem 

abaixo, iniciamos na descrição da face única e plural que constituiu o Conselho Deliberativo. 

Única porque foi quem deu as primeiras formas à RESEX em seu molde legal dentro da 

comunidade, e plural porque além de várias pessoas e representantes de grupos, havia nesse 

meio, inclusive com a participação da associação nova que se opunha e continua até então a 

se contrapor à RESEX.  

Figura 37 – Primeiros conselheiros da Reserva Extrativista de Canto Verde 

Fonte: Márcia Lima (2011) 

Como diz Homi Bhabha (1998), a questão da identificação com algo que se quer 

politicamente, inclusive, nunca é a afirmação de uma identidade pré-dada, nunca uma 
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profecia autocumpridora que se faz sem esforço, pois sempre ao produzirmos um devir há a 

transformação do sujeito ao assumir aquele projeto. 

A Instrução Normativa (IN) nº 02, de setembro de 2007, em seu 7º Art. estabelece 

que a constituição do conselho se dê por representantes do poder público, de organizações da 

sociedade civil e das populações tradicionais da Unidade, sendo no subsequente artigo a 

discriminação de quem seriam as populações representadas na unidade como se segue: 

 
I – representantes de entidades legalmente constituídas pelas populações tradicionais 
da Unidade; 
II – representantes de formas organizativas legitimamente escolhidas pelas 
populações tradicionais da Unidade; 
III – pessoas físicas das populações tradicionais da Unidade legitimamente 
escolhidas por essas populações; (Art. 8) 

 
E por fim os critérios para ocupação das vagas no conselho no 9º art.: 

 
I - serão indicados para cada vaga no Conselho um representante titular e pelo 
menos um suplente, os quais poderão pertencer à mesma ou a diferentes 
entidades, ou representações desde que de um mesmo segmento; 
II - uma mesma entidade só poderá ocupar uma vaga no Conselho; 
III - deve-se garantir, na composição do Conselho, maioria de representantes das 
populações tradicionais da Unidade; 
IV - o titular e o suplente do Instituto Chico Mendes deverão ser indicados pela 
Diretoria de Unidades de Conservação de Uso Sustentável e Populações 
Tradicionais do Instituto Chico Mendes; 
Parágrafo único. Em situações excepcionais, quando não for possível o 
disposto no inciso III deste artigo, o mesmo deverá ser atingido nos mandatos 
subsequentes. 

 
Historicamente, e para fidelidade à memória deste momento emblemático da luta 

de Canto Verde e dos Povos do Mar do Ceará, devo mencionar os dezenove grupos 

legalmente representados, sendo eles: 

1) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio;  

2) Associação dos Moradores da Prainha do Canto Verde;  

3) Grupo do Turismo da Comunidade da Prainha do Canto Verde;  

4) Grupo dos Pescadores e das Pescadoras da Comunidade da Prainha do Canto Verde;  

5) Conselho de Educação da Comunidade da Prainha do Canto Verde;  

6) Grupo dos Vazanteiros (Agricultores Familiares) da Comunidade da Prainha do Canto 

Verde;  

7) Grupo da Juventude da Comunidade da Prainha do Canto Verde;   

8 e 9) Grupo da Cultura e do Artesanato da Comunidade da Prainha do Canto Verde;  

10) Conselho de Saúde da Comunidade da Prainha do Canto Verde; 

11) Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará; 
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12) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA / 

SUPES-CE;  

13) Prefeitura Municipal de Beberibe-CE;  

14) Instituto Terramar;  

15) Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará – SDA;  

16) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRACE;  

17) Fórum em Defesa da Zona Costeira do Ceará – FDZCC;  

18) Colônia de Pescadores Z-11 de Beberibe;  

19) Associação Independente dos Moradores da Prainha do Canto Verde e Adjacências - 

AIMPCVA. 

Todo tipo de regras relacionadas à vida de Canto Verde, seja para uso da terra, do 

mar, entre outros é publicado no Diário Oficial da União para tornar-se lei. Desta forma, 

entende-se o quanto o papel do Conselho é primordial e decisivo para o funcionamento e 

afirmação da Reserva. E esse conselho se mantém efetivo desde sua fundação como podemos 

ver na imagem abaixo já com 2 anos após sua criação. Acontece também novas eleições dos 

representantes de cada grupo a cada dois anos consecutivos. 

Figura 38 - Reunião do Conselho Deliberativo da Reserva em 2013 

 

Fonte: Márcia Lima 

 

Vimos demostrar o trajeto de consolidação do marco político que foi a conquista 

da Reserva Extrativista de Canto Verde. Parece que é compreendido pelos atores sociais cuja 
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fala foi evidenciada, o quanto esse marco representa um compromisso e um devir, 

esperançoso, mas difícil, com contradições com as quais devemos lidar. Agora vejamos mais 

detidamente algumas questões sobre como a reflexão ambiental se conjuga com essa 

perplexidade esperançosa de possibilidades de um coletivo sobreviver.    

                 A conservação como estudo das relações entre os humanos e a natureza, em 

definição proposta pela WWF/IUCN na Estratégia Mundial para a Conservação, em 1980, 

afirma: “Conservação é o manejo do uso humano de organismos e ecossistemas, com o fim de 

garantir a sustentabilidade desse uso. Além do uso sustentável, a conservação inclui proteção, 

manutenção, reabilitação, restauração e melhoramento de populações (naturais) e 

ecossistemas.”.  

Diegues (2000) ressalta que um aspecto importante nesta afirmativa é o que trata 

do uso humano dos organismos e ecossistemas e não do mundo natural como tal, como 

pretendem alguns cientistas naturais, para os quais o único instrumental válido é o fornecido 

pelas ciências naturais.  

No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (projeto de 

lei 2.892, de 1992) define conservação como: manejo do uso humano da natureza, 

compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a 

recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benéfico, em bases 

sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e 

aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral 

(projeto de lei 2.892, de 1992). Essa conquista reflexiva sobre conservação ressalta um 

pensamento que envolve o cuidado com o ambiente junto às gerações atuais, mas abarca este 

cuidado para com as gerações futuras, inscrevendo essa visada em uma articulação com a 

ideia de desenvolvimento sustentável. 

 

5.1. Um ator externo: a mão invisível do capital 

 

Mas como sempre acontece 
Quando algo vem pro pobre 
Pro alívio do que sofre 
O rico logo se mete 
Com dinheiro se intromete 
E arma sua empanada 
Para iludir a “negrada” 
Aí tá feito o motim. 
Que a reserva é boa, sim 
E deve ser ampliada. 

Trecho do Cordel “Um dedo de prosa sobre a reserva 
extrativista”. Autor: José Maria/ Dedé Professor 



200 
 

 
 

 

Com a RESEX da Prainha do Canto Verde decretada em 2009, parecia que os 

ânimos iriam se acalmar, pois a comunidade estava assegurada por lei federal em relação ao 

seu território após décadas de acirrados conflitos. No entanto, a história de repressão por parte 

da especulação imobiliária não se findara, novos impasses surgem nesse contexto. Como se 

inicia esse novo capítulo na história da luta desse povo do mar? 

Antes os moradores da Prainha estavam a lutar contra dois especuladores. 

Primeiro Antônio Sales Magalhães e depois com a Imobiliária Henrique Jorge sendo o 

proprietário Henrique Jorge de Oliveira Pinho como já relatamos neste trabalho. Ao longo da 

questão a comunidade conseguiu vencer em todas as instâncias do judiciário, anulando todas 

as usucapiões existentes nessa área, tornando-a efetivamente dos moradores da Prainha do 

Canto Verde. Parecia que, após isso, os prainheir@s iriam cuidar mais dos problemas 

internos, trabalhar para implantar efetivamente a RESEX, buscar novos projetos, efetivar o 

Conselho Deliberativo, entre outras atividades importantes para a unidade, porém um novo 

ator entra nessa trama e novamente se entrava uma luta árdua na comunidade, chega um 

opressor com outro nome... 

As lideranças da comunidade junto às assessorias descobrem que um empresário 

de Fortaleza havia entrado com um pedido de anulação da criação da RESEX ainda quinze 

dias antes da mesma ser sancionada. Ou seja, ele entra contestando a criação da Unidade de 

Conservação e requerendo mais da metade das terras dos prainheir@s, o qual alegava ser 

proprietário. 

Porém, o empresário, apesar de não aceitar desde então as decisões da lei - sempre 

recorrendo a outras instâncias-, não se excluía da decisão do STF que citei acima. O 

usucapião que ele apresentava estava entre os que haviam sido anulados, pois além da terra 

ser da União, as imobiliárias haviam grilado a terra dos moradores de Canto Verde.  Mas o 

especulador não parou por aí.  

O empresário que tem uma casa de praia há mais de 20 anos dentro do território 

da Reserva Extrativista, conforme consta no documento de Informação Técnica nº47/2009, do 

CGREX/DIUSP/ICMBIO que afirma no ponto 1.10 que “O proprietário construiu sobre terras 

públicas e modificou o leito de um riacho”. Casa na verdade que é uma mansão, pois foi 

avaliada pela Revista Veja (17 junho, 2009, Reportagem de Renata Betti, p.44) em 4 milhões 

de reais. O empresário alega ter a comprado de Antônio Sales Magalhães. Isso mesmo! Do 

primeiro especulador que a comunidade teve que resistir para garantir seu lugar, seu modo de 
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vida e seu território diante a atitude do mesmo que começou a colocar cercas e lotear a 

comunidade como se não houvessem moradores no local. Vejamos o que fala um morador: 

 
Eles colocaram nos documentos fraudulentos como se aqui na Prainha não morasse 
ninguém. Falavam das comunidades vizinhas de nós como o Campestre da Penha, o 
Jardim, que é tudo do lado da Prainha, mas não citavam a gente, como se nós não 
existisse. Mas há muito tempo nós já morava aqui. Então assim, esses “cabras” são 
espertos demais, tentam enganar nós. Mas não deu muito certo pra eles não. Mas 
vou te dizer, de todos que nós lutamos, esse empresário aí, é o pior, ele é cheio de 
artimanhas. (Morador de Canto Verde). 

 

No entanto, em 2001 o Tribunal de Justiça do Ceará, em decisão unânime, 

condenou os documentos expedidos pela Imobiliária considerando puro ato de grilagem; 

usurpadora e imoral; concedendo mais uma vitória aos prainheir@s, como podemos ver no 

trecho extraído de um dos processos: 

 
As câmaras Cíveis Reunidos, por unanimidade de votos, julgaram procedente a 
Ação Rescisória, para que seja cancelado o registro feito no Cartório do 2º ofício da 
Comarca de Beberibe (CE). Os réus pagarão as custas processuais e honorários 
advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, tudo de 
acordo com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça e nos termos do voto 
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. (Ação Rescisória Nº 
0000.10044-0 de Fortaleza). 
 

Após essa sentença, a comunidade, percebendo que os ataques de especulação ao 

seu território jamais cessariam, entra com o pedido para a criação de uma Reserva 

Extrativista, como foi relatado anteriormente. Portanto, não poderia existir algum outro dono 

dessas terras a não serem os nativos, já que as mesmas nunca haviam sido vendidas por seus 

moradores, 

Ocorreu, porém, que os autores ANTÔNIO SALES MAGALHÃES e sua mulher 
adquiriram através de compra, conforme escritura dos imóveis (Doc. S nº. s 
107/129) medindo cada gleba respectivamente(...) 
Pelo comprimento da gleba adquirida, não poderia, ter alcançado a Prainha do Canto 
Verde, uma vez, que os nativos desta Praia não venderam suas posses. (Processos, 
03/08/1984). 
 

O empresário, que tentou barrar o processo de criação da Reserva e que continua 

tentando por vários meios, requerer mais da metade das terras dos nativos, havia adquirido, 

por documentos ilegais, a posse da terra onde se encontra a Reserva Extrativista.  

 
Esse empresário, e o cara aqui da Prainha que trabalha pra ele, porque sempre teve 
na nossa história uma pessoa que ficava ao lado do nosso inimigo (porque eu posso 
chamar esse homem assim, de inimigo), ele manda essa pessoa incentivar os outros 
a fazer as coisas erradas, a vender casas, e diz que tem um advogado para defender. 
Tudo de ruim aqui ele apoia e essas pessoas que fazem as coisas erradas, porque 
vendem suas casas e tiram o direito dos próprios filhos ficam tudo dependente dele 
por causa do advogado. (Mulher do grupo de mulheres da RESEX). 
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Para garantir a permanência desse advogado na comunidade, visitando sempre 

aqueles que ele defenderia para que, em troca, os seus clientes defendessem o fim da Reserva 

e serem fiéis transmissores da boa imagem do empresário especulador dentro da comunidade, 

culminou na criação de uma associação. Mas antes de continuarmos, vejamos o que Freire 

tem a nos dizer sobre o papel do opressor, quando este busca alimentar no oprimido a 

dependência dele:  

Daí que os opressores desenvolvam uma série de recursos através dos quais 
propõem à. “admiração” das massas conquistadas e oprimidas um falso mundo. Um 
mundo de engodos que, alienando-as mais ainda, as mantenha passivas em face dele. 
Daí que, na ação da conquista, não seja possível apresentar o mundo como 
problema, mas, pelo contrário, como algo dado, como algo estático, a que os 
homens se devem ajustar. (FREIRE, 1987 p.86). 
 

Logo de início ela não tinha somente um, mas dois advogados e logo em seguida 

uma ambulância, que viria como o cumprimento de apenas uma das tantas promessas do 

“salvador da comunidade” e “libertador dos comunitários de toda a pobreza”, como seus 

aliados o definem. 

As primeiras estratégias, já como instituição legalmente constituída por 

moradores diversos - já que é uma associação independente e não de defesa do território dos 

comunitários locais- mas majoritariamente por moradores da Reserva, foi atacar as lideranças 

pró-RESEX com mentiras expostas em faixas e até outdoors. E também por ameaças contra 

essas lideranças. Dentre seus associados tem uma grande parte dos que antes foram os 

mesmos a assinarem a decisão e pedido para a criação da Reserva da terra e do mar, e agora 

se dizem enganados porque “achavam que era uma Reserva só de MAR”. 

Infelizmente nessa luta em busca de garantir o território, único meio de 

sobrevivência dessa cultura, as intimidações não param. Elas variam hora direcionadas às 

lideranças internas, hora aos representantes do ICMBio. Instituição designada a implantar as 

regras da Reserva após discussão com conselho deliberativo e gerir a mesma em seus diversos 

processos legais, de preservação e de planejamento na organização espacial. No ano de 2016 

foi feito uma barricada15 para evitar a entrada e fiscalização por parte do órgão que estava 

acompanhado de alguns policiais conforme vemos na foto do site do ICMBio (em anexo). 

Uma outra investida nessa intimidação foi a depredação do veículo do mesmo órgão. Já a 

destruição de patrimônio das lideranças são incontáveis por parte daqueles que são contra as 

regras e a favor da especulação. 

 

                                                           
15 Disponível em http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/8599-prainha-do-canto-verde-coibe-
especulacao-imobiliaria acessado em 26/11/2017. 
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Uma turma aqui é orientada para serem violentos mesmo, para colocar medo nas 
lideranças, para que a gente tenha medo e fique calado. Algumas lideranças mais da 
frente do movimento são ameaçadas, como os filhos do Seu Pilé que participam 
muito, então são os mais visados por essa turma aí. Às vezes eu sinto uma tristeza de 
ver essas pessoas tão enganadas. A gente tenta conversar com eles, mas eles não 
querem escutar. Mas a gente não desiste não, às vezes desanima, mas volta a ter 
esperança. Já tivemos muitas conquistas, e se Deus quiser, àquele lá de cima, que 
sempre teve com a gente, vamos ter muito mais. (Mulher de pescador, do grupo de 
Mulheres da Resex). 

 

Um olhar esperançoso parece fazer os comunitários vencerem os medos, a 

opressão e não desanimar na defesa de seu território que é essencial às suas vidas. Sobre isso, 

Freire em sua Pedagogia do Oprimido nos diz bem,  

 
A violência dos opressores que os faz também desumanizados, não instaura uma 
outra vocação – a do ser menos. Como distorção do ser mais, o ser menos leva os 
oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. E esta luta somente tem 
sentido quando os oprimidos, ao buscar recuperar sua humanidade, que é uma forma 
de criá-la, não se sentem idealistamente opressores, nem se tornam, de fato, 
opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. E ai está a 
grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos – libertar-se a si e aos opressores. 
Estes, que oprimem, exploram e violentam, em razão de seu poder, não podem ter, 
este poder, a força de libertação dos oprimidos nem de si mesmos. Só o poder que 
nasça da debilidade dos oprimidos será suficientemente forte para libertar a ambos. 
Por isto é que o poder dos opressores, quando se pretende amenizar ante a 
debilidade dos oprimidos, não apenas quase sempre se expressa em falsa 
generosidade, como jamais a ultrapassa. Os opressores, falsamente generosos, têm 
necessidade, para que a sua “generosidade” continue tendo oportunidade desrealizar-
se, da permanência da injustiça. (FREIRE, 1987, p. 20). 

 

Apesar de todas essas apelações do empresário em busca de desconstituir a 

RESEX, em pesquisa realizada pelo ICMBio em 2014 para a construção do perfil do 

beneficiário, foi constatada que das 389 família residentes em Canto Verde, apenas 30 não 

concordavam com a RESEX, e essas são as famílias ligadas ao empresário. 

 
Olha, nós temos essas dificuldades, que não são novas, novos são só os atores, 
sabemos que nas lutas, sempre o poder do capital vai querer falar mais alto, mas a 
gente sabe que os prainheiros e prainheiras querem continuar tendo seu lugar de 
moradia, querem um espaço para os seus filhos morarem, defendem seu território. 
Muitos não são de estar lá na frente dizendo, mas defendem porque todo mundo 
acha bom ter terra para morar de graça, principalmente nesse nosso lugar que é tão 
bonito. A Reserva é muito boa. A comunidade já recebeu vários benefícios. Os 
moradores recebem o Bolsa Verde, muita gente já acessou e está acessando os 
créditos do INCRA para investir na pesca, na criação de animais, na sua renda, 
coisas que a gente não teria conseguido se não fosse reserva e o mais importante, a 
garantia da terra. Então essas coisas dessa outra associação é porque eles deixaram o 
individualismo tomar conta deles e só pensam e si e em defender quem na verdade 
não está nem aí pra eles... E a gente continua seguindo. Acho que a oposição às 
vezes serve para que a gente continue atento e não deixe o barco afundar. (Líder 
comunitário). 
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Nessa empreitada, as lutas devem estar sendo repensadas sempre, as estratégias 

elaboradas minuciosamente para que possam dar conta de tantos desafios. Nas falas, há uma 

angústia com os emblemas vividos atualmente, mas também há quem veja nesses emblemas 

um modo de reflexão, de sempre buscar o pensar das ações e as avaliações que precisam ser 

feitas sempre no movimento. E que nisso, os oprimidos possam, ao reconhecerem-se como 

oprimidos, junto aos que já fazem a luta, buscar também sua libertação (FREIRE, 1987), seja 

através da luta direta pelos meios judiciais, políticos e ideológicos, seja pela esperança e pela 

certeza de que existe sim, algo que pode superar o poder do capital e que tem provado ser 

superior, que é a fé desse povo. Como já vimos, o papel da igreja (CEBs) foi essencial e a fé 

junto à esperança era alimentada e reforçada antes de cada reunião como podemos ver no 

salmo 140 que expressa a confiança de ter uma companhia muito mais poderosa que a do 

dinheiro: “Eu sei que Iahweh fará justiça ao pobre e defenderá o direito dos indigentes. E os 

justos irão celebrar o teu nome, os retos viverão em tua presença (Sl 140, 13-14, Bíblia de 

Jerusalém)”. 

Uma liderança do início da luta, professora Inez e atual pesquisadora e assessora 

do Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP), nos presenteia com sua memória sobre essa 

relação de fé e luta que deu e continua dando frutos para esse povo prainheir@, 

 
A bíblia era o nosso livro do centro. Nós não fazíamos nenhuma conversa, nenhuma 
reunião que não tivesse o texto bíblico preparado para começar a reflexão a partir 
dali. Ninguém iria dar força pra gente se nós não tivesse encontrado o respaldo na 
bíblia. Jesus foi…como é que chama quem vai na proa? ... Mestre! Ele quem 
conduzia! A mobilização, o incentivo, o estímulo. Era tudo tirado dali, tudo na nossa 
vida era tirado dali. (Professora Inez). 
 

Essa admiração tão clara à força que esses nativos encontravam, a partir de uma 

espiritualidade alimentada pela Bíblia, também foi percebida em várias outras falas das 

demais lideranças que entrevistei e, não poderia ficar silenciada diante da importância de tal 

prática do cotidiano e, das rotinas desses guerreiros e guerreiras que, não mediram esforços 

para defenderem seu povo e seu território, de forma a desafiar a lógica (talvez ontológica para 

não dizer selvagem) da lei dos mais fortes. E assim deixam uma herança histórica e 

paradigmática em que pequenos superaram o poder dos grandes e costumeiros opressores e 

privilegiados. 

Seguimos adiante na busca pelo olhar das juventudes da RESEX. 
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5.2. De olho no furacão: a fala das juventudes 

 

Eu sempre converso com os jovens e digo: venham com a gente participar das 
coisas, das reuniões, saber o que está acontecendo na nossa comunidade. E conto um 
pouco para eles a história da comunidade, da nossa luta e porque que a gente ainda 
tem terra, e de graça para morar. Por que eu faço isso? Porque eles precisam saber 
que se eles querem ter um canto para morar daqui há uns anos, eles também 
precisam entrar na luta, para que quando os mais velhos se forem, eles darem 
continuidade, e assim ir passando já para os filhos deles. A juventude é importante e 
se a gente não incentivar eles a lutar, a luta pode se acabar. (Veinha, líder 
comunitária). 
 

As juventudes estão de olho no furacão da luta pelo futuro da Reserva Extrativista 

como seu lugar de projeto seu? 

Não haveria uma resposta peremptória; no mínimo, essa questão é 

problematizável. E nos ateremos a isso. Na pesquisa, ouvimos os jovens, e como havia de se 

dar relevo a uma outra ordem de falas que compõem um giro característico, vamos nos deter 

nisso em especial. As discussões que foram levantadas com eles pareceram recobrir as 

perguntas da RESEX de Canto Verde, pelo futuro da luta popular local, cujo núcleo envolve a 

potência de vida de seu território, como refletida na fala acima de Dona Veinha. É preciso um 

olhar especial as juventudes, “a juventude é importante!”. 

Nos estudos de juventudes, hoje, observa-se diversas tendências, que se vistas 

isoladamente e em sua negatividade nos dão ideias deturpadas ou fragmentadas sobre esta 

fase da vida que é, sobretudo, uma categoria sociológica (ABRAMO, 1994). Pensar sobre 

juventudes com estas contradições, e mirar um pouco seus sonhos e os entraves de seu 

esperançar, é mostrar como a luta pelo lugar e nossa forma de vida é posta e que dificuldades 

enfrenta nos tempos de agora, com a RESEX. Pela fresta dessa forma de análise – trazer as 

contradições para se pensar um projeto de futuro coletivo com os jovens – vamos analisar os 

desafios e tarefas da RESEX.  Debrucemo-nos sobre esse aspecto do devir da RESEX. 

Considerar o jovem como aquele “que não chegou a ser ainda”, retirando-lhes as 

exigências do presente e deste seu momento de vida. Observa Dayrell (2003) que esta visão é 

comum nas escolas, onde o futuro é colocado como um aceno sempre mais longe, 

impossibilitando vermos os reclamos da temporalidade que se está vivendo.  

Para Abramo (2005), quando se fala em juventude, parece esse ser um termo 

óbvio, daqueles que se explicam por si só e que todo mundo sabe um pouco, daqueles que 

suscitam discursos de indignação ou de esperança entusiasmada. Daí vem as formas que se 

tem tratado ou trabalhado com a juventude: com conselhos para que pensem no próprio futuro 

ou mesmo como forma de ameaça que, “se não fizerem isso ou aquilo terão um futuro 
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temeroso”, ou ainda com simplesmente esporte para ocupar o tempo delas em vez de deixá-

las escolher o que irão fazer, já que no imaginário adulto há uma certa certeza que os jovens 

vão entrar em alguma encrenca se não forem tutelados o tempo todo. Sobre isso salienta 

Freire (1992) para um olhar humanista por parte daqueles que querem orientar os jovens. 

 
Sem que o educador se exponha inteiro à cultura popular, dificilmente seu discurso 
terá mais ouvintes do que ele mesmo. Mais do que perder-se inoperante, seu 
discurso pode reforçar a dependência popular, pode sublinhar a apregoada 
“superioridade lingüística” das classes dominantes. (p.108). 
 

Nossa observação é que é certo que devemos pensar no futuro; mas pode-se vê-lo 

como “um presente estendido” ou “que se estende”.  Por que isso seria importante? 

Considerar “que” “o futuro começa agora”?  

É importantíssima a participação das juventudes no processo de reafirmação de 

território, na busca de políticas públicas para o desenvolvimento comunitário, de 

oportunidades de geração de renda para pais e mães de família, mas também para os homens e 

mulheres jovens, mesmo solteiros, mesmo morando com seus pais. É preciso que considerem 

e sejam apoiados a transformar os seus sonhos em um caminho e não em um pódio onde é 

preciso estar acima de alguém para ter vencido, mas ter caminhado, saído de um lugar para 

outro melhor, e principalmente, ter caminhado junto, em comunidade, uma vez que “ninguém 

liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão” (FREIRE, 

1987, p. 33). 

Mesmo na educação, ainda seria preciso mudar essa representação que é tida dos 

jovens, ainda que isso seja uma leitura do que tem sido atualmente. Na escola se vê estas 

contradições. Os professores percebem o potencial dos jovens quando lidam com algumas 

disciplinas/matérias da escola, mas também percebem suas dificuldades de ver sentido e de 

construir projetos de futuro.  

Há discursos que dizem que os jovens não sabem o que querem e por isso alguém 

é que deve decidir por eles o que é melhor. Até que ponto isso é verdadeiro? Freire (2000) nos 

responde, 

(...) se recuso, de um lado, o discurso fatalista, imobilizador da história, recuso, por 
outro lado, o discurso não menos alienado do voluntarismo histórico, segundo o qual 
a mudança virá porque está dito que virá. No fundo, são ambos estes discursos 
negadores da contradição dialética que cada sujeito experimenta em si mesmo, de, 
sabendo-se objeto da história, tornar-se igualmente seu sujeito. (p.20, grifo meu). 
 

De fato muitos jovens se veem sem opção, sem projeção ou expectativas do que 

poderia fazer no futuro, mas isso não lhes tira a vontade de poder decidir sobre as opções que 

lhes aparecem. Será fundamental que na socialidade vivida na escola os jovens possam 
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dialogar com as gerações, com seus pares e com os desafios de transformação de suas vidas e 

comunidades, de maneira que se possa auxiliá-los a transformarem-se em pessoas 

(CANÁRIO, 2005; 2008). 

Entendemos, diante disso, que o viável para superar essa visão estigmatizadora -

jovem-aceno ao futuro e jovem-fonte de problema-, é necessário possibilitar às culturas 

juvenis mais opções do que as que estão tendo, mais opções do que a única que o sistema 

impõe: de que precisam ser todos grandes estudiosos ou se darão mal; e que daí a culpabilizá-

los (e a apenas eles) por isso, é um passo.  

 
Os jovens veem empresários que não terminaram sequer o primário. Veem pessoas 
graduadas desempregadas nas capitais ou mesmo ganhando muito pouco ou 
trabalhando em algo que não foi a sua formação. Então, é uma realidade que está 
posta e eles leem-na: não é o estudo que constrói a desigualdade social; ela a agrava 
e formaliza as separações de classe social. Cabe aos interessados em contribuir com 
a juventude, o aprofundamento das leituras de sua realidade a partir da escuta aos 
próprios jovens e do olhar à socialidade que se lhes está a ofertar. (André, professor 
da Escola). 
 

Quando Canário (2008) nos propõe “pensar a escola a partir do não escolar”, não 

está trazendo de volta o cotidiano da vida ao seu lugar de importância na formação do 

educando? Não seria preciso sair de uma visão excessivamente abstrata do conhecimento, 

para levarmos em conta a condição de pessoa do educando, com suas experiências e devires 

singulares? 

E continua o jovem educador, mostrando algumas demandas e leituras juvenis em 

descompasso com o que se lhes apresenta como possibilidade no presente: 

 
Se ainda crianças, lhes damos autonomia para decidir o que é certo ou errado, o que 
querem ou não, não era esperado que decidissem em terem tudo o que quisessem, 
que fossem “livres para consumir”? Estamos interessados mesmo em suas vidas? As 
lideranças da comunidade já sentem essa diferença, de quanto elegemos as 
obrigações para os jovens fazerem ou quando eles são motivados e fazem por conta 
própria. O que seria de fato autonomia? O que levaria eles a optarem pelo certo se 
tiram seus preceitos de suas vontades? 
Existem alguns programas de políticas nacionais ou mesmo de bancos privados que 
possibilitam algum acesso a financiamentos de projetos, mas é preciso que essas 
instituições e programas possam se aproximar dos jovens de outro modo. Há um 
constrangimento por parte de muitos comunitários e principalmente dos jovens em 
tomar a iniciativa de ir até os gestores desses programas ou financiamentos, ou de 
ter acesso a estes projetos, já que são de instituições com foco nos grandes 
empreendimentos ou a serviço de um tipo de lógica de mercado. E não há que isso 
vir junto da escola? O escolar tem de ser apartado do cotidiano? -esta é uma 
pergunta apenas de RESEX?  (André, professor da Escola).  
 

Rever o que chamamos de escolar será sempre renovador para a educação, pois 

quando a sociedade muda, as demandas suas modificam o que se faria e teria de considerar na 

escola. Ora, não é raro que a heterogeneidade dos mundos vividos – família, aprendizagem de 



208 
 

 
 

trabalho, cultura, escola, bairro/comunidade, entre outros - os faça muito frequentemente 

agravar incongruências e contradições (SETTON, 2005). Daí que lidar com o presente será 

sempre trazer um passado que se dobra e se revela, como também um futuro, que se 

articulam, como observava Freire (1992) concretamente ligados ao cotidiano das vidas em sua 

humanidade. 

Não sei de que forma a gente tem que conquistar a juventude para trazer esse debate. 
Porque aí um jovem vai conquistar outro jovem e mais outras pessoas. Para pensar a 
vida comum mesmo. Porque aí o grupo Jovens em Ação tem esse grande papel de 
começar a fazer esse trabalho junto à associação, junto à toda a gente da 
comunidade. (Roberto/Painho – liderança comunitária). 
 

Pensar em formas de agregar a juventude nos processos do cotidiano da vida tem 

sido desafiador em muitas áreas, o que se percebe na fala acima. E isso não é só uma 

exigência de um grupo social que precisa construir futuro coletivamente, como Canto Verde.  

Há ao mesmo tempo que um preconceito com o comportamento de alguns jovens ou com a 

apatia deles em relação aos problemas da comunidade e por outro lado há um certo 

desconforto em lidarmos enquanto adultos com o assunto, uma vez que não nos sentimos 

sempre seguros em estarmos comprometidos com a juventude que é tão inusitada e cheia de 

criatividade, coragem, rebeldia. Mas mesmo no âmbito nosso, que é o caso da Reserva, falar 

de juventude pode se tornar impossível se não ampliarmos a óptica e percebermos sua 

pluralidade. Freire (1992) chama atenção para que essa diversidade, em contrapartida, não 

seja vista por separado, ou melhor, deslocada em um universo minoritário, desconsiderando 

as demais minorias que sofrem as mesmas desigualdades e exclusões,  

 
(...) a unidade na diversidade tem de ser a eficaz resposta dos interditados e das 
interditadas, proibidos de ser, à velha regra dos poderosos: dividir para reinar. Sem 
unidade na diversidade não há como sequer as chamadas minorias lutarem, (...) 
pelos direitos mais fundamentais, mais, se se pode dizer, mínimos, quanto mais 
superar as barreiras que as impedem de “ser si mesmas” ou “minorias para si”, umas 
com as outras e não uma contra as outras. (p. 151 e 154, grifo do autor).  
 

Freire (1992) diz que as minorias, na verdade são maioria e só poderão conseguir 

alcançar essa apropriação da sua emancipação quando tiverem conhecimento que são a 

maioria. E “trabalhar as semelhanças” muito mais que as diferenças, para então criar essa 

unidade na diversidade que os darão poder democrático efetivo. 

Dessa forma é que compreendemos a nossa juventude por imagens que fazem 

com que a paisagem de Canto Verde seja viva, por ter:1) jovens que passam dia e parte da 

noite na internet, 2) jovens do grupo Jovens em Ação, que realizam projetos diversos, 3) 

jovens que frequentam as igrejas, e buscam sua espiritualidade de forma coletiva, 4) jovens 

que gostam de tocar violão, cantar e fazer luau sem bebidas, só conversas, e que leem muito 
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5)jovens que gostam de se reunir para beber, festar e dentre eles estão os que usam drogas 

ilícitas, e gostam mais de visualidades, 6) jovens que saem durante a semana para estudar 

fora, e não se sabe muito mais deles, 7) jovens que gostam de ficar somente em casa, 

assistindo ou deitados ouvindo música, ou mesmo ajudando os parentes nos afazeres 

domésticos, 8) jovens que trabalham na pesca e ajudam no sustento da família, 9) jovens que 

trabalham no turismo comunitário, 10) jovens que vemos sempre de um lado para outro 

andando pela comunidade sem engajamento maior em uma ação comum, na maioria das 

vezes em busca de wi-fi e com uma caixinha de som tocando ao lado, 11) jovens cujo 

interesse maior é praticar esporte, principalmente futebol, 12) jovens soltando pipa, brincando 

de botinho, brincando/treinando capoeira perto da escola, 13) jovens casais passeando ou 

sentados em algum lugar conversando, vivendo seu apaixonar-se, entre tantas outras 

paisagens que eles se denotam na comunidade. 

Diante dessa diversidade de modos de parecer ser juventudes, pergunto como eles 

se dispõem a viver a esfera pública. Que vivência da esfera pública, no local, poderia lhes dar 

certa afeição pela luta política? Parece-nos bem claro na fala dessa jovem liderança que em 

um só grupo não seria possível abarcar a diversidade existente na juventude da Reserva, mas 

que os grupos que cada pessoa participa estão formando suas próprias identidades plurais. 

 
Nós estamos trabalhando com o grupo Jovens em Ação na comunidade. E a gente 
está trabalhando com cerca de vinte (20) jovens que estão acompanhando todos os 
processos que a gente vai. Se for pra uma reunião e chamar os 20 eles vão (...) se for 
pra ajudar alguma coisa assim da associação ou alguma ação do grupo de turismo, se 
chamar todo mundo, eles vão. 
Quando a gente começou a conversar no ano passado [2016], era por volta de uns 
30, mas aí a gente foi conversando, foi amadurecendo o grupo que foi ficando firme 
foi mais esse grupo de 20. O objetivo do grupo é formar os jovens que já não são 
mais crianças que podem estar estudando na escola, mas formar, tipo, pensar o que é 
a RESEX, pra que serve, porque que a gente tem que estar lá ajudando, colaborando 
também nos trabalhos da comunidade. E a gente está pro movimento, pra ação, né? 
Daí o nome. (Beatriz). 
 

E a seguir Beatriz historia, de seu ponto de vista juvenil, os fazeres do grupo e sua inserção 
nele: 

O nosso primeiro encontro foi em fevereiro do ano passado. E depois fizemos uma 
parceria com um movimento nacional de juventude chamado LEVANTE. Eles 
vieram aqui conversar com a gente em agosto. Já tínhamos uns 6 meses de 
funcionamento.  
Na verdade o grupo é ainda mais antigo, eram outros jovens e eu ia ainda sem ser 
jovem. Eu lembro que quando eu comecei a participar o grupo ainda não tinha um 
nome e eu era uma criança ainda. Eu ia de intrusa (risos). Para esse ano, por 
exemplo, nós fizemos um planejamento anual, e aí a veio um apoio do LEVANTE 
estadual, o Miguel e a Luz, e aí a gente colocou que a juventude deveria ajudar mais 
na associação.  
Hoje tem o Nino dentro do conselho da associação, aí também a gente conseguiu um 
lugar para os jovens no turismo. E aí também com a ajuda do LEVANTE tivemos 
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formações, aí a gente ampliou a atuação do grupo para também atuar fora da 
comunidade.  
Hoje tem até mesmo outras comunidades tradicionais que eu conheço que a gente 
sempre acompanha, porque eu sempre estou com as meninas do TERRAMAR, eu 
observo que é muito falado no grupo de jovens da Prainha e que todo mundo quer 
conhecer esse grupo que está em tudo, que tá no trabalho da rádio, tá na associação, 
tá no turismo, tá no LEVANTE.  
E aí a gente começou a ajudar em outras comunidades, no próprio Beberibe nós já 
fomos em escolas pra formar um grupo, vamos dizer pra começar a se organizar né. 
Um grupo de jovens organizado. A primeira que a gente foi, foi na escola 
profissional. O diretor pediu pra gente ir lá pra ajudar o grêmio. 
(Beatriz – 20 anos, coordenadora do grupo Jovens em Ação, faz parte da 
Coordenação Executiva da Rede Cearense de Turismo Comunitário – TUCUM). 
 

Pensar o político nas culturas juvenis é um desafio para Canto Verde. Então, vê-se 

nesse grupo temos um exemplo pontual, mas que nos provoca a reflexão sobre a necessidade 

de olhar para a juventude como composta de pessoas, singulares, que protagonizam o 

presente. Para Cara e Gauto (2007), o problema é querer ver a juventude como protagonista e 

revolucionária sem antes ouvir ou dimensionar quais são as demandas.  

 

5.3. Consumir para consumar-se a lógica da mercadoria? 

 

Pensar juventudes como objeto de consumo; colocar essa categoria como clientela 

fundamental da indústria de massa; vender para si comportamentos e projetos de si como 

quem vende roupas, lazer, espetacularização da arte, filmes, acervos tecnológicos, etc., tudo 

sendo objetos.  E que, se associados ao tempo da juventude, induz a que os jovens não só 

consumam mercadoria, mas eles próprios sejam tratados assim pela indústria de massa.  

Abramo (1944) mostra que, sobretudo depois da década de 1960, com o 

incremento da indústria cultural, houve um maciço investimento neste aspecto do consumo 

juvenil. E aqui Dayrell (2003) refere que, para que isso aconteça como a indústria deseja, 

neste período juvenil, o hedonismo, o culto ao prazer, é estimulado ao máximo. 

 
Quando a gente é jovem, eu já fui jovem e sei que a gente tem sonhos, às vezes 
difícil de se realizar por conta das condições, mas todos jovens tem sonhos. Antes eu 
pensava que a gente tinha que sair porque eu considerava a Prainha pequena para os 
sonhos que, quando a gente é jovem, a gente pensa assim porque não tem de cara 
assim possibilidade de trabalho. Aí eu penso que a gente vai ficando adulto e vê que 
não é bem assim.  
Aí eu penso que o jovem, ele precisa passar por essa experiência, mas como ator da 
RESEX; eu acho que como ator social ele precisaria ver abrir portas para ele, como 
jovem. Para o jovem ver que tem possibilidade aqui no lugar, porque tem. Só que é 
o quê? Algo substancial, mas de lucro muito pequeno, muito pouco, e quando a 
gente é jovem a gente só pensa no grande; e não é assim.  
Hoje a gente vê as pousadas, por exemplo, vinculadas ao turismo ou não, mas são de 
pessoas daqui, são boas, são grandes. Não tem um rendimento por mês de mil e mil, 
mas quando tem dá para sobreviver. Então, quando a gente é jovem a gente pensa 
muito no montão que a gente vai ganhar. E hoje os jovens não precisam sair daqui 
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para fazer faculdade, para ter um trabalho, não precisa sair daqui para ter uma boa 
família. Coisas que antes eu achava que tinha que sair para conquistar. Saí e não 
conquistei nada, fui conquistar depois que eu voltei aqui. (Júlia, professora). 
 

Aqui se vê uma lógica excludente que coloca o sujeito em um lugar social pelo 

que ele consome e o quer a ponta de um terminal de consumo. Como afirma Setton (2005), 

isso parece querer dizer que se trata sempre de experiências individuais que se apropriam da 

heterogeneidade e da complexidade do mundo social, que vem aos sujeitos dessa forma: 

mediado pelas tecnologias. 

A ideia de identidade social, por ser elaborada por meio do contraste e da 

oposição nós-outros, como atenta Risk e Romanelli (2008), nos leva a incluir aspectos ou 

atributos diversos, daí se dizer que são plurais, pois tomam suas referências de vários grupos 

sociais nos quais os jovens participam – como políticos, religiosos, ocupações ou de 

trabalhos, parentais, grupos de rua, artísticos, escolares, etc. Quer dizer, hoje que o indivíduo 

incorpora diferentes identidades sociais que os distinguem uns dos outros, embora algumas 

possam ser dominantes, dentre outras, como vimos na fala de Beatriz, anteriormente.  Já Júlia 

se reporta ao que a distingue do Outro que não fica na RESEX, em uma dialética de dentro-

fora importante de ser olhada. 

Em Canto Verde, sobretudo na escola, tem-se essa problemática. Os jovens 

desejam ter e viver o consumo do modo como lhes aparece nas fontes televisivas, nas redes 

sociais e nas formas de propaganda que são colocadas a eles, como se fossem inocentemente 

desprovidas de interesses econômicos. Mas uma visão de mundo se passa neste culto à 

juventude como tempo de uso abusivo dos prazeres que, em última instância, é o consumo 

que traz. 

A mídia hoje coloca o consumismo, a vaidade; e para consumir, você tem que ser 
vaidoso e se você quiser ser “estiloso” você vai ter que gastar. Então, muitos grupos 
sociais não trabalham a pessoa para pensar outros projetos de vida, que não seja só 
gastar; não se trabalha coisas importantes para a vida.  
Então, a criança e os adolescentes são ensinados a gastar, gastar, não pensam no 
futuro, no amanhã. Por exemplo: se eu vou numa loja, eu quero comprar roupas de 
marca, enquanto com o dinheiro que você comprou uma blusa dá para comprar 
cinco blusas sem ser de marca e seria uma economia para você. Então, a mídia 
coloca que você tem que ser vaidoso, que você tem que gastar, sem pensar no 
futuro. E que você deve se associar a uma marca dos que têm mais. (Dedé, 
professor.) 
 

Essa tendência ao imediatismo torna cada vez mais difícil para aqueles 

comunitários, que estão fora do engajamento de luta, perceberem que são sujeitos históricos, e 

hoje estão fazendo a história de uma Reserva Extrativista que tem um projeto coletivo em 

gestação. Preservar o meio ambiente e a cultura viva que faz sentido no grupo social, então, 

não fica sendo uma palavra vazia, abstrata.  
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A homogeneização das subjetividades, sua modelização, então, perde o sentido, 

ser busca-se a singularidade das demandas do lugar, do grupo e dos afetos aos quais as 

pessoas se vinculam. Como lidar com a singularidade de nossa atitude e de nossa dependência 

dos recursos naturais, em meio a uma lei que se deve fazer valer para nos proteger como 

Reserva Extrativista, uma vez que essa perspectiva não tem uma propaganda tão massiva e 

imperativa como tem o modelo desenvolvimentista hegemônico veiculado na mídia? 

Também os costumes e regras da comunidade tradicional e da Reserva, se buscam 

resultados sempre permanentes, contínuos e coletivos, dificilmente é possível descrevê-los de 

forma capital, ou seja, dar preço a eles, uma vez que essa relação terra-mar e paisagem 

natural-cultura é a base da vivencia nessas comunidades, como já vimos em Diegues. A 

pergunta que nos fica latejando é: como conseguir enfrentar o grande e poderoso mercado 

midiático que valoriza o hedonismo e o imediatismo, o fácil e o “acessível” para valorizarmos 

aquilo que de tão valioso não há preço e que se não tão dizível, se expressa como cultura e 

vida em estreita interação com os recursos naturais? 

A fala da Professora Inez, nos aponta certa luz a ser apreendida das primeiras 

lideranças que não queriam perder seu lugar como litoral que ensaiava um destino coletivo; 

que não queriam ser como outras praias que se demitiram de pensar o cotidiano juntos. 

 
É porque caiu a ficha, Márcia. Você precisa de distrações para você compreender os 
processos. A visualização é muito importante. Uma coisa é você dizer, outra é ler. 
Outra coisa é você ir lá e ver, sentir, sentir o drama. Televisão ajuda nisso pra gente 
compreender. A gente escutar falar de miséria do outro lado do mundo é uma coisa 
muito simples, mas outra coisa é você ver as imagens ali, essas imagens que deixam 
a gente dizendo assim:  
- Meu Deus, então a minha vida está maravilhosa! Né?  
Então, as imagens conseguem nos transportar. Mas assim é, por isso que a gente ia, 
fazia parte disso. O grupo que acompanhava a gente naquele período era um grupo 
da Arquidiocese que tratava da educação de base, ele veio antes do Centro de 
Defesa,era um grupo ligado às CEBs. Eles tinham uma leitura freiriana e por isso eu 
acabei ganhando esses elementos de como trabalhar com grupos. Eu captei com 
muita facilidade isso. E me fiz pessoa a partir desse olhar. 
 

Percebe-se na fala de Inez a urgência de se trabalhar com a juventude alguma 

forma que possibilite às culturas juvenis a comparação de seu lugar com outros lugares, 

outros contextos. Para que percebam que em todos os lugares existem desafios, assim como 

dentro de uma Reserva, mas que também possam ver que os desafios internos se tornariam 

bem menores caso haja engajamento da comunidade para a melhoria da qualidade de vida de 

todos. “Se se der continuidade à resistência ao modelo capitalista, que exclui a maioria e 

favorece aos que já possuem riquezas, centralizando neles as oportunidades de crescimento e 

de decisão, já se está a assumir o lugar como possibilidade de sonho coletivo”, ajunta Inez.  



213 
 

 
 

Um lugar – Canto Verde – é um espaço projetivo, também. E como tal, precisa incluir 

outros sujeitos e lugares em seu mundo, para dialogar de maneira intercultural?  

 
Devia ter um projeto para resgatar esse tipo de intercâmbio. Porque realmente o 
intercâmbio naquele tempo era importante; se fazia muito esse intercâmbio da 
Prainha com outras comunidades. Eram encontros que lá via a realidade da 
comunidade de lá e se trazia pra daqui. A gente via qual era a diferença que tinha. Aí 
chegava aqui perguntava ao pessoal: 
- Pois olha, vocês querem uma Prainha que nem a Canoa? 
Muitos jovens vai lá pra uma balada e acha bom. Aí chega aqui fica dizendo:  
- Ah! A Prainha não tem uma balada, num tem uma coisa, não tem nada.  
Mas você vai prestar atenção que ali é filho de papaizinho que tá ali em balada. Vai 
ver onde o pessoal da Canoa tá morando... 
(Luiz Ribeiro, pescador e integrante do grupo Jovens em Ação) 
 

E aqui retomo a urgência do trabalho voltado ao reforçamento das identidades 

plurais que essa juventude precisa atribuir a si mesma, com auxílio, é claro, de lideranças ou 

assessores que compreendam ou estejam abertos a compreender suas aspirações, seus gostos, 

necessidades e convergências. É perceptível que há diversidade e até divergência entre seus 

comportamentos, gostos e ideais, mas há inúmeros fatores que os possibilitam apreender que 

há algo que os une, como por exemplo o compromisso com o lugar; a necessidade de políticas 

públicas que levem em consideração suas condições de estudantes, sua faixa etária, entre 

outras questões que fazem do pessoal uma questão política. 

 
Vemos que há uma indução para a despolitização que se inicia com o acesso à mídia 
tendenciosa, que se estende pela escola, quando esta não estabelece uma perspectiva 
crítica, um projeto político-pedagógico em constante construção, assentado em uma 
filosofia clara. Sei que muitos dizem: “esse parece que vê política em tudo”. (André, 
professor da escola). 
 

Parece ser tarefa educadora aprofundar essas questões, mas inserir esse assunto 

como problematização da forma como a juventude é percebida pelas instituições ou 

populações locais, no ambiente litorâneo, sobretudo da defesa do território e do modo de vida. 

Deixamos aqui, a indicação de Bonnemaison e Cambrèzy (apud HAESBAERT, 2007) que 

dizem ser o território, nos processos de emancipação social, o mais eficaz construtor de 

identidades. Parte da juventude precisa se apropriar mais sobre os saberes que estão dizendo 

de si, uma vez que a reprodução cultural homogeneíza o singular das culturas e a imitação, a 

cópia midiática possui objetivos quase sempre enganosos, em que pese o valor das mídias e 

das tecnologias digitais também para a emancipação humana. 

A Educação e a Sociedade possuem laços profundos e uma define-se com a outra 

– educa-se em um contexto societário, e este modifica-se devido à Educação. E, se quando as 

pessoas ingressam na vida social já havia conformações histórias e culturais dadas ao 

agregado social, isso não significa que tem-se apenas o aspecto da reprodução em vigor no 
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mundo, mas há a criação do novo, que advém dessa incompletude do humano. Freire descreve 

esse processo de busca e percepção ou necessidade de agir enfrentando ou desviando das 

conformações. Ele chama-o de incompletude, inacabamento ou inconclusão: 

 
A consciência do mundo e a consciência de si inacabado necessariamente inscrevem 
o ser consciente de sua inconclusão num permanente movimento de busca. Na 
verdade, seria uma contradição se, inacabado e consciente do inacabamento, o ser 
humano não se inserisse em tal movimento. É neste sentido que, para mulheres e 
homens, estar no mundo necessariamente significa estar com o mundo e com os 
outros. Estar no mundo sem história, sem por ela ser feito, sem cultura, sem "tratar" 
sua própria presença no mundo, sem sonhar sem cantar, sem musicar, sem pintar, 
sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem 
pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência, ou teologia, sem assombro em 
face do mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de formação, sem politizar 
não é possível. (FRIRE, 2011, p.33). 
 

A consciência do mundo e do inacabado na luta social nos deixa em vãos: saímos 

do tempo do rememorar, para os desafios do presente, e voltamos a ambos, a cada passo, 

como se colocássemos âncora em pleno mar – fundiando a jangada, como dizem os 

pescadores. Para olhar melhor o tempo e o vento que leva à terra, sem sairmos das águas do 

mar. Tempo de pescagem: de mirar o tempo para marcar o lugar de voltar. Para o que nos 

espera, e que, sendo antes, é o amanhã que começa agora. 
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6. CONCLUSÃO 

 
Navegando nesse mar da pesquisa, onde também me situo, me reconheço nos 

outros, me descubro e redescubro já que sou atuante no movimento comunitário da Resex 

Prainha do Canto Verde, busquei pescar saberes produzidos pelo povo do mar de Canto 

Verde, apanhando também o olhar dos sujeitos que lutam pelo território coletivo e por sua 

cultura local na tentativa de compor um Memorial.  

A procura se deu igualmente para que, neste navegar, pudesse identificar e 

descrever os saberes construídos na escola com o povo do mar e, pelo povo do mar de Canto 

Verde, ao longo da sua trilha de luta e resistência, identificando e descrevendo também as 

expressões culturais pertencentes aos comunitários e atreladas à sua história de luta. 

Nessa empreitada, elegi a abordagem qualitativa, e como metodologia a 

etnografia. Pois considerei que para captar os saberes sobre a vida dos sujeitos pesquisados, 

essas duas vertentes seriam mais consistentes e me possibilitariam um detalhamento na 

construção das respostas às perguntas que nortearam este trabalho. Colocando, portanto, 

saberes aos contextos históricos desse povo do mar, do início dos seus dias aos dias atuais, 

com períodos importantes da luta por autonomia. Assim, neste movimento da pesquisa trago 

algumas considerações. 

Nesta investigação, foi possível trazer avanços teóricos descritivos sobre 

maritimidade (DIEGUES, 1995, 1998, 1992) a partir das compreensões desse mundo tida 

pelos “Povos do Mar” pesquisados. Assim, é pelo meio natural marítimo que os povos 

litorâneos adquirem novas experiências de organização social, em sua estrutura de árvore 

simbólica. Não é possível, pois, admitir a existência dos Povos do Mar sem a maritimidade. 

No menear dos remos da pesquisa, foi perceptível a análise de que a vida dos 

Povos do Mar, mais especificamente de Canto Verde, ainda se atrela ao modo tradicional. 

Administrando uma reduzida divisão técnica e social do trabalho, destacando nele o feitio 

artesanal, cujo produtor, família e companheiros, que dividem o “serviço” da pesca, atuam 

durante todo o processo, do começo até o produto final. Gerando uma auto-identificação e o 

sentimento de pertença a uma cultura diferenciada (DIEGUES; ARRUDA, 2001, p.26), onde 

a dependência do trabalho com a vida comum é partilhada menos indiretamente.  

Assim, coloco em evidência também, no primeiro momento, a formação do 

espaço de morada das comunidades tradicionais marítimas do Brasil, focalizando o olhar para 

as localidades do Ceará, e desta forma, Canto Verde. Onde o povoamento desses locais se dá 

de modo descontínuo, entremeados aos espaços não ocupados pelos colonizadores, onde 
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assim permitiu que essas comunidades se construíssem na chamada zona rural litorânea. Essas 

comunidades foram habitadas principalmente pelos negros que haviam sido escravizados e 

índios, que ao fugirem da escravidão ou libertos, procuravam as terras da praia para ali 

sobreviverem, já que nesses séculos o litoral não era tão valorizado como hoje e havia terras 

livres. 

E Canto Verde, tem em sua construção, como se encontra escrita nesta pesquisa, 

pela oralidade dos moradores, principalmente dos mais antigos, que a comunidade foi 

construída por pessoas que trabalhavam para senhores de engenho numa comunidade vizinha 

denominada de Campestre da Penha, e ainda relatam que por encontrarem alguns objetos 

antigos nas dunas acreditam que índios também habitaram por aqui. Neste contexto, se faz 

necessário ressaltar essa história de que a Prainha do Canto Verde tem suas raízes africanas e 

possivelmente, indígenas.  

Em mais retalhos que foram costurando a pesquisa, percebi que a comunidade da 

Prainha do Canto Verde, a partir da sua luta pela terra, no primeiro momento, se levanta e 

constrói, ao longo do tempo, diversos caminhos para tentar vencer a lógica perversa e 

histórica de que os “pequenos não vencem os grandes”. Na tentativa disso, nasce, com as 

estratégias, em tempos difíceis de ventos fortes, nas “situações-limite” os saberes de 

“experiência feito” que se juntam o tempo todo aos entrelaces da luta e servem para a vida 

dos prainheir@s. 

No caso, o que aconteceu com os moradores de Canto Verde, é que a partir da 

situação-limite que se encontraram ao perceberem seu território ameaçado, adentram num 

processo de busca por conhecer, entram no processo de educação política e se veem como 

sujeitos de suas vidas com capacidade de mudarem o rumo de suas histórias. E assim vão 

construindo os saberes que tem ajudado a continuar a luta e a vida dos Povos do Mar. Esses 

saberes são expressos na luta, no artesanato, no pescar, nas expressões culturais, na 

organização e na experiência. 

Compreende-se que o saber do povo tem sua ciência e sua arte e que esses 

âmbitos constituem a cultura e as estratégias para que o homem possa enfrentar os dilemas da 

vida cotidiana. Deste modo, detectei que a história de luta de Canto Verde, está também 

amarrada às artes da vida, que ajudam a fortalecer a identidade dos prainheir@s. Essa arte se 

encontra nas músicas que contam e cantam momentos significativos da luta e da vida 

fortalecendo a identidade comunitária, no labirinto, na renda, na pesca e na vida do lugar.  

Arte que é feita com a vida e a experiência das pessoas, como também a ciência prática que 

na experiência se faz. 
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Seguindo, me deparo também com a figura importante e singular do pescador 

artesanal que além de continuar na luta por respeito, pelos seus direitos de permanecerem 

como “Povos do Mar” continuam na busca pela valorização dos seus saberes, estes 

construídos na sua relação com a natureza, transmitidos sempre de pai para filho e entre 

companheiros.   

O que percebi também e faço uma observação é que com a chegada das 

tecnologias também na pesca, aqui na nossa comunidade, pode se estar nascendo em meio ao 

pescador artesanal, duas categorias. A primeira é o pescador artesanal tradicional – aquele que 

ainda entra ao mar e pesca utilizando-se apenas do conhecimento tradicional, inclusive dos 

conhecimentos de navegação onde se orientam pelos astros e planetas, marcando a pescaria 

através de montes e serras na terra, conhecendo o clima, os ventos, os peixes entre outros, 

como estão expressas nas falas do pescador Chico Rosa.  E a segunda é o pescador artesanal 

moderno – sendo aquele que já não mais se apropria de alguns saberes relacionados à 

navegação orientada por marcos naturais (astros, cor da água, tipo de vento e monumentos na 

terra), devido ao uso do GPS. 

O que podemos concluir diante desse exposto, é que a tecnologia tem sido 

importantíssima para a melhoria da vida do pescador, pois enquanto precisavam de décadas 

para aprimorar seus conhecimentos e sensibilidade na observação da natureza para 

conseguirem assumir uma embarcação, agora com o GPS, por exemplo, basta que aprendam a 

lidar com o controle da direção da embarcação. No entanto, deve se ter um cuidado em 

relação a isso, pois pode haver um desaparecimento dos conhecimentos tradicionais que por 

muito tempo foram passados de geração em geração aprendidos pela experiência e, quando 

aprendidos, não falham, como pode acontecer com qualquer tecnologia, deixando mais seguro 

o pescador. 

O grupo dos pescadores na Prainha há muito tempo se movimentam para que a 

pesca entre eles seja organizada, buscando, principalmente, obedecer as regras que eles 

mesmos constroem para que a pesca continue a ser sustentável, como por exemplo, respeitar o 

tempo do paradeiro na pesca da lagosta, a proibição de marambaias que prejudicam a água e a 

saúde dos peixes, entre outras. 

Muitas alternativas já foram desenvolvidas para que a vida do pescador de Canto 

Verde fosse melhorada, porém os pescadores artesanais atualmente têm vivido cada vez mais 

dificuldades, seja nas contínuas investidas da especulação imobiliária, querendo arrancar 

deles seu território, seja pelos conflitos no mar que não cessam, bem como pela lagosta e o 

peixe que estão minguando. “Eu gosto muito de pescar. Hoje a pesca está mais difícil, não 
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tem mais fartura como antes, mas pescar é a nossa vida. Tudo o que eu tenho foi o mar que 

me deu”, diz um pescador de 35 anos de idade. O que se pode fazer para que o pescador 

artesanal não desista de seu ofício por conta das dificuldades e não perca os poucos direitos 

que têm? 

É necessário que políticas públicas - como propõe a campanha organizada pela 

CPP (Conselho Pastoral dos Pescadores) que busca através de assinaturas apresentar um 

projeto de lei que é de iniciativa popular para garantia do território das comunidades 

tradicionais - sejam desenvolvidas em favor da pesca artesanal e da valorização do pescador, 

bem como do seu território, já que esse sujeito não vive só no mar, mas compartilha também 

de vida na terra. Que pesquisas possam ser desenvolvidas nesse âmbito e possam trazer 

algumas respostas aos pescadores sobre a diminuição do pescado e assim, alternativas. 

Caminhando... Os conflitos territoriais, principalmente entre as comunidades da 

zona costeira do Ceará e do Brasil são cada vez mais evidentes, esses conflitos, também 

nomeados de socioambientais, acontecem quando estão envolvidos grupos com interesses 

diferentes de apropriação do espaço, e neste contexto, pelo menos um dos grupos sofrem 

ameaças quanto à continuidade das formas sociais de apropriação do seu meio (Acselrad, 

2004), quando alguns têm intuito de cuidar do ambiente para ali permanecer, exercer 

atividades extrativistas e cuidados com o território para as presentes e futuras gerações, 

outros, passam a cobiçar este espaço para angariamento de capital, de poder e de domínio, o 

que é o caso dos conflitos existentes em Canto Verde. Geralmente, estes conflitos são 

causados por empresários, imobiliárias e que tem apoio de alguns integrantes do poder 

judicial e de governantes, oprimindo sempre as populações subalternas, que sempre viveram 

nesses lugares, provocando, dentro desse território, a constituição de movimentos de 

resistência (Acselrad 2004), buscando continuar com seu modo de vida tradicional e cultural. 

Trago também atos de bravuras dos pescadores, homens e mulheres da 

comunidade que, tantas vezes venceram seus medos para lutarem por direitos básicos, 

enfrentando as mais diversas dificuldades que uma luta contra o poder do capital pode trazer. 

Assim, devo enfatizar que os moradores de Canto Verde, foram fortes, mesmo com tantos 

ventos contrários que muitas vezes sopram até mesmo de dentro dos grupos, mas levantam 

suas vozes para dizer que “tinham direito ali”. 

Ligada a tudo isso, a educação comparece e nos põe em pauta o desafio de que as 

gerações que se sucedam se apropriem de novas formas de viver capazes de sustentar o olhar 

para desafios coletivos, importante para a vida de todos. 
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Vimos que por muito tempo a escola também foi uma das principais alavancas da 

luta, existia um movimento de círculo como numa ciranda, onde a escola dava as mãos à 

comunidade e a comunidade dava às mãos a escola. Muitos projetos diferenciados, como a 

capacitação dos professores, formação política e o projeto Criança Construindo fortaleceram 

na escola o trabalho pela valorização da educação e, sobretudo, da identidade dos moradores 

de Canto Verde, que sempre foram reconhecidos pelo histórico da luta que moveu e abriu 

muitos caminhos na comunidade.  

Por tanto, ao entrevistar professores e comunitários, detecto uma nova realidade 

na escola da comunidade. Devido à institucionalidade entre outros fatores, muito dos 

trabalhos que fortaleciam a relação escola e comunidade, e assim o efetivo trabalho com os 

educandos no conhecimento e valorização de suas realidades, se enfraqueceu.  

O que se pode ter acontecido com a escola? Há os fatores da pressão das provas 

externas que envolvem, para não dizer aprisionam, toda a escola que busca dar respostas para 

esse ator externo que é vivificado pelos avaliadores ou pelos relatórios de resultado dessas 

provas. Outro fator, penso que pode ser a perca do encanto em se fazer diferente, pois muitas 

vezes o fazer diferente não tem um reconhecimento instantâneo como demonstra o relatório 

dessas provas externas. É como se você tivesse que escolher entre alimentar um sentimento 

abstrato de pertença e cuidado pelo lugar e não conseguir aferir quais os resultados concretos 

disso. Principalmente pela possibilidade de formar um histórico que confere um aumento ou 

decréscimo na “qualidade”, como acontece nas atuais provas externas. Ou, escolher 

simplesmente entrar no jogo de ser medido conforme a forma, como tem acontecido. Parece-

nos que há certo culto aos resultados que engessam conscientemente muitos educadores que 

procuram corresponder a esses resultados ainda que percebam que os alunos sofram a 

ausência de significados em todo seu processo de aprendizagem, uma vez que a educação que 

recebem está seguindo o mesmo script dos conhecidos cursinhos que orientam à melhor 

forma de responder o questionário mesmo que não saibam nada, muito menos que necessitem 

refletir sobre a lógica do conteúdo, mas somente a lógica da estrutura da prova. 

É, então, a atitude dos educadores, um dos principais fatores que fará a diferença 

no processo da educação que surta efeito direto na vida das crianças, dos jovens e 

consequentemente de toda a comunidade, pois se torna uma prática refletida a partir da 

realidade e para transformar a realidade. Por outro lado a comunidade precisa encontrar 

formas de medir esses resultados, pois em uma cultura que se sente tão carente de estar 

sempre produzindo algo, é essencial que avaliações e resultados façam parte de todo e 
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qualquer processo e envolva todos, inclusive a “detentora do saber” como consideram a 

escola. 

No entanto, percebendo a escola como um dos principais espaços de 

amadurecimento e reforço da identidade de um povo e de uma cultura, atrevo-me a sugerir 

que a escola, junto à comunidade possam repensar as práticas educativas da instituição, na 

busca de retomar os trabalhos de fortalecimento da cultura não sendo indiferente a realidade 

local, principalmente na retomada e rememoração das trajetórias de luta da comunidade que 

faz de Canto Verde um lugar em que os “nativos são os donos”. Freire (1991, p.22) nos 

provoca sobre isso quando diz: “Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso 

compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para 

produzir a uva e quem lucra com esse trabalho”. 

Assim, é preciso que a escola, os educadores, a comunidade estejam atentos a 

essas mudanças na educação, discuti-las, buscar saídas para que a escola de Canto Verde não 

perca sua finalidade inicial, que vem de encontro com tudo àquilo que de verdade é educação, 

o aprender com a vida e para a vida, como diz uma professora entrevistada: “Eu espero, ainda 

tenho esperança que a nossa educação aqui mude que a gente volte a ser um pouquinho do 

que era antes, principalmente nessa história da valorização”.  Pois, uma educação que não 

reconhece as injustiças, que não protesta contra ela, contra a deslealdade, contra o desamor, 

contra a exploração, que fecha os olhos para a realidade em que vive seus sujeitos é uma 

educação que se encontra errada (FREIRE, 1992). 

Trazendo as trajetórias da luta pelo território adentrando ao começo dela, percebo 

nas falas das lideranças o quanto a luta traz dilemas, pois é necessário um esforço muito 

grande das pessoas que a fazem, que buscam ajudar e se comprometer de verdade com a 

defesa do território. Às vezes a luta é grande, mas os que estão comprometidos com ela são 

poucos, como relatou Seu Geraldinho neste trecho:  

 
Aí me perguntam: qual foi a parte mais difícil? A parte mais difícil de tudo meu 
amigo, toda vida foi nós mesmos. A parte é o povo, é nós. Eu não canso de dizer, a 
Prainha é muito forte, reconhecida nacionalmente e internacionalmente, mas olha 
quem é a Prainha, a Prainha é um grupinho, bem pequenininho carregando tudo nas 
costas, toda vida foi. (Seu Geraldinho, liderança antiga da comunidade). 
 

Vejo, que é necessário o investimento da comunidade na formação de novas 

lideranças e a escola também perceber que é um espaço propício para isso, não visando o 

fechamento das pessoas ao lugar em si, mas construindo na nova geração uma autonomia, 
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reforçando a identidade e desenvolvendo cada vez mais a politização para indagarem os 

problemas da comunidade e buscarem soluções. 

Em seguida, chegamos a Reserva Extrativista com suas vitórias e emblemas. 

Observou-se em tantas falas as conquistas, mas também os desafios postos. Desta forma, as 

lutas devem estar sendo repensadas sempre, as estratégias elaboradas minuciosamente para 

que possam dar conta de tantos desafios. Assim, não seria a hora de olhar para as juventudes? 

Foi possível perceber que há uma diversidade de modos de parecer juventudes, em Canto 

Verde, elas estão integradas em grupos diferenciados e isso, também nos trouxe reflexões. 

É importantíssima a participação das juventudes no processo de reafirmação de 

território, na busca de políticas públicas para o desenvolvimento comunitário, de 

oportunidades de geração de renda para pais e mães de família, mas também para os homens e 

mulheres jovens, mesmo solteiros, mesmo morando com seus pais. É preciso que considerem 

e sejam apoiados a transformar os seus sonhos em um caminho e não em um pódio onde é 

preciso estar acima de alguém para ter vencido, mas ter caminhado, saído de um lugar para 

outro melhor, e principalmente, ter caminhado junto, em comunidade.  

A pergunta que nos fica latejando é: como conseguir enfrentar o grande e 

poderoso mercado midiático que valoriza o hedonismo e o imediatismo, o fácil e o 

“acessível” para valorizarmos aquilo que de tão valioso não há preço e que se não tão dizível, 

se expressa como cultura e vida em estreita interação com os recursos naturais? 

Existe uma urgência de se trabalhar com a juventude alguma forma que possibilite 

às culturas juvenis a comparação de seu lugar com outros lugares, outros contextos. Para que 

percebam que em todos os lugares existem desafios, assim como dentro de uma Reserva, mas 

que também possam ver que os desafios internos se tornariam bem menores caso haja 

engajamento da comunidade para a melhoria da qualidade de vida de todos.  

E aqui retomo também a urgência do trabalho voltado ao reforço das identidades 

plurais que essa juventude precisa atribuir a si mesma, com auxílio, é claro, de lideranças ou 

assessores que compreendam ou estejam abertos a compreender suas aspirações, seus gostos, 

necessidades e convergências. É perceptível que há diversidade e até divergência entre seus 

comportamentos, gostos e ideais, mas há inúmeros fatores que os possibilitam apreender que 

há algo que os une, como por exemplo o compromisso com o lugar; a necessidade de políticas 

públicas que levem em consideração suas condições de estudantes, sua faixa etária, entre 

outras questões que fazem do pessoal uma questão política. 

Parece ser tarefa educadora aprofundar essas questões, mas inserir esse assunto 

como problematização da forma como a juventude é percebida pelas instituições ou 
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populações locais, no ambiente litorâneo, sobretudo da defesa do território e do modo de vida 

parece ser tarefa de todos e uma tarefa urgente. Deixamos aqui, a indicação de Bonnemaison 

e Cambrèzy (apud HAESBAERT, 2007) que dizem ser o território, nos processos de 

emancipação social, o mais eficaz construtor de identidades. Parte da juventude precisa se 

apropriar mais sobre os saberes que estão dizendo de si, uma vez que a reprodução cultural 

homogeneíza o singular das culturas e a imitação, a cópia midiática possui objetivos quase 

sempre enganosos, em que pese o valor das mídias e das tecnologias digitais também para a 

emancipação humana. 

A pesquisa se deu num movimento de olhar o passado e o presente, buscando 

saberes de antes que constroem o hoje, não esquecendo a importância de rememorar a história 

da luta para que as de agora e as futuras gerações não percam sua identidade e não parem de 

lutar. 

O povo de Canto Verde, originalmente pescadores e pescadoras, trazem, portanto, 

em sua cultura como comunidade tradicional, muito do que é transmitido de geração em 

geração, inclusive a continuidade das lutas por seus direitos de serem quem são - “Povos do 

Mar”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. xii, 
1014p. 
 
ABRAMO, Helena Wendel. Condição juvenil no Brasil contemporâneo. In:, Helena 
Wendel Abra Mo e Pedro Paulo Martoni Branco (Org.). Retratos da Juventude Brasileira: 
Análises de uma pesquisa nacional. – São Paulo: Fundação Perseu Abramo: 2005 
 
ABRAMOVAYet al. Juventudes: outros olhares sobre a diversidade. São Paulo: Câmara 
Brasileira do Livro, 2007. 
 
ACSELRAD H., Carvalho I.; Roteiro Metodológico;in Conflitos Ambientais no Brasil vol 
I; IBASE; 1995; Rio de Janeiro. 
 
ACSELRAD, Henri. Ambientalização das lutas sociais - o caso do movimento por 
justiça ambiental. São Paulo, USP, Estudos Avançados, v. 24, n. 68 (2010). 
 
ACSELRAD, H. 2012. As práticas espaciais e o campo dos conflitos ambientais. In: 
Conflitos Ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2004. 
 
ALBERTI, Verena. História oral: a experiência do CPDOC. Instituto de Documentação. Rio 
de Janeiro, RJ: Fundação Getúlio Vargas, 1990. 
 
ALMEIDA, Henrique Luís P. S. Indicadores de Qualidade de Vida, Instrumento para o 
Monitoramento Participativo da Qualidade de Vida de Comunidades Costeiras Tradicionais: 
O caso da Prainha do Canto Verde, Beberibe/CE. Fortaleza: PRODEMA - Programa Regional 
de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Dissertação de Mestrado, 2002. 
200 p. 
 
ANDRÉ, Marli Eliza D. A. de. Etnografia da prática escolar. 16. Ed. Campinas, SP: 
Papirus, 2009. (Série Prática Pedagógica). 
 
ÁVILA, Vicente F. de. (org.) Formação educacional em desenvolvimento local: relato de 
estudo em grupo e análise de conceitos. 3.ed. Campo Grande: UCDB, 2003. 
 
BARBIER, René. A pesquisa-ação. Tradução por Lucie Didio. Brasília: plano, 2002. Série 
pesquisa em educação, v. 3. 
 
BARROS, José Márcio. Velhas e novas questões sobre a Cultura e a Identidade. Cadernos 
de Ciências Sociais, n. 3, 1993. 
 
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998. 
 
BOSI, Alfredo. Reflexões sobre a Arte. São Paulo: ed. Ática, 1991. 
 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é Educação Popular. Ed. 2. Editora Brasiliense, 1982. 
 
––––––. Educação como cultura. Campinas: Mercado das Letras, 2002. 



224 
 

 
 

 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 
DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 
––––––. Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais. Brasília, 2007. Disponível em: <www.planalto.gov.br> Acesso em 01 de Nov. 
2014. 
 
––––––. Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Diário Oficial, 
Brasília, DF, 07 fev. 2007. 
 
––––––. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Artes. 
Brasília, 1997. 
 
CANÁRIO, Rui. A escola e as “dificuldades de aprendizagem”. Psic. da Ed., São Paulo, 
21, 2º sem. de 2005, pp. 33-51. 
 
––––––. A escola: das “promessas” às “incertezas”. Educação Unisinos , volume 12, 
número 2, maio • agosto 2008. 
CARA, Daniel. GAUTO, Maitê. Juventude: percepções e exposição à violência. In:  
 
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. O trabalho do antropólogo. 2.ed.Brasília: Paralelo 
15; São Paulo: UNESP, 2006. 
 
CELLARD, A. A análise documental. In: POUPART, J. et al. A pesquisa qualitativa: 
enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis, Vozes, 2008. 
 
COMISSÃO PASTORAL DA TERRA (CPT). Questão Agrária no Brasil, 2014. Disponível 
em: <http://www.cptnacional.org.br/index.php>. Acesso em: 22 jan. 2016. 
 
CORSARO, W. A. Reprodução Interpretativa e Cultura de Pares. MÜLLER, F.;  
 
CARVALHO, A. M. A. (Orgs.). Teoria e prática na pesquisa com crianças: Diálogos com 
Willian Corsaro. São Paulo: Cortez, 2009; p. 31-50. 
 
CORSARO, W. A. Sociologia da Infância. São Paulo: Artmed, 2011. 
 
COULON, A. Etnometodologia. Petrópolis: Vozes, 1995 
 
CUCHE, D. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru: EDUSC, 1999. 
 
DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução a antropologia social. 3. Ed. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1987. 
 
DAYRELL, Juarez. O Jovem como sujeito social. Revista Brasileira de Educação. Set /Out 
/Nov /Dez. N.  24. Ano: 2003. 
 
DELORY-MOMBERGER, C. Biografia e educação: figuras do indivíduo-projeto. São 
Paulo: Paulus, 2008. 
 



225 
 

 
 

DIEGUES, Antônio Carlos. Cultura Marítima, Conhecimento e Manejo Tradicional na 
Resex Marinha do Arraial do Cabo. São Paulo, 2007. 
 
––––––. O mito da natureza intocada. São Paulo: NUPAUB-USP, 1994. 
 
––––––. Povos e Mares: leituras em sócio-antropologia marítima. São Paulo: NUPAUB-
USP, 1995. 
 
––––––. Ilhas e Mares – simbolismo e imaginário. São Paulo: Hucitec, 1998. 
 
––––––. Comunidades Litorâneas e Unidades de Proteção Ambiental: Convivência e 
Conflitos. O caso de Guaraqueçaba, Paraná. São Paulo: NUPAUB-USP, 2004. 
 
––––––. Etnoconservação: novos rumos para a proteção da natureza nos trópicos (org.). 
2ª edição - São Paulo: NUPAUB-USP: Hucitec: Annablume, 2000. 
 
––––––. (Orgs) ARRUDA. R. S. V. Os saberes tradicionais e biodiversidade no Brasil. São 
Paulo: NUPAUB-USP: MMA, 2000. 
 
––––––. et al. (orgs.) Os saberes tradicionais e a biodiversidade no Brasil. São Paulo: Min. 
Do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; Co-bio, coordenadoria da 
Biodiversidade e Núcleo de Pesquisas sobre populações Humanas de Áreas Úmidas 
Brasileiras. da Universidade de São Paulo, 2000. 
 
–––––– .Apud Linsker, R.; Tassara, H. O mar é uma outra terra. São Paulo: Terra Virgem, 
2005. P.29. 
 
––––––. A interdisciplinaridade nos estudos do mar: o papel das ciências sociais.  
Conferência proferida na XV Semana de Oceanografia, Instituto Oceanográfico da USP, 
Outubro, 2003 Prof. Antônio Carlos Diegues - Diretor Científico do Nupaub/USP. 
 
FERNANDES, Maria Esther. Imagem e olhar em pesquisa: para além do visível. Revista 
Hospitalidade. São Paulo, v. VIII, n. 2, p.38-51, jul. – dez. 2011. 
 
FIGUEIREDO, João. B. A. Educação Popular e Educação Ambiental: @ Educador (a) 
ambiental popular numa perspectiva descolonizante. In: (orgs.) STRECK, D. R.; 
ESTEBAN, M. T. Educação Popular Lugar de construção social coletiva. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2013. p. 232- 235. 
 
FIORI, Ernani Maria. Aprenda a dizer a sua palavra. In: FREIRE, Paulo. Pedagogia do 
Oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. p. 9-21. 
 
FREIRE, Ana Maria Araújo. Analfabetismo no Brasil: da ideologia da interdição do corpo 
à ideologia nacionalista, ou de como deixar sem ler e escrever desde as Catarinas 
(Paraguaçu), Felipinas, Madalenas, Anas, Genebras, Apolônias e Graças até os 
Severinos. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: Inep, 1989. 
 
FREIRE, Paulo. A pedagogia do oprimido. 17º Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
 



226 
 

 
 

––––––. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: 
Editora UNESP, 2000. 
 
––––––. Educação e Atualidade Brasileira. 2ª Edição. São Paulo. Cortez, 2002. 
 
––––––. Pedagogia da Autonomia – Saberes Necessários à Prática Educativa. 43. Ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 2011. 
 
––––––. Pedagogia da Esperança – um reencontro com a pedagogia do Oprimido. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
 
––––––. Pedagogia da Tolerância: São Paulo: Unesp, 2004. 
 
––––––. Política e Educação. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
 
––––––. Educação na cidade. São Paulo: Cortez, 1991. 
 
FRANCO, M. A. Santoro. Pedagogia da pesquisa-ação. Educação e pesquisa, São Paulo, v. 
31, n, 3, p. 483-502, set./dez. 2005. 
 
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Petrópolis: Vozes, 1997. 731p. Tradução de: Wahrheit und Methode. 
 
GADOTTI, Moacir. A escola e o professor: Paulo Freire e a paixão de ensinar– 1. ed. – 
São Paulo: Publisher Brasil, 2007. 
 
––––––. MOVA, por um Brasil Alfabetizado. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2008b. 
(Educação de Adultos, 1). 
 
––––––. Economia solidária como práxis pedagógica. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 
2009a. (Educação Popular, 1). 
 
––––––. Educação de adultos como direito humano. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 
2009b. (Cadernos de Formação, 4). 
 
––––––. Educar para a sustentabilidade: uma contribuição à década da educação para o 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2008a. (Unifreire, 2). 
 
GALDINO, José Wilson. Educação e Movimentos Sociais na pesca artesanal: o caso da 
Prainha do Canto Verde, no litoral cearense/ Fortaleza, 2010. Tese (Doutorado) 
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Educação, Fortaleza (CE) 2010. 
 
GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989.  
 
GIRÃO, V. C. Da conquista à implantação dos primeiros núcleos urbanos na Capitania 
do Siará Grande In: SOUZA, S. de (Org.). História do Ceará. Fortaleza: Fundação 
Demócrito Rocha/NUDOC-UFC, 1994. p. 25-44. 
 



227 
 

 
 

GOMES, Henrique César Martins. Para onde sopram os ventos? Escola vida e cultura dos 
Povos do Mar. Fortaleza: UFC, 2002. (Dissertação de Mestrado em Educação Brasileira- 
UFC). 
 
HAESBAERT, Rogério. Concepções de território para entender a desterritorialização. In:  
SANTOS, Milton; BECKER, Bertha K. et al. Território, territórios: ensaios sobre o 
ordenamento territorial. 3.ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007, p.43-71. 
 
HEIDEGGER, Martin. A origem da obra de arte. Lisboa: Edições 70, 1999. 73p. 
(Biblioteca de filosofia contemporânea, 12). 
 
JOSSO, Marie-Christine. Experiências de Vida e Formação. São Paulo: Cortez, 2004.   
 
JÚNIOR, Raimundo Nonato. Filosofias que sopram do mar: mapeando conceitos de Povos 

do Mar com os habitantes de Tatajuba, Camocim- Ceará. Fortaleza: UFC, 2006. 
(Dissertação de Mestrado em Educação Brasileira – UFC). 
 
KAZTMAN, R. (Coord.). Activos y estructuras de oportunidades: estudios sobre las 
raíces de la vulnerabilidad social en el Uruguay. Montevideo: Oficina del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Oficina de la CEPAL en Montevideo, 
LC/MVD/R, 1999.  
 
KÜSTER, Ângela. Participação Cidadã, Novos Conceitos e Metodologias. Fundação 
Konrad Adenauer. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2004. 
 
LABERGE, Jacques. (2000). As naturezas do pescador. In: In: Antônio Carlos Diegues. 
(Org.). A Imagem das Águas. São Paulo: Hucitec, págs 39-57. 
 
LANA, Lara et al.  Experiência. IN: FRANÇA, Vera Veiga et al. Trajetória, conceitos e 
pesquisa em comunicação.  Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - 
PPGCom - UFMG, 2014.  
 
LEMENHE, Maria Auxiliadora. As razões de uma cidade. Fortaleza: Stylus Comunicação, 
1991. 
 
LIMA, Maria do Céu. Comunidades Pesqueiras Marítimas no Ceará: território, costumes 
e conflitos. São Paulo, 2002. Tese de Doutorado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas – USP. 
 
LIMA, Márcia Ribeiro de. A Educação Ambiental na Escola da Prainha do Canto Verde, 
Beberibe/Ce. Aracati, 2013. Monografia. Faculdade do Vale do Jaguaribe- FVJ. 
 
LINHARES, Ângela Maria Bessa. O tortuoso e doce caminho da sensibilidade: um estudo 
sobre a arte e educação. 2 ed. Rio Grande do Sul-Ijuí, Editora Unijuí: 2003. 
 
LÜDKE, Menga; ANDRE, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 
São Paulo: EPU, 1988. (Coleção Temas Básicos de Educação e Ensino). 
 
MAFFESOLI, M. No fundo das aparências. Rio de Janeiro, Vozes: 1996, 350 p.  
 



228 
 

 
 

––––––. O tempo das tribos. Rio de Janeiro, Forense Universitária: 1997, 232 p. 
 
––––––. Elogio da razão sensível. Rio de Janeiro, Vozes: 1998, 207 p. 
 
––––––. O conhecimento comum. Porto Alegre, Sulina: 2007, 295 p. 
 
––––––. O conhecimento comum (compêndio de sociologia compreensiva). Trad. Aluizio 
Ramos Trinta. São Paulo, Brasiliense, 1988. 
 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2003. 
 
MELUCCI, Alberto. A invenção do presente. Rio de Janeiro: Vozes, 2001. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. O Desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em 
saúde. 12.ed. São Paulo: Hucitec, 2010. 
 
––––––. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Hucitec, 
2007. 
 
MORAES, A. C. R. Contribuições para a Gestão da Zona Costeira do Brasil: Elementos 
para uma Geografia do Litoral Brasileiro. São Paulo: Editoras HUCITEC e USP, 1999. 299p. 
 
MUNIZ, Túlio de Souza. O ouro do mar: do surgimento da indústria da pesca da lagosta 
no Brasil à condição de pescador artesanal, na história do tempo presentes (1955-2000). 
Uma narrativa sócio-histórico marítima. Fortaleza: UFC, 2005. (Dissertação de Mestrado 
em História Social na UFC. 
 
NIEMANN, Flávia de Andrade; BRANDOLI, Fernanda. Jean Piaget: um aporte teórico 
para o construtivismo e suas contribuições para o processo de ensino e aprendizagem da 
Língua Portuguesa e da Matemática. In: SEMINÁRIO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
NA REGIÃO SUL – ANPED, 9., Caxias do Sul, 2012. Anais.... Caxias do Sul: ANPED, 
2012. p. 1-14. 
 
OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. 2ª ed. Petropólis, RJ: Vozes, 
2008. 
 
PIAGET, Jean. O nascimento da inteligência na criança. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 
1987. 
 
QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Variações sobre a técnica de gravador no registro da 
informação viva. São Paulo: T. A. Queiroz Editor, 1991. 
 
RIBEIRO, Vera Maria Masagão (Org.). Educação de jovens e adultos: proposta curricular 
para o 1º segmento do ensino fundamental. São Paulo: Ação educativa; Brasília, DF: MEC, 
1997. 
 
RISK, Eduardo & ROMANELLI, Geraldo. Sociabilidade grupal entre jovens das camadas 
populares: subjetividade e gênero.  SPAGESP vol.9 no.2. Ribeirão Preto dez. 2008. 
 



229 
 

 
 

SANTOS, Boaventura de Sousa. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. 
3º Ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
 
––––––. Para além do pensamento abissal: das linhas globais uma ecologia de saberes. 
2007 
 
SANTOS, Milton. Pensando o espaço do homem. 5.ed. São Paulo: Editora da Universidade 
de São Paulo, 2007. 
 
––––––. Por uma outra globalização. São Paulo: Record, 2000. 
 
––––––. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 
1996.  
 
SARMENTO, M. J. Sociologia da Infância: correntes e confluências.  
 
SARMENTO, M. J.; GOUVEA, M. C. S. (orgs.). Estudos da infância: educação e práticas 
sociais – Petrópolis: Vozes, 2008. p. 17-39.  
 
SARMENTO, M. J.; GOUVEA, M. C. S. (Orgs.). Estudos da infância: educação e práticas 
sociais. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 17 - 140. 
 
SARRAF-PACHECO, Agenor. Os Estudos Culturais em Outras Margens: identidades 
afroindígenas em “Zonas de Contato” Amazônicas. Fênix – Revista de História e Estudos 
Culturais, v. 9, ano IX, n. 3, set.-dez., de 2012, p. 1-19. 
 
SETTON, Maria das Graças. A particularidade do processo de socialização 
contemporâneo.  
 
SETTON, Maria das Graças Jacinto. A particularidade do processo de socialização 
contemporâneo. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, vol. 17, n. 2 São Paulo Nov. 
2005 
 
SILVA, J. B. & CAVALCANTE, T. C. Atlas escolar, Ceará: espaço geo-histórico e 
cultural. João Pessoa: Grafset, 2002. 176p. 
 
SIMSONS, Olga Rodrigues de Moraes Von. Memória, cultura e poder na sociedade do 
esquecimento: O exemplo do centro de memória da UNICAMP.In: Faria Filho, Luciano 
Mendes de (org.). Arquivos, Fontes e Novas Tecnologias: questões para a história da 
educação. Campinas, SP: Autores Associados, Bragança Paulista, SP: Universidade São 
Francisco, 2000. 
 
SINGER, André et. al. Por que gritamos golpe? para entender o impeachment e a crise. 
São Paulo: Boitempo, 2016. 
 
SOUSA, Simone de (org.). Uma nova História do Ceará. Fortaleza: Edições Demócrito 
Rocha, 2000. 
 



230 
 

 
 

TAVARES, Maria Tereza Goudart. O intelectual, o professor, o militante: um encontro 
com o pensamento de Victor Valla. Revista Brasileira de Educação, v. 16, n.48, p. 769-819, 
set. / dez. 2011. 
 
TUPINAMBÁ, S. V. Do tempo da captura à captura do Tempo. Terra e Mar: caminhos 
da sustentabilidade. Fortaleza: Tese de Mestrado. PRODEMA – Programa Regional de 
Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal do Ceará. 1999. 183p. 
 
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Bases teórico-metodológicas preliminares da pesquisa 
qualitativa em ciências sociais. 2. Ed. Porto Alegre: UniRitter, 2001, 151p. (Cadernos de 
pesquisa Ritter dos Reis; 4). 
 
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. 1. Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
VALLA, Victor. Saúde e Educação. Rio de Janeiro: D&PA Editora, 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



231 
 

 
 

ANEXO A – UM GRUPO DE CERCA DE 20 PESSOAS TENTOU IMPEDIR A 

SAÍDA DAS EQUIPES COM A COLOCAÇÃO DE DUAS BARRICADAS. P.1 

Fonte: Página/site do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 
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ANEXO B – CONTINUAÇÃO DA PÁGINA/SITE DO ICMBio. P.2 

Fonte: Página/site do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 

 


