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El nascimiento de un mundo 

Se aplazó por un momento 

Fue un breve lapso del tiempo 

Del universo un segundo 

 

Sin embargo parecia 

Que todo se iba a cabar 

Con la distância mortal 

Que separó nuestras vidas 

 

Realizavan la labor 

De desunir nossas mãos 

E fazer com que os irmãos 

Se mirassem con temor 

 

Cuando passaron los años 

Se acumularam rancores 

Se olvidaram os amores 

Pareciamos extraños 

 

Que distância tão sofrida 

Que mundo tão separado 

Jamás se hubiera encontrado 

Sin aportar nuevas vidas 

 

E quem garante que a história 

É carroça abandonada 

Numa beira de estrada 

Ou numa estação inglória 

 

A história é um carro alegre 

Cheio de um povo contente 

Que atropela indiferente 

Todo aquele que a negue 

 



 

 

 

É um trem riscando trilhos 

Abrindo novos espaços 

Acenando muitos braços 

Balançando nossos filhos 

 

Lo que brilla con luz propia 

Nadie lo puede apagar 

Su brillo puede alcanzar 

La oscuridad de otras costas 

 

Quem vai impedir que a chama 

Saia iluminando o cenário 

Saia incendiando o plenário 

Saia inventando outra trama 

 

Quem vai evitar que os ventos 

Batam portas mal fechadas 

Revirem terras mal socadas 

E espalhem nossos lamentos 

 

E enfim que paga o pesar 

Do tempo que se gastou 

De las vidas que costó 

De las que puede costar 

 

Já foi lançada uma estrela 

Pra quem souber enxergar 

Pra quem quiser alcançar 

E andar abraçado nela 

Canción por la unidad de Latino América 

(Pablo Milanés e Chico Buarque – Clube da Esquina, 1978). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

Diante de um contexto mundial de mudanças significativas no contexto geopolítico que 

vem se aprofundando desde o abalo no mercado financeiro no ano de 2008 e de um 

processo de agravamento da crise ecológica em que a humanidade está inserida, com 

destaque para o que representa a ameaça das mudanças climáticas, os países emergentes 

vêm adquirindo uma forte inserção no mercado global através de processos de 

reprimarização de suas economias. A América Latina, como um continente rico em 

biodiversidade e historicamente fonte de mão-de-obra precarizada, adquire um papel 

estratégico como lócus de saída para a crise na perspectiva do capital, gerando 

consequências devastadoras para as populações tradicionais desses países, povos do 

campo e da floresta ainda não completamente integrados à dinâmica da economia 

capitalista, sendo os sujeitos que se encontram em confronto direto com as fronteiras de 

expansão do modelo nessa quadra histórica, de modo a aprofundar um quadro de 

violações de direitos e de racismo ambiental. O presente trabalho têm três eixos 

interconectados: a análise dos processos econômicos em curso tendo como foco a agenda 

neodesenvolvimentista do governo brasileiro; os impactos sobre os modos de vida de 

comunidades da etnia Anacé no estado do Ceará após o processo de implantação e 

ampliação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém-CIPP nos municípios de 

Caucaia e São Gonçalo do Amarante, na zona costeira do estado; e as alternativas que 

vêm sendo construídas no cotidiano concreto a esse modelo, a partir das resistências 

locais, na perspectiva dos povos indígenas. A reivindicação do território e a luta 

identitária emergem assim como formas de negar o destecimento de relações provocadas 

por esse modelo para os povos indígenas, que diante dos paradoxos colocados para o 

planeta no século XXI, tem o desafio de continuar (re)existindo.  

Palavras-chave: Crise. Neodesenvolvimentismo. Etnia Anacé. Povos Indígenas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMÉN 

Frente a un contexto global de cambios significativos en el contexto geopolítico de la 

conmoción en el mercado financiero en 2008 y un proceso de profundización de la crisis 

ecológica en la que se inserta la humanidad, los países emergentes han adquirido una 

fuerte presencia en el mercado global a través de procesos de reprimarización de sus 

economías. La América Latina, como es un continente rico en biodiversidad y fuente 

históricamente del trabajo precario humano, adquiere un papel estratégico como un locus 

de solución a la crisis desde el punto de vista del capital , creando consecuencias 

devastadoras para las poblaciones tradicionales de estos países, las personas que viven en 

la zona rural y el bosque aún no está totalmente integrado en la dinámica de la economía 

capitalista, siendo el sujectos que están en confrotamento directo con la ampliación de los 

límites del modelo en este período histórico. La obra tiene tres áreas interconectadas: el 

análisis de los procesos económicos en curso se centra en agenda neodesarrollada del 

gobierno brasileño; reverberaciones sobre los cambios en los medios de vida de las 

comunidades Anace Etnicidad en el estado de Ceará después del proceso de ampliación 

del Complejo Industrial y el Puerto de Pecém - CIPP, y las alternativas que se están 

construyendo en la vida cotidiana concreta este modelo, basado en la resistencia local 

desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Desde este camino tenemos la intención 

de contribuir al fortalecimiento de la lucha de estos pueblos y la construcción de un nuevo 

paradigma en el pensamiento crítico de la realidad latinoamericana. 

Palabras clave: Crisis. Neodesarrollismo. Etnia Anacé. Pueblos Indigenas. 
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1. INTRODUÇÃO 

Essa triste rotina dos séculos começou com o ouro e a prata e seguiu 

com o açúcar, o tabaco, o guano, o salitre, o cobre, o estanho, a 

borracha, o cacau, a banana, o café, o petróleo...o que nos legaram 

esses esplendores? Nem herança nem bonança. Jardins transformados 

em desertos, campos abandonados, montanhas esburacadas, águas 

estagnadas, longas caravanas de infelizes condenados à morte precoce 

e palácios vazios onde deambulam os fantasmas.  

(Eduardo Galeano – As Veias Abertas da América Latina) 

Dada a lógica de expansão do capitalismo nos anos noventa no Brasil, o estado do 

Ceará passou por mudanças estruturais nas últimas décadas que o levaram a um maior 

grau de industrialização e urbanização, o que gerou uma diversificação de sua estrutura 

produtiva, de modo a gerar condições de estímulo ao desenvolvimento capitalista 

(CEARÁ, 2013). No curso da implementação dessa agenda, compreendendo a 

industrialização como o caminho para o desenvolvimento, houve a atração de mais de 

600 indústrias para o estado no período (RIGOTTO, 2004).  

Em 1995, após uma articulação de políticos cearenses, a Petrobrás (Petróleo 

Brasileiro/SA), que anunciava dez anos antes a intenção de construir uma refinaria de 

petróleo na região Nordeste do país, indicou o município de Paracuru – CE para a 

instalação desta refinaria. Foi também nesse período que se começou a planejar a 

implantação de uma infraestrutura portuária na vila litorânea do Pecém – localizada parte 

no município de São Gonçalo do Amarante e parte no município de Caucaia, na costa 

oeste do estado e a 60 km de Fortaleza – que seria destinada a exportar produtos do ramo 

siderúrgico e petroquímico (NÓBREGA&MARTINS, 2010).  

Os impasses políticos e a crise fiscal do Estado brasileiro, resultantes dos anos 

neoliberais, foram apontados como motivos para que a refinaria não se concretizasse. 

Ainda assim, o governo do Ceará, visando criar condições para a instalação dessa 

refinaria no futuro, obtendo vantagens comparativas para sua instalação em relação a 

outros estados do Nordeste, investiu na construção do Complexo Industrial e Portuário 

do Pecém – CIPP. O projeto estava inserido a nível estadual no Plano de 

Desenvolvimento Sustentável e a nível federal no Plano Brasil em Ação, ambos em curso 

de 1995 a 1998, durante os governos de Tasso Jereissati e Fernando Henrique Cardoso, 

respectivamente.   

No ano de 1996 foi então assinada a ordem de serviço para construção do CIPP, 

sendo também lançado um decreto de utilidade pública para fins de desapropriação na 

região do Pecém, gerando a desapropriação de cerca de 400 famílias.  

As famílias tradicionais que habitam o lugar há várias gerações desenvolviam todo 

um modo de vida: praticavam agricultura de subsistência, criavam animais, 

relacionavam-se com os ambientes em que a vida cotidiana acontecia. A ocupação 

territorial e a manutenção do tecido social, assim como a preservação da paisagem, meio 
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ambiente e diversidade cultural eram  atributos presentes no modo de viver destas 

comunidades. Sua produção de alimentos que se dava para o autoconsumo, promovia a 

segurança alimentar dessas populações (BEZERRA, 2010). 

A primeira onda de remoções, até 1999, gerou a expulsão de várias pessoas de 

suas terras, sem diálogo ou negociação, sem garantir o direito à informação às populações 

atingidas, o que desencadeou um processo de organização em prol da resistência de 

comunidades ameaçadas pelas futuras desapropriações. A partir de então organizações 

civis e religiosas (Pastoral do Migrante, Pastoral da Terra e Conselho Indigenista 

Missionário - CIMI), passaram a atuar na área, tendo sido solicitadas para prestar apoio 

às famílias atingidas.  

Esse período foi marcado por um profundo debate entre a população, em que 

houve um resgate historiográfico sobre as primeiras ocupações humanas daquela região 

costeira. O resultado apresentaria-se no ressurgimento do movimento indígena, sendo 

uma das estratégias de resistência utilizadas a partir de então a luta pela delimitação e 

demarcação da terra indígena Anacé, povo que segundo os relatos dos moradores mais 

antigos, haviam dado origem ao povo nativo que ali habitava, sendo este portanto um 

território tradicionalmente ocupado. Segundo duas cartas de Sesmaria, uma de 1717 e 

outra de 1723, o povo Anacé ocupava esse território a oeste de Fortaleza que ia do litoral 

às serras. 

As evidências foram surgindo. Os registros históricos também demonstravam que 

o povo Anacé havia habitado uma região conhecida como “Anacetaba”, hoje São Gonçalo 

do Amarante, e que haviam sido vitimados pelo genocídio e etnocídio promovido pelo 

governo da província, durante a ascensão de Marquês de Pombal. Estes, atuando em 

conjunto, ao final do século XIX, após a promulgação da Lei de Terras no Brasil, haviam 

então decretado que “no estado do Ceará não haviam índios”, empreendendo uma ação 

de extermínio que ficou conhecida como o “massacre da Lagoa do Banana”. Os 

sobreviventes que conseguiram fugir passaram a ocultar a identidade indígena para não 

serem vítimas de um novo ataque (MEIRELES et al, 2009).  

 A agricultura, a caça e a pesca são traços marcantes da cultura desse povo, hoje 

sendo substituídas – sobretudo a partir das novas gerações – pelo trabalho na construção 

civil e nos empreendimentos do CIPP.  Sua espiritualidade é expressa através do 

sincretismo entre as tradições cristãs e os elementos que manifestam o poder da Natureza 

e dos seus antepassados. Assim se dá com a corrente dos Encantados, com a Dança de 

São Gonçalo, com a Dança do Côco e com o Reizado.  Se dá ainda com a prática ainda 

presente de mesenheiros e curadores, que utilizam-se de plantas medicinais para proteger 

a comunidade das doenças e dos maus espíritos.  

Segundo SANTOS (2013), há cerca de 20 anos as comunidades de Matões e Bolso 

eram constituídas por poucas dezenas de casas ao longo de um pequeno trecho do 

tabuleiro litorâneo.  
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As residências estavam dispostas ao longo de uma vereda por onde passavam 

apenas animais e pessoas em direção às roças de milho, feijão e mandioca 

plantadas nas baixadas e nas beiras de córregos intermitentes. O Porto e a 

necessidade de ampliar as rodovias de acesso vieram a alargar os caminhos por 

onde antes passavam comboios de animais levando lenha e alimentos colhidos 

nos roçados (...). [Hoje] o silêncio das grandes áreas verdes que circulam as casas 

de varanda concorre com o barulho dos caminhões-cegonha, caçambas e 

caminhões de containers que cruzam diariamente a localidade (SANTOS, 2013). 

No ano de 2003 foi então apresentada a demanda de demarcação do território 

indígena e no ano de 2006 a etnia Anacé foi reconhecida pela FUNAI (Fundação Nacional 

do Índio). Apesar dos impasses e pressões, durante esse período foram suspensas as 

desapropriações de terra. 

Com o lançamento do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) pelo Governo 

Federal em 2007, como um dos eixos centrais da implementação da política econômica 

do então governo de Lula da Silva, sob um discurso de incentivo ao desenvolvimento, 

um novo impulso fiscal e político foi dado para a ampliação e modernização do CIPP e 

para tornar possível o antigo projeto da refinaria.  Nesse sentido, o governo do Estado do 

Ceará lançou um novo decreto de desapropriação (Decreto n° 28.883/2007), declarando 

uma poligonal equivalente a 335km², área superior ao projeto original do CIPP, de 

utilidade pública para fins de desapropriação. Nessa segunda fase, projetos como a 

Ferrovia Transnordestina, termelétricas a carvão mineral e a transposição do rio São 

Francisco somaram-se ao contexto do CIPP.  

Esse processo gerou uma nova onda de remoções, pois no plano diretor do 

Complexo a região seria parcialmente desapropriada para a ocupação da Refinaria e para 

abrigar um perímetro destinado à “expansão urbana”, área de alocação de mão-de-obra. 

A consequência foi a intensificação do conflito, pois o povo Anacé reivindicava seu 

território no centro do polígono espacial definido pelo decreto de criação do CIPP.  

Vale ressaltar que nesse período a infraestrutura portuária em geral no país ganhou 

destaque, passando a contar com um novo marco institucional para favorecer processos 

de privatização dos portos públicos considerados estratégicos para inserção competitiva 

do Brasil nos processos de globalização (CAMPOS NETO, 2009). Desse modo a 

expansão do CIPP significou uma política intensiva de atração de capital externo do 

Governo Estadual, fomentado pelo Governo Federal através do PAC. 

Apesar da nova fase de desapropriações após o lançamento do programa, houve 

um crescimento do processo de resistência das comunidades em relação a fase anterior, 

tendo em vista que o povo que se reivindicava Anacé, passou a se articular com o 

movimento indígena a nível estadual e nacional e com outros movimentos sociais 

impactados por projetos ditos de desenvolvimento. Além disso, nesse segundo momento, 

entidades, grupos e instituições da sociedade civil passaram a fortalecer a resistência junto 

às comunidades. Foi o caso da Rede Nacional de Advogados Populares – RENAP, o 

Grupo GRÃOS (grupo de pesquisa e extensão da Universidade Estadual do Ceará - 
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UECE), o Núcleo Trabalho, Meio Ambiente e Saúde para a Sustentabilidade (Núcleo 

TRAMAS), grupo de ensino, pesquisa e extensão universitária e o Centro de Assessoria 

Jurídica Universitária (CAJU), ambos da Universidade Federal do Ceará – UFC 

(NÓBREGA&MARTINS, 2010). 

No ano de 2008 o Ministério Público Federal (MPF) recomendou a suspensão de 

atividades até a conclusão dos estudos da FUNAI. Nesse mesmo ano, foi elaborado o 

Parecer Técnico n° 01/08, intitulado “A etnia Anacé e o Complexo Industrial e Portuário 

do Pecém”, pelo analista pericial em Antropologia do Ministério Público Federal, que 

concluiu pela auto-compreensão dos Anacé como grupo distinto e que se identificava 

como povo indígena, indicando a necessidade do Governo do Estado se abster de realizar 

qualquer procedimento de desapropriação até a realização de estudos de identificação e 

delimitação da terra indígena pelo Grupo de Trabalho a ser nomeado pela FUNAI. O 

Governo do Estado, por sua vez, passou a questionar a metodologia utilizada na 

elaboração do Parecer n° 01/08. Segundo BRISSAC (2009),  

O Governo do Estado do Ceará manifestou-se ainda em novembro de 2008, 

através de documento subscrito pelo Procurador-Geral do Estado, afirmando que 

“não há tradicionalidade, não há valores culturais, religiosos,  étnicos do povo 

que se auto-denomina Anacé, muito menos notícia de reivindicação de posse, 

ocupação ou permanência na área descrita no aludido parecer”, posicionando-se 

assim pelo não acatamento da Recomendação. Pude constatar exatamento o 

contrário do afirmado nessa manifestação: houve, desde 2002, reivindicação dos 

Anacé, junto ao MPF, demandando a demarcação de sua terra tradicionalmente 

ocupada; e em meu trabalho de campo pude comprovar a ocupação tradicional e 

a permanência Anacé na área em questão. Além disso, a noção de 

tradicionalidade e de identidade indígena subjacente a assertiva da manifestação 

do Governo do Estado é reificada e heterônoma. Portato, não se coaduna com os 

termos da Convençã no. 169 na Organização Internacional do Trabalho, nem 

com o reconhecimento aos povo indígenas do seu direito à diversidade cultural, 

preconizado no artigo no. 231 da Constituição Federal de 1988 (BRISSAC, 

2009, p. 10). 

Nesse sentido, um novo Parecer Técnico foi elaborado em 2009, assinado pelo 

Prof. Dr. Jeovah Meireles do Departamento de Geografia da UFC, pelo analista pericial 

do MPF no Ceará, Sérgio Brissac e pelo analista pericial da 6ª. Câmara de Coordenação 

e Revisão do MPF, Marco Paulo Schettino. O novo parecer ratificaou a conclusão do 

primeiro parecer. A partir de então a FUNAI passou a atuar no sentido de delimitar a terra 

indígena para fins de demarcação.  

Para SANTOS (2013),  

(...) a situação dos Anacé não é semelhante à de alguns grupos amazônicos ou 

de outras regiões do país cuja existência étnica é reconhecida pelo Estado 

brasileiro e suas instituições. A etnia Anacé é resultado de um complexo 

movimento de emergência étnica recente, sendo formada a partir de uma ação 

política de resgate e fortalecimento cultural que tem sua história própria e ainda 

precariamente reconhecida e estudada (SANTOS, 2013, p. 9). 
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No contexto de que no cenário internacional as economias emergentes (sobretudo 

o bloco dos BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) ganharam 

proeminência em decorrência da crise econômico-financeira que vem se desdobrando 

com mais consequências desde 2008 para as economias centrais do sistema - nos países 

considerados desenvolvidos - no plano nacional o PAC representou um novo ciclo de 

crescimento econômico para o Brasil, como demonstram os gráficos abaixo: 

Gráfico 1 – Produto Interno Bruto Global de 2007 a 2012 – estimativas baseadas em 54 países.  

 

Fonte: The Economist 

No ápice da crise, em 2008, enquanto as economias dos países ditos desenvolvidos 

esteve em recessão, as economias dos países do bloco BRICS manteve-se com um 

espectro de crescimento, dada a abertura de um maior espaço no mercado internacional 

aos seus produtos.  

Para FONTES (2010), O Brasil desde há muito é integrado subalternamente no 

circuito internacional da divisão de trabalho capitalista, também experimentando na sua 

dinâmica interna o predomínio do capital-monetário, convertendo-se assim em país 

capital-imperialista: 

Sob a ditadura civil-militar de 1964, ocorreu impactante impulso à 

monopolização da economia, do lado da implantação de um sistema financeiro. 

Não houve ruptura ou quebra de continuidade nesse processo de concentração 

monopólica dependente, desde então. Nem a chamada década perdida, nem a 

abertura de mercados promovida pelo governo Collor e seu aprofundamento sob 

o governo Fernando Henrique, assim como as duas fortes crises econômicas em 

2000 e 2008, reduziram o impulso concentrador de capital no país. Ao contrário, 

quanto mais dramática foi a crise social, mais parecem ter saído fortalecidos os 

setores mais concentrados. Sem negar o impacto econômico de tais crises, vale 

lembrar que elas atuaram como facilitadoras a para massivas expropriações, em 
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todos os setores da vida social (terras, águas, direitos laborais e outros, etc.) 

(FONTES, 2010, p.304). 

Tal capital-imperialismo brasileiro emergeria subalterno, sendo resultante tanto 

das condições internas da dominação burguesa quanto das contradições mais amplas pelas 

quais atravessam o capital-imperialismo mundial, mas carregando consigo as tradições 

prepotentes (autocráticas) que acompanharam a história da dominação burguesa no 

Brasil. 

Essa inserção do país no cenário internacional também é demonstrada pelo 

crescimento das exportações ligadas ao ramo industrial nesses países ditos emergentes, 

ao longo dos últimos anos: 

 

Gráfico 2 – Produção industrial em economias emergentes ao longo dos anos. 

 

Fonte: The Economist 

As demandas de commodities do mercado externo intensificaram as atividades 

econômicas relacionadas com a infraestrutura de geração de energia e ao setor primário 

da economia, representando na prática uma ampliação das atividades voltadas ao 

agronegócio e à construção civil, cujas ações passaram a ter elevada cotação no mercado 

financeiro, facilitando um processo de financeirização econômica baseada em processos 

especulativos. 
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Gráfico 3 – Crescimento do consumo de energia em comparação com outras matérias-primas ao longo dos 

anos. 

Fonte: FMI 

Inseridos nesse contexto, a conflitualidade gerada pela pressão por novas áreas 

para a expansão de projetos que objetivam dar sustentação ao atual modelo econômico, 

vem significando uma ofensiva sobre a manutenção dos territórios de diversas 

comunidades que não foram completamente integradas ao modelo de funcionamento da 

sociedade capitalista e que, portanto, mantém relações com o seu entorno a partir dos 

valores de uso dos bens naturais, em prol da manutenção da subsistência, empreendendo 

atividades agrícolas e extrativistas, como pequenos proprietários de terra, pescadores e 

comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas.  

BRISSAC (2009), apresenta uma tabela com o histórico das reivindicações dos 

Anacé junto ao Ministério Público Federal de 2005 a 2009 que culminaram em Processos 

Administrativos, demonstrando que as principais problemáticas estão relacionadas com 

conflitos envolvendo a necessidade de manutenção do ambiente onde vivem versus a sua 

degradação ocasionada pelo funcionamento dos empreendimentos. Há relatos de 

soterramento de mananciais de água doce, de destruição do manguezal e de assoreamento 

de lagoas, riachos e de rios. 
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TABELA 1 – Processos Administrativos no MPF acerca dos Anacé (2005-2009). 

Processos Administrativos no MPF acerca dos Anacé 

no período de jan 2005 a jun 2009 

 # % 

Degradação Ambiental 6 66,6 

Regularização Fundiária 1 11,1 

Impactos causados por 

empreendimentos 

1 11,1 

Direitos previdenciários 1 11,1 

TOTAL 9 100 

Fonte: BRISSAC, 2009. 

Segundo CHESNAIS (1996), a nova configuração de mecanismos de acumulação 

de capital a partir de processos que tanto descentralizam as operações produtivas quanto 

centralizam o capital – processo de denomina “mundialização do capital” – culminam na 

re-localização dos investimentos e atividades produtivas e na polarização da riqueza. Essa 

lógica do capital atingiria de maneira distinta tanto determinadas regiões do planeta 

quanto determinadas camadas sociais, historicamente desfavorecidas, implicando como 

consequência uma distribuição desigual dos impactos e dos riscos decorrentes dessas 

atividades produtivas.  

A necessidade gerada pela reprodução capitalista, cujo modelo em crise busca 

encontrar saídas para a permanente expansão, avança sobre os territórios aprofundando 

as injustiças ambientais, num processo de acumulação por espoliação, que privatiza os 

bens naturais e expulsa as populações de sua terra, o que tem resultado no aumento de 

conflitos  no campo envolvendo os povos indígenas e fazendeiros, madeireiros, 

garimpeiros, empresas e imobiliárias.  

No plano político está em curso um ataque aos direitos que com a nova 

constituinte de 1988 no Brasil, foram reconhecidos. As demarcações de terra e a reforma 

agrária nunca atingiram tão baixos índices. Se durante os dois mandatos do governo de 

FHC foram 145 áreas homologadas (equivalente a 41 milhões de hectares) e nos dois 

mandatos de Lula da Silva esse número caiu para 84 áreas (18 milhões de hectares), no 

governo de Dilma Rousseff foram apenas 10 áreas homologadas (966 mil hectares).  

Por outro lado a força e o espaço que ganharam os setores empresariais ligados ao 

extrativismo, à pecuária e ao agronegócio, já demonstra os retrocessos. Sua representação 

no Congresso Nacional, através da bancada ruralista, já intenta a aprovação da PEC 215, 

após a derrota que impuseram à sociedade com a aprovação do novo código florestal. 
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Além disso, o próprio governo, através da ministra da Casa Civil (Gleisi Hoffmann), 

passou a defender que outros órgãos do governo além da FUNAI participassem do 

processo de demarcação de terras indígenas, uma vez que deseja tornar obrigatório ouvir 

também as pastas que tratam do tema agrário, o que pode resultar numa mudança 

significativa na correlação de forças a favor dos ruralistas. 

Nesse sentido, no ano de 2013, houve a maior crise envolvendo o movimento 

indígena e o governo de Dilma Rousseff. A então presidente da FUNAI, Marta Azevedo, 

deixou o cargo após uma série de posições tomadas pelo Planalto que explicitam o tom 

da política indigenista que o governo quer adotar. Todas essas ações também 

desencadearam uma série de manifestações de diversas etnias e a ocupação do Congresso 

Nacional no mês de abril, exigindo a demarcação imediata das terras indígenas, a 

aprovação do Novo Estatudo dos Povos Indígenas (o que implica frear as PEC´s e leis 

complementares que atentam contra os direitos reconhecidos na Constituição de 1988), a 

apliação da Convenção 169 (OIT) e a Declaração da ONU assegurando consulta prévia e 

democrática a respeito de decisões que afetam os direitos indígenas.  

FIGURA 1 –  Ocupação dos povos indígenas no Congresso Nacional, abril de 2013. 

 

Fonte: Jornal Folha de São Paulo. 

Assim, sem nenhuma perspectiva de reconhecimento por parte do executivo 

federal e com os impactos dos empreendimentos sobre a população operando de maneira 

crescente, sobretudo após a apresentação do EIA/RIMA da Refinaria Premium II, o povo 

indígena Anacé decidiu negociar com o governo do Estado em prol da criação de uma 

Reserva Indígena. Este, em parceria com a Petrobrás, financiaria a aquisição de uma nova 

área. Nesse sentido, em maio de 2013, em reunião no Ministério Público Federal, em 

Brasília, com representantes da FUNAI, Petrobrás e do Governo do Estado, os Anacés 

firmaram um acordo aceitando transferência para uma nova área.  
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O processo de organização, a resistência e algumas mudanças nos modos de vida 

do povo Anacé serão apresentados nesse trabalho, cujo objetivo se baseia na defesa da 

luta legítima desses povos à alternativa infernal imposta pela violência do modelo de 

desenvolvimento em curso. Ele também pretende gerar uma reflexão que contribua no 

processo de resistência, gerando elementos experimentados na realidade concreta, que 

possam dar mostras da necessidade, mas sobretudo da possibilidade de construção de um 

outro modelo, socialmente justo e ambientalmente responsável, que seja amplamente 

democrático nos processos decisórios e que tenha como horizonte a promoção da Justiça 

Ambiental. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

● Analisar implicações no modo de vida do povo Anacé a partir das 

transformações sociais, ambientais e econômicas decorrentes da 

implantação e ampliação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.  

Objetivos Específicos 

● Identificar impactos ocasionados pela implantação dos empreendimentos 

do Complexo Industrial e Portuário do Pecém sobre o território do povo 

Anacé;  

● Descrever aspectos do modo de vida do povo indígena Anacé e sua relação 

com o ambiente; 

● Documentar relatos da história de vida do povo indígena Anacé; 

● Contribuir na reflexão sobre a mudança para a Reserva Indígena, bem 

como na reflexão sobre os desafios para a gestão do novo território.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 - Capítulo I 

3.1.1 - Um mundo em ebulição: o século XXI e os paradoxos da atualidade histórica 

Ao final do ano de 2007, segundo HARVEY (2011), quase 2 milhões de pessoas 

perderam suas casas nos EUA e outros 4 milhões corriam o risco de ser despejadas. Os 

valores dos imóveis despencaram em quase todo o país e muitas famílias acabaram 

devendo mais por suas casas do que pelo próprio valor do imóvel. Isso desencadeou uma 

espiral de execuções hipotecárias que diminuiu ainda mais seus valores. Foi assim que o 

mundo  observou atônito a quebra do banco americano Lehman Brothers e a maior 

transferência direta de fundos públicos para a iniciativa privada da história, aprovada e 

realizada no ano de 2008 pelo congresso americano.  

No outono de 2008, no entanto, a “crise das hipotecas subprime”, como veio a 

ser chamada, levou ao desmantelamento de todos os grandes bancos de 

investimento de Wall Street, com mudanças de estatuto, fusões forçadas ou 

falências. O dia em que o banco de investimentos Lehmam Brothers desabou – 

em 15 de setembro de 2008 – foi um momento decisivo. Os mercados globais 

de crédito congelaram, assim como a maioria dos empréstimos no mundo 

(HARVEY, 2011, p.10). 

Em prol do salvamento de outros bancos que estavam na reta do “efeito dominó” 

gerado pela insegurança do mercado financeiro com a ruptura da bolha hipotecária e que 

sem a medida iriam também à falência, o povo americano foi obrigado a pagar pela crise 

produzida pela especulação dos ditos “investidores” – internos e externos – nos setores 

imobiliários da economia.  

Tornou-se cada vez mais claro que só um maciço plano de socorro do governo 

poderia restaurar a confiança no sistema financeiro. A Federal Reserve reduziu 

as taxas de juros a quase zero. Pouco depois da falência do Lehman, alguns 

funcionários e banqueiros do Tesouro, incluindo o secretário do Tesouro que era 

um ex-presidente da Goldman Sachs e atual diretor executivo da Golsman, 

surgiram de uma sala de conferências com um documento de três páginas 

exigindo 700 bilhões de dólares para socorrer o sistema bancário, prenunciando 

um Armagedon nos mercados. Era como se Wall Street tivesse iniciado um 

golpe financeiro contra o governo e o povo dos Estados Unidos. Algumas 

semanas depois, com ressalvas aqui e ali e muita retórica, o Congresso e, em 

seguida, o presidente George Bush cederam e o dinheiro foi enviado, sem 

qualquer controle, para todas as instituições financeiras consideradas “grandes 

demais para falir”. Mas o mercado de crédito permaneceu congelado. Um mundo 

que antes parecia estar “inundado com excesso de liquidez” (como o FMI 

frequentemente relatou) de repente se viu sem dinheiro e inundado por casas, 

escritórios e shopping centers em excesso, além de ainda mais capacidade 

produtiva e trabalho excedentes (HARVEY, 2011, p.12, 13).  

Desde então, essa crise espalhou-se pelos demais países ditos centrais na 

economia capitalista, por concentrarem em seus Estados Nacionais, em decorrência do 
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desenvolvimento histórico desse modelo de acumulação, parte significativa de bancos de 

investimento e de ativos do mercado financeiro, uma vez que assim como havia 

demonstrado o caso americano, poderiam não ser mais considerados “seguros”. Desse 

modo, a crise se espalharia por toda Europa, afetando sobretudo as economias periféricas 

da zona do euro.  

Medidas tomadas em conjunto pelos governos compromissados com a agenda 

neoliberalizante – reunidos através da União Européia – e pelos organismos 

internacionais, a exemplo do FMI (Fundo Monetário Internacional), foram adotadas: 

reformas privatizantes e retiradas de direitos sociais e historicamente conquistados pela 

organização e luta social. A TROIKA, os planos de austeridade, passaram a submeter 

mais fortemente países como Portugal, Irlanda, Espanha e Grécia, a dispor de seus 

recursos públicos para salvar os bancos, gerando como consequência um processo de 

levantes e protestos da população indignada por todos esses países. Caía por terra a tese 

de que “o Estado não deveria intervir na economia”, tese esta difundida nas décadas 

anteriores pela ideologia Neoliberal.  

Se por um lado o aumento do desemprego, da pobreza e das desigualdades em 

conjunto com o “arrocho fiscal” gerava radicalizações em prol da manutenção dos 

direitos conquistados pelos trabalhadores no século anterior, por outro a ofensiva também 

vinha com força: o recrudescimento da violência dos aparelhos de repressão dos Estados, 

a criminalização e o aprofundamento do militarismo. A polarização social criada gerou 

movimentos de todas as ordens e matizes ideológicas. Desde os que demonstravam o 

nascimento de uma nova esquerda, como aqueles que – xenófobos – representavam 

variantes de fascismo.  

A perda de direitos sociais, políticos, sindicais e as características de 

inorganicidade das novas camadas do proletariado, especialmente na Europa, 

são marcadas pela presença de um apartheid em relação aos imigrantes ilegais 

e por uma maior exclusão dos direitos das novas gerações de trabalhadores (...). 

Há uma desregulamentação global e perda de direitos sociais em nome da 

“flexibilização” que ampliou a nova camada social precarizada concentrada nos 

mais jovens. Esses jovens indignados da Europa, assim como os insurretos 

shabab (“jovens”) do mundo árabe, são os que despertaram uma nova euforia 

política num mundo dominado pelos ideais de individualismo, de perpétua 

continuidade do cotidiano de carência de projetos coletivos para o futuro 

(HARVEY et al, 2012, p. 13).  

Esse processo influenciaria levantes por todo o Norte da África com o retorno de 

milhares de imigrantes que – desempregados na Europa – retornavam para os seus países 

e se deparavam com ditaduras históricas, poucas garantias democráticas e com a situação 

de miséria. De 2011 até o presente, em diferentes países, Tunísia, Egito, Líbia, Síria, etc., 

em diferentes processos, possuindo em comum a indignação com as condições de vida 

da população, o povo Árabe também vem protagonizando processos de lutas em toda a 

região.  



14 
 

 

 

No ano de 2011 ocorreu um fenômeno que há muito não se via: uma eclosão 

simultânea e contagiosa de movimentos sociais de protesto com reivindicações 

peculiares em cada região, mas com formas de luta muito assemelhadas e 

consciência e solidariedade mútua. Uma onde de mobilizações e protestos 

sociais tomou a dimensão de um movimento global. Começou no norte da 

África, derrubando ditaduras na Tunísia, no Egito, na Líbia e no Iêmen; 

estendeu-se à Europa, com ocupações e greves na Espanha e Grécia e revolta 

nos subúrbios de Londres; eclodiu no Chile e ocupou Wall Street, nos EUA, 

alcançando no final do ano até mesmo a Rússia (...). Houve uma sincronia 

cosmopolita febril e viral de uma sequência de rebeliões quase espontâneas 

surgidas na margem do Mediterrâneo e que logo se manifestaram na Espanha, 

com os Indignados da Puerta del Sol, em Portugal com a Geração à Rasca, e na 

Grécia com a ocupação da praça Syntagma. Em todos os países houve uma 

mesma forma de ação: ocupações de praças, uso de redes de comunicação 

alternativas e articulações políticas que recusavam o espaço institucional 

tradicional  (HARVEY et al, 2012, p.7, 8). 

As economias periféricas, Brasil, Rússia, Índia, China e Áfria do Sul (o chamado 

BRICS), ganharam proeminência e emergiram no mercado mundial, ocupando o espaço 

deixado pelas economias centrais. A economia brasileira passou a alcançar recordes no 

ranking mundial das maiores economias do globo, tendo atigindo na última década altos 

índices de crescimento. Paradoxalmente, um conjunto de lutas sociais tomou o Brasil e 

teve seu ápice nas chamadas “jornadas de junho”, no ano de 2013. Protestos contra o 

aumento das tarifas do transporte público, por saúde e educação públicas, contra os gastos 

abusivos com os megaeventos esportivos, megaprojetos de infraestrutura e as remoções 

forçadas de populações de seus territórios. No campo e nos centros urbanos. Assim, as 

lutas contra a Usina de Belo Monte no Pará, a Transposição do São Francisco no 

Nordeste, o avanço do agronegócio da soja nas terras Guarani no Mato Grosso do Sul, 

contra as remoções da ocupação urbana de Pinheirinho no interior de São Paulo, da Aldeia 

Maracanã no Rio de Janeiro e do Parque do Cocó em Fortaleza, ou ainda a emblemática 

ocupação do plenário do Congresso Nacional pelos povos indígenas representaram 

fidegninamente os processos de resistência à ofensiva dos processos de expansão 

capitalista e da reprodução do capital. 

Para FONTES (2010), ainda que seja fundamental considerar as expressões 

conscientes do predomínio capital-imperialista, é preciso também levar em conta que uma 

expansão mundial da concentração de capitais, em sua desesperada corrida pela 

acumulação cega, gera uma complexa teia de embates e lutas da qual o processo histórico 

é a resultante. Nas contradições de sua expansão, o capital-imperialismo adentra o século 

XXI sob formidável crise, exasperando o sofrimento social e agravando as expropriações 

que constituem sua condição de existência. É nesse contexto que assistimos a um 

processo peculiar de luta pelo acesso de países retardatários (e de suas burguesias) à 

condição de países capital-imperialistas. 

É também o ano de 2013 que marca o aumento da concentração de gases estufa 

na atmosfera e que registra o aumento da temperatura global. Segundo o quinto relatório 
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do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas – IPCC, a concentração de CO2 

hoje está próxima de 400 ppm (partes por milhão), o que significa um aumento de 0,8º.C 

na temperatura global. Nas eras glaciais a concentração desse gás era de 180 ppm e nos 

interglaciais não ultrapassou 300 ppm. Vale ressaltar que os responsáveis pela maior parte 

da emissão desses gases são as empresas ligadas ao ramo petroquímico. Da lista de 12 

maiores companhias do mundo, só o Walmart não pertence ao ramo do petróleo, 

automobilístico, do gás natural ou do carvão mineral. Entre essas maiores empresas, a de 

maior faturamento é a Shell, a segunda é Exxon, demonstrando a lucratividade do 

“negócio”. 

O instrumento da convenção da ONU para as mudanças climáticas, a COP – 19 

(Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas), chegou à sua décima nona edição 

em Varsóvia, na Polônia, em novembro de 2013, reunindo representações de 195 países, 

além de agências e organizações especializadas no assunto, funcionando também como 

nono encontro entre as partes do Protocolo de Kyoto, tendo sido marcado por situações 

controversas e um balanço negativo. Grandes organizações como o WWF, Greenpeace e 

a Oxfam, deixaram a conferência alegando que as discussões não chegariam a resultados 

significativos. Os grandes emergentes como China, Índia e Brasil se tornaram, junto aos 

países industrializados, os maiores poluidores do mundo. Em meio a essa conjuntura 

complicada, a COP-19 não cumpriu aquilo que se propunha (PRATA FILHO, 2013).  

Para ACSELRAD (2013), a cobertura da grande imprensa sugere que a idéia de 

crise ecológica deu lugar a uma espécie de “síndrome de pânico” ambiental, o que não se 

aplica nem às instâncias do poder econômico nem as do poder político, mas, do contrário, 

(...) há fortes sinais de que o meio ambiente não vem sendo tratado como uma 

questão de Estado em boa parte dos países e no Brasil, em particular: foram 

realizadas várias conferências intergovernamentais mundiais sem resultado 

concreto – os indicadores de degradação ambiental e de desigualdade social se 

elevaram ao longo dos quarenta anos (1972-2012) que compreendem o ciclo de 

conferências da ONU sobre ambiente e desenvolvimento – legislações 

ambientais foram flexibilizadas e desfeitas, responsáveis por regulação do meio 

ambiente passaram a evocar alguns dos argumentos básicos do liberalismo 

antirregulatório como de que “os grandes empreendimenos licenciados 

‘agilmente’ fornecerão recursos para que os mangues sejam bem protegidos 

como nunca foram” etc. (ACSELRAD, 2013, p.9). 

O supertufão Haiyan, que assolou as Filipinas, também no final do ano de 2013, 

traduz, segundo especialistas, as mudanças climáticas que vêm se mostrando cada vez 

mais fortes. Os ventos que chegaram a 315 km/h resultaram em 5.632 mortos e mais de 

1.700 desaparecidos, deixando pelo menos cinco anos de reconstrução pela frente, sendo 

necessários 2,2 trilhões de dólares para tal. O discurso emocionado do representante 

filipino na COP-19 parece não ter surtido efeito, não havendo avanço sobre o assunto 

(COSTA, 2013).    
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Esses fatos são parte de um conjunto que demonstra o grau de aprofundamento da 

crise ecológica nessa quadra histórica: a liberação do cultivo de transgênicos em muitos 

países, a contaminação dos solos e das águas com fertilizantes, agrotóxicos e outras 

substâncias tóxicas, o desenvolvimento da indústria nuclear e os desastres catastróficos a 

exemplo de Fukushima, a ampliação da fronteira agrícola e do desmatamento, a crise 

alimentar e energética. Os dados deixam claro que daqui até o final deste século a vida 

no planeta mudará dramaticamente.   

Baseado na expansão ilimitada e na acumulação de capital, na financeirização da 

riqueza, no individualismo impiedoso, no consumismo, na mercantilização de tudo, na 

competição, na exploração ilimitada do trabalho humano e da natureza, na destruição do 

meio-ambiente, a civilização capitalista expõe a humanidade a catástrofes crescentes. O 

crescimento das desigualdades sociais, fruto da concentração de renda e dos processos de 

privatização generalizados, geram a expansão da violência e o retrocesso dos direitos 

humanos, degradando os laços de solidariedade e dignidade, difundindo formas de 

sociabilidade cada vez mais regressivas. Esse processo é resultante dos novos contornos 

que ganharam o Imperialismo nessa quadra histórica.  

Novas determinações resultaram da própria disseminação do imperialismo, 

quando, além de dominar o planeta, intensificaram-se tanto as lutas sociais 

quanto a penetração difusa e desigual – porém estreitamente conectada – das 

relações sociais próprias do capitalismo, a ponto de o capitalismo tornar-se a 

forma da vida social, de maneira generalizada e profundamente assimétrica. 

Essa é uma diferença expressiva com relação ao início do século XX, quando 

a grande maioria da população do planeta vivia no mundo rural e controlava 

em grande parte seus recursos diretos de existência (...). Novas características 

resultariam exatamente de sua dilatação em nova escala. A perpetuação da 

violência de classes se duplica pela disseminação de envolventes malhas 

tecidas por entidades cosmopolitas voltadas para o convencimento, tentando 

dissuadir a classe trabalhadora pela repetição ad nauseam de que este é o único 

modo de existência possível. Violência e convencimento seguem conjugados, 

na disseminação de verdadeiros exércitos compostos por tanques de 

pensamento (think tanks). Nunca foi dispensável, entretanto, a violência 

clássica do imperialismo, com repetidas e devastadoras agressões militares e 

imposição de ditaduras contra inúmeras revoltas populares em diferentes países 

(FONTES, 2010, p.13, 14). 

A “era dos extremos” de Hobsbawm, o século XX, deixaria inúmeras perguntas e 

pouquíssimas respostas. A humanidade adentra no século XXI diante de inúmeras 

questões: Seria mesmo, o fim da história? Haveriam alternativas? Seria esse, o único 

mundo possível?  

 

3.1.2 - O papel do debate político que emerge da América Latina 

Segundo PORTO-GONÇALVES (2010), a América Latina (Abya Yala) tem sido um 

palco de ricos debates em que se propagam oportunidades para novas perspectivas 
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teórico-políticas, ligadas às experiências de lutas sociais. Isso está relacionado com a 

reconfiguração político-cultural em curso desde os anos 70, quando emergiram novos 

atores das lutas e novos movimentos sociais encampando bandeiras feministas, étnicas, 

ecologistas e de juventude. Até então a teoria social crítica teria ignorado o papel do 

movimento indígena, afrodescendente e de camponeses.   

Essa teoria social crítica estaria até então baseada na concepção do conjunto dos 

movimentos anti-sistêmicos do século XX: o movimento comunista, a social democracia 

e o nacionalismo revolucionário, que mesmo tendo diferenças estratégicas, teriam a idéia 

de que para efetivar transformações seria necessária a tomada de poder do Estado. A 

história se encarregaria de demonstrar os limites dessas perspectivas.  

Como a democracia no continente era impedida de avançar por sucessivos golpes 

militares, até cerca dos anos 70 a via insurrecional tinha ganhado muita legitimidade no 

pensamento crítico acerca dos processos emancipatórios, baseando-se nos exemplos da 

Guatemala e de Cuba.  Essa legitimidade passou a ser questionada com o significado 

político do assassinato de Ernesto ‘Che’ Guevara em 1967, onde se passou a buscar uma 

via revolucionária não insurrecional, utilizando-se para tanto de “instrumentos 

hegemônicos em uso contra-hegemônico”, como a democracia representativa e o 

constitucionalismo. A experiência de Salvador Allende no Chile teria sido um marco 

nesse processo.  

Para o autor, esse ciclo insurrecional que teve início com a Revolução Cubana nos 

anos 50 e que ensejou tanto o movimento de guerrilheiros e governos nacionalistas 

populares, quanto políticas de intervenção militar aberta dos EUA e apoio deste a golpes 

de Estado de modo a abrir espaço para as políticas neoliberais, teria finalizado com a 

queda do muro de Berlim, em 1989.  

(...) a queda do muro de Berlim em 1989 encerraria um ciclo de lutas 

sociais que se desenvolvera no contexto da guerra fria e que, na América 

Latina/Abya Yala, coincide com o fim do governo sandinista na 

Nicarágua (PORTO-GONÇALVES, 2010, p.108). 

(...) os limites anti sistêmicos da socialdemocracia e do nacionalismo 

revolucionário,  já haviam sido razoavelmente estabelecidos até finais 

dos anos 1980. A queda do muro de Berlim, em 1989, viria explicitar os 

limites dos comunistas com suas estratégias de transformação desde o 

Estado (PORTO-GONÇALVES, 2010, p.107). 

Desde então, mesmo com a forte presença do discurso ideológico neoliberal, do “fim da 

história”, enquanto os partidos políticos estavam debilitados fisicamente pelo significado 

de décadas ditaduras sangrentas (tortura, exílio e desaparecimento de inúmeros ativistas) 

ao longo desses anos e teórico-politicamente pelo significado da queda do muro e da 

perda de referência no chamado “socialismo soviético”, os movimentos sociais passaram 

a ter um papel protagonista nas lutas em curso. Isso  revelaria a dificuldade histórica das 

esquerdas de então de lidar com a questão indígena.  
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(...) em 1989 se inicia um longo ciclo de lutas populares que tem como 

marco o massacre de 27 de fevereiro em Caracas, quando o governo 

mobiliza as forças armadas contra a população pobre que se manifesta 

contra as medidas neoliberais: o caracazo. Em 1990, tanto na Bolívia 

como no Equador, camponeses e indígenas organizam Marchas pela 

Dignidade e pelo Território que abrem novos horizontes teórico-políticos 

não só para a região (...) (PORTO-GONÇALVES, 2010, p. 109). 

Além do Caracazo e das Marchas pela Dignidade e pelo Território, 

devemos tomar como referência desse novo ciclo de lutas que se inicia 

em 1989 o próprio affair que envolveu os indígenas miskitos no contexto 

da revolução sandinista. Ali, se atualizava uma dificuldade histórica das 

esquerdas convencionais de lidar com a questão indígena e recoloca 

questões que José Carlos Mariátegui havia levantado no anos de 1920 

(PORTO-GONÇALVES, 2010, p.109, 110). 

Assim, esse protagonismo dos movimentos sociais associado a essa tensão gerada 

pela queda do muro de Berlim teria aberto espaço para que os povos indígenas originários 

e afrodescendentes encontrassem uma atmosfera mais favorável para que,  

(...) se reinventassem identitariamente apresentando outras questões ao 

debate, escapando da condição de camponês tal como se os caracterizava 

até essa época. Se até então reivindicavam terra, crédito, assistência 

técnica, passam, agora, a reivindicar território, ou seja, a terra e seus 

modos próprios de dar sentido à vida, politizando, deste modo, a cultura 

(PORTO-GONÇALVES, 2010, p. 110). 

Em 1992, esses povos ressignificariam o sentido da Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD, que ocorreu no Rio de 

Janeiro, pois associariam a data dos 500 anos de “encobrimento” da América, assinalando 

o caráter predatório e devastador da civilização, a qual se colocando superior a esses 

povos, se via obrigada a convocar tal conferência para debater o destino da terra, da água, 

da vida do planeta, desconsiderando a relevância do conhecimento e da diversidade 

cultural desses povos subordinados colonialmente.  

Além dessas questões, PORTO-GONÇALVES (2010), ressalta a importância da 

aproximação desses povos indígenas, camponeses e afrodescendentes do movimento 

ambientalista. O autor destaca que esses povos propiciariam o desenvolvimento de uma 

dimensão teórico-política diferenciada do ambientalismo do primeiro mundo, pois 

estariam confrontados com grupos empresariais que objetivariam expropriá-los para 

explorar os bens naturais da região. No Brasil, essa relação teria sido presente na aliança 

dos povos da floresta: uma união entre os povos extrativistas da amazônia, exemplo cujo 

uma de suas principais lideranças – Chico Mendes – seria assassinada.    

As lutas contra a expropriação territorial desenvolvida pelos povos 

indígenas, quilombolas e camponeses adquirem um sentido 

revolucionário, sobretudo ao se encontrar com o movimento 
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ambientalista, posto que, juntas, lutam pela reapropriação social da 

natureza. Se natureza + cultura através da política é igual a território, essa 

luta pela reapropriação social da natureza atualiza a história de longa 

duração que deu origem ao atual sistema mundo moderno – colonial que, 

desde o início, se constituiu enquanto conquista/invasão, portanto, 

enquanto fenômeno territorial (PORTO-GONÇALVES, 2010, p.116). 

O fortalecimento da busca de “instrumentos hegemônicos em uso contra-

hegemônico” e a perda de referência numa via insurrecional, abriu espaço para o 

desenvolvimento de novos processos. No fim dos anos 90 chegava ao poder Hugo 

Chavéz, que iniciaria um processo de chegada ao governo de uma série de setores ligados 

a esses movimentos protagonistas do enfrentamento anti-imperialista e anti-neoliberal na 

América Latina ao longo da década. Em 2005 chega ao poder Evo Morales na Bolívia e 

em 2007 Rafael Corrêa no Equador.   

A partir de então, LE QUANG & VERCOUTÈRE (2013), assinalam que o ponto 

de inflexão, o “giro à esquerda da América Latina”, foi marcado pelos processos 

constituintes nos países andinos (Equador e Bolívia) e pelo reconhecimento, nas 

constituições aprovadas, de novos conceitos que denotam profundas mudanças que estão 

ocorrendo nas relações sociais e nas mentalidades. Esses novos conceitos estão baseados 

no reconhecimento de que a natureza é sujeito de direitos e na necessidade de construir 

uma nova forma de convivência, em diversidade e harmonia com ela, além de estarem 

fundamentados nas noções dos povos indígenas dessas regiões, pontas de lança na luta 

contra o neoliberalismo. Eles teriam sido incorporados como forma de afirmar uma outra 

forma de constituição de modos de vida diferentes daqueles que teriam conduzido à crise 

global.  

Es el caso del sumak kawsay ecuatoriano y del suma qamaña boliviano, 

“buen vivir” y “vivir bien”, respectivamente. En su preámbulo, la 

Constitución ecuatoriana establece: “Nosotras y Nosotros, el pueblo 

soberano del Ecuador [...] decidimos construir [...] una nueva forma de 

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para 

alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”. La Constitución boliviana, por 

su parte, reconoce al suma qamaña como “principio ético-moral de la 

sociedad plural” (art.8). Además, el rol atribuido a la naturaleza – que la 

Constitución ecuatoriana reconoce como sujeto de derechos – situó a 

estas Cartas Magnas entre más progresistas a nivel mundial, tanto más 

cuanto que surgieron en un contexto en que no cabe cuestionar la realidad 

de la crisis ecológica global (LE QUANG&VERCOUTÉRE, 2013, p.9, 

10). 

Todo esse processo gerou um interesse de uma série de movimentos sociais e 

variados setores da esquerda européia, que tem dirigido a sua atenção para a região latino 

americana, inspirada nas resistências locais conta o neoliberalismo. 



20 
 

 

 

Diferentes países de la región han experimentado, hacia el fin de la 

década de los años 1990, lo que se dio por llamar “el giro a la izquierda 

de América Latina”. La experiencia venezolana constituyó, durante largo 

tiempo, un fico de atención, hasta la llegada al poder de Evo Morales em 

2005. Lo proprio sucedió co el triunfo de Rafael Correa en Ecuador em 

2007 (LE QUANG&VERCOUTÉRE, 2013, p.8, 9). 

Na primeira década do século XXI se constituía assim, uma nova reconfiguração no 

quadro geopolítico da América Latina, que traria consequências também do ponto de vista 

econômico e social.  

 

3.1.3 - O Imperialismo Ecológico 

FOSTER&CLARK (2004), apontando para a necessidade de entender o modo 

específico com que a ecologia se relaciona com a dominação do centro da economia 

mundial capitalista e suas implicações sobre a periferia, ou ainda sobre as rivalidades 

entre as potências capitalistas, desenvolveram um novo conceito de imperialismo, uma 

vez que há exemplos cada vez mais fortes que evidenciam o aprofundamento de um 

contexto de crise – a exemplo da não assinatura do Protocolo de Kyoto e da invasão do 

Iraque em busca de petróleo, ambos promovidos pelos EUA.  

Para os autores, com o desenvolvimento capitalista, a exploração de determinados 

bens ecológicos se deu até o limite. Enfrentar a questão ecológica dentro do capitalismo 

exigiria uma análise a nível global, pois a degradação ecológica relacionaria-se com as 

divisões dentro do sistema, tendo em vista que a economia mundial estaria dividida em 

numerosos estados nacionais que competiriam entre si diretamente através de suas 

corporações, cujas posições ocupadas por cada um destes estados seriam 

fundamentalmente diferentes na divisão internacional do trabalho e em um sistema 

mundial de dependência e de dominação.  

A imposição de interesses por meio da coerção militar, comercial e econômica na 

relação estabelecida entre países do centro e da periferia do sistema capitalista, ou entre 

países do Norte e do Sul do mundo, gerando a exploração de bens naturais, a produção 

de dejetos e a destruição de ecossistemas poderia ser também denominada de 

“imperialismo ecológico”:  

Os ciclos da dívida [externa] e das intervenções militares mantêm as 

desigualdades globais na medida em que o Sul continua subsidiando o 

Norte em termos de trabalho, bens e recursos naturais. A extração de 

matérias-primas para a produção de mercadorias está organizada em 

função de dar satisfação às demandas dos países do Norte (...) 

(FOSTER&CLARK, 2004, p.234). 

As forças imperialistas impõem regimes de produção sócio-ecológicos 

no mundo, aprofundando assim a divisão antagônica entre o campo e a 
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cidade, por um lado, e entre o Norte e o Sul, por outro 

(FOSTER&CLARK, 2004, p.235). 

(...) as transferências de valor econômico são acompanhadas de maneira 

complexa por fluxos “ecológico-materiais” reais que transformam as 

relações entre o campo e a cidade, e entre as metrópoles globais e a 

periferia. O controle de tais fluxos é uma parte vital da competição entre 

os centros industriais e financeiros rivais. Portanto, o imperialismo 

ecológico apresenta-se de diversas maneiras, mediante o saque de 

recursos de certos países por outros e pela consequente transformação de 

ecossistemas inteiros dos quais estados e nações dependem; movimentos 

massivos de trabalho e população vinculados à extração e transferência 

de recursos; a exploração das vulnerabilidades ecológicas de certas 

sociedades para promover um maior controle imperialista; a descarga de 

dejetos ecológicos que amplia a fenda entre centro e periferia; e em 

conjunto, a criação de uma “descontinuidade metabólica” global que 

caracteriza a relação do capitalismo com o meio-ambiente ao mesmo 

tempo em que limita o desenvolvimento capitalista (FOSTER&CLARK, 

2004, p.226). 

Para exemplificar o conceito de Imperialismo Ecológico, os autores utilizam o 

exemplo do guano, um recurso usado durante o século XIX como fertilizante na 

agricultura na Europa, sobretudo devido ao processo de empobrecimento desses solos 

devido à problemática da não ciclagem de nutrientes na agricultura intensiva capitalista. 

O guano, rico em nitratos, também era usado na indústria armamentista. A exploração do 

guano, encontrado no Perú e na Bolívia, teria gerado não apenas a destruição de 

ecossistemas locais, como também uma guerra pela manutenção do monopólio comercial 

da Inglaterra na região.  

Da mesma forma que o guano no passado, o petróleo hoje passaria por um 

processo análogo, demonstrando que a problemática não estaria apenas relacionada com 

as propriedades físicas desses bens naturais, mas estariam radicadas na estrutura social 

do mundo, estruturadas numa divisão entre o papel dos países do centro e entre o papel 

dos países da periferia, em que os primeiros se apropriavam dos bens naturais 

promovendo o genocídio das populações indígenas e dos povos originários dos segundos.  

A criação de tais monoculturas para a exportação de culturas destinadas 

à Europa – e as populações trabalhadoras escravizadas que nelas 

trabalhavam – era produto do desenvolvimento da economia mundial 

capitalista, em que se roubava abertamente a periferia em benefício dos 

países centrais (FOSTER&CLARK, 2004, p.228). 

O genocídio das populações indígenas ocorreu de mãos dadas com a 

apropriação da riqueza do Novo Mundo. ‘Os tesouros capturados fora da 

Europa mediante o saque não dissimulado, a escravização e os 

assassinatos, regressavam à pátria-mãe e se transformavam ali em 

capital’. Foram construídas grandes fortunas graças ao roubo da riqueza 
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natural da periferia e à exploração de seus recursos ecológicos. Na Índia, 

‘os monopólios do sal, do ópio, do betel e de outras mercadorias eram 

minas inesgotáveis de riqueza’ (FOSTER&CLARK, 2004, p.228). 

Em nível planetário o imperialismo ecológico teria resultado na apropriação do 

patrimônio global, na consequente erosão da capacidade de absorção de carbono da 

atmosfera, principalmente em benefício de um número relativamente pequeno de países 

no centro da economia mundial capitalista.  

Os países do Norte aumentam sua riqueza e poder devido em parte ao 

alto consumo de combustível fóssil, o que está hoje derivando em uma 

crise climática pela grande quantidade de dejetos ecológicos lançados na 

atmosfera. Já estão ocorrendo graves mudanças climáticas produzidas 

pelas crescentes concentrações de dióxido de carbono e outros ‘gases 

tóxicos’ (greenhouse gases) menores, que aqueceram o planeta 0,6º.C 

durante os últimos cem anos (FOSTER&CLARK, 2004, p.235). 

 

3.1.4 – Acumulação Primitiva em Marx: uma “fissura metabólica” 

Durante a transição do modelo de produção da sociedade feudal para o modelo de 

produção da sociedade capitalista na Europa ao longo dos séculos XVII e XVIII houve 

uma centralidade na expulsão dos camponeses de suas terras. O crescimento das cidades 

industriais também marcou o período. Esse crescimento atraía imigrantes aos milhares, 

gerando um deslocamento cumulativo da população do campo. A racionalização da 

agricultura desenraizou o trabalhador e solapou a sua segurança social. Houve um surto 

vigoroso do comércio, mas este vindo acompanhado por indícios de crescentes 

dificuldades para os pobres (POLANYI, 2000).  

LEFEBVRE (1979), afirma que os camponeses resistiam como podiam, mas seus 

costumes comunais tinham sofrido rudes golpes por parte dos proprietários privilegiados 

e dos grandes arrendatários, com a aprovação do governo. Segundo ele, no fim do Antigo 

Regime encontrava-se fome e gente por toda parte em busca de terra:  

os miseráveis invadiam as terras comunais e fervilhavam nas florestas, 

sobre as charnecas, à beira dos pântanos, protestando contra os 

privilegiados e burgueses que empreendiam a exploração através de 

administradores ou capatazes (...) (LEFEBVRE, 1979, p.27);  

os miseráveis saíam de suas aldeias e erravam em círculo. Isso os 

desmoralizava. Os válidos se transformavam em vagabundos; figuras 

estranhas e inquietantes apareciam nos umbrais. O medo despertava 

então (LEFEBVRE, 1979, p.31);  

era apenas nas províncias férteis e ativas que, em tempos normais, a 

maior parte dos habitantes conseguia se alimentar razoavelmente (...). 

Mas muitos outros não tinham a mesma felicidade, e mesmo os mais 
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felizes dentre eles estavam à mercê do menor contratempo; as crises eram 

frequentes (LEFEBVRE, 1979, p.28);  

A perca dos territórios que antes garantiam a sobrevivência levava os camponeses 

para as cidades, em busca de trabalho e da garantia de condições para a sobrevivência. A 

fome e a miséria geravam a mendicância, revoltas, protestos, motins e saques nos centros 

urbanos, gerando medo e pavor por parte das elites, que buscava meios de afastar os 

pobres.  

Conta-se que, em Orléans, no ano II, um antigo oficial municipal foi 

preso por ter observado em 1789 que se ‘as netas morressem, ele teria 

mais pão’, dito esse que os demais comentaram da seguinte maneira: ‘era 

necessário lançar crianças ao ribeirão porque o pão estava muito caro 

(LEFEBVRE, 1979, p.44). 

DELUMEAU (1989), destaca que sedições de toda natureza marcavam com 

súbitas violências os tempos de uma espécie de inquietude coletiva, que entre essas 

explosões, permanecia silenciosa. Multidões que se reuniam sem objetivos precisos, que 

acolheria rumores, amplificaria-os, atacaria pessoas, para a então pilha e saqueio. 

Ao redor dos grandes centros industriais que se forjavam a época se aglomeravam 

os produtos da transição de modelos: os despossuídos da terra e dos meios de produção. 

BRESCIANI (1989), afirma que desde o século XVIII é possível distinguir em Londres 

o ajuntamento de homens numa multidão – a mob – e a concentração organizada de 

homens no sistema de produção. Também é possível observar a disciplinarização e a 

moralização dos homens submetidos ao trabalho no sistema de fábrica. Conclui que para 

a sociedade da época o aspecto coletivo do trabalho organizado potencializa o poder 

produtivo da sociedade:   

para o inglês, orgulhoso de seu progresso e do crescimento econômico 

do Império Britânico, divisar por entre ‘as grandezas de sua civilização’ 

a ameaça latente dos bolsões de miséria que resistem ao apelo 

moralizador do trabalho constitui o diagnóstico de um ‘tumor’ algo a ser 

arrancado do corpo da sociedade (BRESCIANI, 1989, p.79).  

Nessa sociedade que se forja, a vadiagem e o desemprego não tem justificativa 

econômica, mas se deve à degradação moral, ao relaxamento da disciplina e à corrupção 

dos costumes. Os trabalhadores são considerados um conjunto de força de trabalho 

potencial ou real, disponível para os objetivos da nação, mas disso eles deduzem a 

necessidade de incitá-los e obrigá-los a trabalhar continuamente  (BRESCIANI, 1989).  

Com o surgimento da máquina à vapor e a Revolução Industrial, com o advento 

do trabalho assalariado, formava-se a classe operária no mundo. Uma mão-de-obra 

paulatinamente concentrada nas cidades, cuja população urbana era alimentada pelos 

expropriados do campo. Assim, classe trabalhadora e economia de mercado surgiram na 

história ao mesmo tempo. 
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Karl Marx (1818 – 1883) denomina de “acumulação primitiva” o início desse 

processo de acumulação capitalista, o qual teria gerado a “fissura metabólica” existente 

entre os seres humanos e a terra, uma vez que estaria baseado na expropriação dos meios 

de produção dos camponeses, de modo a aumentar a concentração e a centralização destes 

meios, criando uma massa pauperizada de antigos proprietários de terra que não 

possuindo mais mecanismos de manutenção da sua subsistência teriam migrado do campo 

para as cidades em busca de trabalho assalariado.  

Tomando a Grã-Bretanha como caso típico, Marx identificou três 

aspectos da acumulação primitiva. Primeiro, a expropriação de terras 

camponesas mediante os cercamentos e a abolição dos usos consagrados 

e dos direitos coletivo sobre a terra de modo que os camponeses já não 

tivessem acesso direto ou controle sobre os meios materiais de produção. 

Segundo, a consequente criação de uma massa pauperizada de 

trabalhadores sem terra que emigrou para as cidades em busca de trabalho 

assalariado produziu um proletariado industrial para o capitalismo. 

Terceiro, uma enorme concentração e centralização da riqueza (graças ao 

controle da terra e dos meios de produção) foi progressivamente 

monopolizada por cada vez menos indivíduos, e o excedente disponível 

transferido aos centros industriais (FOSTER&CLARK, 2004, p.227). 

No movimento da acumulação primitiva também teria sido fundamental a 

descoberta de ouro e prata na América, a cruzada de extermínio, escravidão e 

sepultamentos nas minas da população indígena, o começo da conquista e o saques das 

Índias Orientais, a conversão do continente africano em um campo de caça de escravos 

negros.  

Além disso, essa acumulação primitiva teria gerado profundas consequências 

ecológicas, pois esse antagonismo entre seres humanos e a terra, agora alienados, esse 

antagonismo entre o campo e a cidade, geraram o crescimento da indústria agrícola de 

grande escala e o comércio a longas distâncias, impossibilitando uma dinâmica em que 

os alimentos e as fibras produzidas no campo, ao serem levados para as cidades, não 

pudessem retornar à terra em forma de nitrogênio, fósforo e potássio empobrecendo o 

solo e gerando dejetos para as cidades. 

Em vez de serem devolvidos à terra, como na produção agrícola 

tradicional, estes nutrientes essenciais eram transportados a centenas e 

inclusive milhares de quilômetros, e terminava como dejetos 

contaminadores das cidades (FOSTER&CLARK, 2004, p.227). 

Marx denomiraria esse sistema de produção agrícola capitalista de “sistema de 

roubo sobre a terra”, tornando-se necessária uma “restauração sistêmica” da interação 

metabólica imprescindível entre seres humanos e a terra como uma “lei reguladora da 

produção social”. Para isso defendia a associação livre de produtores e a organização 

racional do metabolismo do ser humano com a natureza, que seria na prática o fim do 

modelo de acumulação e produção capitalista.  
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3.1.5 – O conceito de Acumulação por Espoliação e a questão da Sobreacumulação 

Exportamos produtos ou exportamos solos e subsolos? Salva-vidas de chumbo: 

em nome da modernização e do progresso, os bosques industriais, as 

explorações mineiras e as plantações gigantescas arrasam os bosques naturais, 

envenenam a terra, esgotam a água e aniquilam pequenos plantios e hortas 

familiares. Essas empresas todo-poderosas, altamente modernizadas, prometem 

mil empregos, mas ocupam bem poucos braços. Talvez elas bendigam as 

agências de publicidade e os meios de comunicação que difundem suas 

mentiras, mas amaldiçoam os camponeses pobres. Os expulsos da terra 

vegetam nos subúrbios das grandes cidades, tentando consumir o que antes 

produziam. O êxodo rural é a agrária reforma; a reforma agrária ao contrário. 

(Eduardo Galeano – As veias abertas da América Latina). 

 

David Harvey (2004), a partir da compreensão de Marx, caracteriza a acumulação 

primitiva como um processo de privatização da terra,  de expulsão violenta de populações 

camponesas, de mercadificação da força de trabalho, de supressão das formas alternativas 

de produção e consumo, de transformação dos direitos de propriedade comum, coletiva e 

do Estado, em direitos de propriedade privada. Além disso, caracteriza como um processo 

de apropriação de ativos (inclusive de bens naturais) através de processos coloniais, 

neocoloniais e imperiais. O papel do Estado, com o seu monopólio da violência associado 

as suas definições de legalidade teria um papel crucial no apoio e na promoção desses 

processos. Manteria as lógicas territorial e capitalista do poder sempre interligadas, ainda 

que não necessariamente convergindo.  

No presente, dada a presença da expulsão de camponeses e a formação de um 

proletariado sem terra, de recursos antes partilhados (como a água) em processo crescente 

de privatização, da supressão de formas alternativas de produção e consumo, em grande 

parte pela substituição da agricultura familiar pelo agronegócio e do não desaparecimento 

da escravidão (particularmente no comércio sexual), essa forma de acumulação estaria 

em andamento. O autor substitui por “acumulação por espoliação” o termo acumulação 

“primitiva” ou “original” de Marx, por se tratar de um processo em continuidade. Aliás, 

uma reavaliação geral do papel contínuo e da persistência das práticas predatórias da 

acumulação “primitiva” ou “original” no âmbito da longa geografia histórica da 

acumulação do capital seria por conseguinte muito necessária para que o processo de 

acumulação não se finalizasse de repente.  

Para Harvey, a conceituação que Marx faz da acumulação primitiva sugere ser 

necessário o preenchimento de algumas lacunas:  

O processo de proletarização, por exemplo, envolve um conjunto de 

coerções e apropriações de capacidades, relações sociais, conhecimentos, 

hábitos de pensamento e crenças pré-capitalistas da parte dos que são 

proletarizados. Estruturas de parentesco, organizações familiares e 
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domésticas, relações de gênero e autoridade (incluindo as exercidas por 

meio da religião e de suas instituições) – tudo isso tem seu papel a 

desempenhar. Em alguns casos, as estruturas preexistentes têm de ser 

violentamente reprimidas como incompatíveis com o trabalho sob o 

capitalismo, porém múltiplos relatos sugerem hoje que há a mesma 

probabilidade de serem cooptadas, numa tentativa de forjar alguma base 

consensual, em vez de coercitiva, de formação da classe trabalhadora. 

Em suma, a acumulação primitiva envolve a apropriação e a cooptação 

de realizações culturais e sociais preexistentes, bem como o confronto e 

a supressão. As condições de luta e formação da classe trabalhadora 

variam amplamente (...). O resultado é muitas vezes deixar vestígios de 

relações sociais pré-capitalistas na formação da classe trabalhadora, 

assim como criar diferenciações geográficas, históricas e antropológicas 

no modo de definir a classe trabalhadora. Por mais universal que seja o 

processo de proletarização, o resultado não é a criação de um proletariado 

homogêneo (HARVEY, 2004, p.122). 

Alguns mecanismos da acumulação primitiva foram aprimorados para que hoje 

pudessem passar a desempenhar um papel mais forte que no passado. O desenvolvimento 

do sistema de crédito e do capital financeiro foi um desses mecanismos, estabelecendo 

um domínio a partir dos anos 1970.  

Valorizações fraudulentas de ações, falsos esquemas de enriquecimento 

imediato, a destruição estruturada de ativos por meio da inflação, a 

dilapidação de ativos mediante fusões e aquisições e a promoção de 

níveis de encargos de dívida que reduzem populações inteiras, mesmo 

nos países capitalistas avançados, a prisioneiros da dívida (...). Mas temos 

de examinar sobretudo os ataques especulativos feitos por fundos 

derivativos e outras grandes instituições do capital financeiro como a 

vanguarda da acumulação por espoliação em épocas recentes (HARVEY, 

2004, p.120). 

A partir de então, a ortodoxia neoliberal estabeleceu assim um estilo especulativo 

mais predatório. Novos mecanismos de acumulação por espoliação foram criados, tais 

como a pilhagem do estoque mundial de recursos genéticos através da biopirataria em 

benefício de poucas e grandes companhias farmacêuticas, a instituição da propriedade 

intelectual por meio do patenteamento, a mercadificação por atacado da natureza em 

todas as suas formas e a corporativização e privatização de bens até agora públicos, a 

regressão dos estatutos regulatórios destinados a proteger o trabalho e o ambiente da 

degradação e que tem envolvido a perda de direitos. 

Segundo LUXEMBURGO (1968) a acumulação de capital tinha dois aspectos 

centrais. Ela se daria no mercado de bens onde seria produzida a mais valia, consistindo 

numa transação entre o capitalista e o trabalhador assalariado e se daria nas relações entre 

o capitalismo e os modos de produção não capitalistas, ocorrendo através de métodos 

coloniais, de um sistema internacional de empréstimos, da guerra e da força, da fraude, 
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da opressão e da pilhagem. Quando analisa a tendência de crise do capitalismo, sustenta 

a compreensão de que esta crise se daria pelo subconsumo, ou seja, devido a falta de 

demanda efetiva para absorver o crescimento da produção que o capitalismo produz, pois 

os trabalhadores, explorados, receberiam menos valor para gastar do que aquilo que 

produziriam e os capitalistas seriam obrigados ao menos em parte a reinvestir ao invés de 

consumir. Para ela o comércio e as formações sociais não capitalistas proporcionariam a 

única maneira de estabilizar o sistema. Se as formações sociais ou territórios relutassem 

em comerciar seriam compelidos a fazê-lo pela força das armas – isso consistiria no cerne 

do imperialismo.  

Harvey (2004) argumenta, no entanto, que essa explicação da tendência de crise 

do capitalismo a partir da idéia de subconsumo é pouco aceita hoje, tendo em vista que 

esse problema poderia ser transposto pelo reinvestimento, que geraria sua própria 

demanda de bens de capital e outros insumos.  

Com isso, teria ganhado maior legitimidade a teoria da sobreacumulação, que tem 

como problema fundamental a falta de oportunidades de investimentos lucrativos, ou seja, 

a falta de suficiente demanda efetiva por parte do consumidor seria apenas parte do 

problema.  

A expansão geográfica do capitalismo que está na base de boa parte da 

atividade imperialista é bastante útil para a estabilização do sistema 

precisamente por criar demanda tanto de bens de investimento como de 

bens de consumo alhures. Podem com efeito surgir desequilíbrios entre 

setores e regiões, bem como ser produzidos ciclos de negócios e 

recessões localizadas. Mas também é possível acumular diante de uma 

demanda efetiva em estagnação se os custos dos insumos (terra, matérias-

primas, insumos intermediários, força de trabalho) sofrerem um declínio 

acentuado. Logo, o acesso a insumos mais baratos é tão importante 

quanto o acesso a mercados em ampliação na manutenção de 

oportunidades lucrativas. A implicação é que os territórios não 

capitalistas deveriam ser forçados não só a abrir-se ao comércio (o que 

poderia ser útil), mas também a permitir que o capital invista em 

empreendimentos lucrativos usando força de trabalho e matérias-primas 

mais baratas, terra de baixo custo e assim por diante. O ímpeto geral de 

toda lógica capitalista do poder não é que os territórios se mantenham 

afastados do desenvolvimento capitalista, mas que sejam continuamente 

abertos (HARVEY, 2004, p.117). 

Contudo, o argumento de Rosa Luxemburgo seria interessante porque traria a 

idéia de que o capitalismo havia de dispor continuamente de algo “fora de si mesmo” para 

estabilizar-se. Ainda assim, o capitalismo poderia tanto usar algum exterior preexistente 

como produzí-lo ativamente:  

Ter como no caso da oferta de trabalho, o capitalismo sempre precisa de 

um fundo de ativos fora de si mesmo para enfrentar e contornar pressões 
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de sobreacumulação. Se esses ativos, como a terra ou novas fontes de 

matéria-primas, não estiverem à mão, o capitalismo tem de produzí-las 

de alguma maneira (LUXEMBURGO, 1968, p.119).  

Em Arendt (1968),  abordam-se as depressões dos anos 1860 e 1870 na Inglaterra, 

alegando que teriam sido o catalisador de uma nova forma de imperialismo, pois a 

expansão imperialista teria sido afetada por um curioso tipo de crise econômica, a de 

sobreacumulação de capital e do surgimento de dinheiro “supérfluo”, resultante dos 

processos de entesouramento e que já não podiam encontrar investimentos produtivos 

dentro das fronteiras nacionais. Assim, a “acumulação primitiva” seria uma importante e 

continua força na geografia histórica da acumulação do capital por meio do imperialismo.  

Tal como no caso da oferta de trabalho, o capitalismo sempre precisa de 

um fundo de ativos fora de si mesmo para enfrentar e contornar pressões 

de sobreacumulação. Se esses ativos, como a terra nua ou novas fontes 

de matérias-primas, não estiverem à mão, o capitalismo tem de produzí-

los de alguma maneira (HARVEY, 2004, p.119).  

Harvey (2004), considera que a acumulação por espoliação pode se dar de diversas 

maneiras. Ela pode liberar um conjunto de ativos (força de trabalho e natureza) a custo 

mais baixo, de modo que o capital sobreacumulado apossaria-se desses ativos realizando 

um  uso lucrativo e transferindo ativos para corrente principal privatizada da acumulação 

do capital. Nesse sentido, o projeto neoliberal faria muito sentido como forma de resolver 

o problema da sobreacumulação. Uma outra maneira de resolver esse problema seria 

através da injeção de matérias-primas baratas, com custos de insumos reduzidos e lucros 

aumentados. Além disso, a a desvalorização dos ativos de capital e da força de trabalho 

existentes, que poderiam ser vendidos a preços baixos e reciclados com lucro no circuito 

de circulação do capital pelo capital sobreacumulado. Mas isso requeria uma onda 

anterior de desvalorização, o que significa uma crise de algum tipo. 

Uma das principais funções das intervenções do Estado e das instituições 

internacionais é orquestrar desvalorizações para permitir que a 

acumulação por espoliação ocorra sem desencadear um colapso geral. 

Essa é a essência de tudo o que está no programa de ajuste estrutural 

administrado pelo FMI. (...) O cordão umbilical que une acumulação por 

espoliação e reprodução expandida é o que lhe dão o capital financeiro e 

as instituições de crédito, como sempre com o apoio dos poderes do 

Estado (HARVEY, 2004, p.126). 

O aumento da importância da acumulação por espoliação como resposta aos 

problemas de sobreacumulação simbolizam a ascensão de uma política internacionalista 

de neoliberalismo e privatização. Esse seria o cerne da prática imperialista 

contemporânea. Em outras palavras, o imperialismo estaria disposto como acumulação 

por espoliação. 
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O poder hegemônico do Estado costuma ser empregado para garantir e 

promover arranjos institucionais internacionais e externos por meio dos 

quais as assimetrias das relações de troca possa funcionar em favor do 

poder hegemônico. É por meio desses recursos que, na prática, se extrai 

um tributo do resto do mundo. O livre mercado e os mercados de capital 

abertos tornam-se o meio primário de criar vantagem para os poderes 

monopolistas com sede nos países capitalistas avançados que já dominam 

o comércio, a produção, os serviços e as finanças do mundo capitalista. 

O veículo primário da acumulação por espoliação tem sido por 

conseguinte a abertura forçada de mercados em todo o mundo mediante 

pressões institucionais exercidas por meio do FMI e da OMC, apoiados 

pelo poder dos Estados Unidos (e, em menor grau, pela Europa) de negar 

acesso ao seu próprio mercado interno aos países que se recusam a 

desmantelar suas proteções (HARVEY, 2004. p.147). 

 

3.1.6 – A emergência do conceito de Justiça Ambiental  

A partir do estímulo gerado pelo ativismo afro-americano no sudeste dos EUA no 

ano de 1982, na cidade de Warren County, na Carolina do Norte, após as denúncias dos 

impactos gerados por um aterro contendo bifenil policlorado (PCB) próximo a uma 

comunidade negra e que gerou protestos e mais de 500 prisões, inicia-se o debate sobre 

as populações afetadas pelos rejeitos produtivos do modelo de desenvolvimento 

(BULLARD, 2004; HERCULANO & PACHECO, 2006). Assim, é num contexto de 

profundas mudanças na sociedade – ocasionadas por um processo de reestruturação do 

modelo produtivo e do mundo do trabalho em curso desde a década de 1970 – de onde 

emerge o conceito de Justiça Ambiental.  

3.1.6.1 - Racismo Ambiental  

Observou-se que havia um padrão sobre a distribuição dos impactos ambientais 

nessas populações, em que pessoas de cor em todo o planeta precisariam lutar contra a 

poluição da atmosfera e da água para consumo, contra o estabelecimento de instalações 

nocivas próximo as suas moradias, tais como aterros municipais, incineradores, 

tratamento de resíduos perigosos e emissão de resíduos pertencentes a proprietários 

privados, governos e militares. A isso se chamou de Racismo Ambiental, em que políticas 

públicas ambientais, práticas ou diretivas afetariam de modo diferente ou prejudicariam 

(de modo intencional ou não) indivíduos, grupos ou comunidades de cor ou raça.  

Esta configuração estaria desde muito tempo conformando a paisagem 

econômica, política e ecológica no território, pois as relações que foram estabelecidas 

entre colonizador e colonizado no passado histórico estiveram sempre presentes, uma vez 

que teriam servido de suporte para a exploração da terra, das pessoas e do ambiente 

natural. Hoje seriam reforçadas como uma forma de discriminação de maneira 

institucionalizada, sendo operada pelos governos, instituições legais, econômicas, 

políticas e militares e  representariam o aprofundamento da exploração do homem e da 

natureza, com consequências devastadoras.  
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O Racismo Ambiental encontraria-se combinado com políticas públicas e práticas 

industriais que, ao mesmo tempo que garantiriam benefícios para os países do Norte, 

direcionariam os custos e prejuízos para os países do sul:  

“O racismo ambiental também opera na arena internacional, entre nações 

e corporações transnacionais. A crescente globalização da economia 

representou um peso especial para muitas comunidades e nações pobres 

largamente habitadas por indígenas e pessoas de cor. Isso é especialmente 

verdadeiro para a indústria global de extração de recursos naturais, como 

petróleo, madeira e minérios. A globalização tornou fácil para o capital e 

as corporações transnacionais fugirem para áreas com o mínimo de 

regulamentação ambiental, melhores taxas de incentivos, mão-de-obra 

barata e altos lucros.” (BULLARD, 2004). 

3.1.6.2- Justiça, Injustiças e Equidade Ambiental 

É daí que emerge o debate que fundamenta o conceito de Injustiça Ambiental, 

compreendida como a apropriação elitista do território e dos recursos naturais, com a 

concentração de benefícios usufruídos do meio ambiente e a exposição desigual da 

população aos custos ambientais do desenvolvimento. A Injustiça Ambiental seria, 

portanto, a distribuição diferenciada dos benefícios e dos prejuízos do processo de 

exploração da natureza entre as classes sociais na sociedade.  

De maneira diametralmente oposta, a Justiça Ambiental seria a condição de 

existência social configurada através da busca do tratamento justo e do envolvimento 

significativo de todas as pessoas, independentemente de sua cor, origem ou renda no que 

diz respeito à elaboração, desenvolvimento, implementação e reforço de políticas, leis e 

regulamentações ambientais, uma proposta alternativa de projeto político emancipatório 

que – pelo que reivindica – seria somente possível num outro projeto de sociedade, na 

medida em que dentro dos marcos do capitalismo essa Justiça proposta nunca seria 

atingida, se tratando do apontamento prático da reflexão que o marxismo precisaria 

refletir na contemporaneidade sobre as questões ambientais. A estrutura da Justiça 

Ambiental repousaria no desenvolvimento de ferramentas, estratégias e políticas públicas 

para eliminar condições e decisões injustas, parciais e iníquas.  O seu esquema analítico 

adota um modelo para a saúde pública de prevenção; transfere o ônus da prova para 

poluidores que causam danos; admite a prova da discriminação a partir de dados 

estatísticos e impactos diferenciados em lugar de requerer a existência de intenção 

(BULLARD, 2004; ACSELRAD & HERCULANO, 2004).   

Como princípio fundante da Justiça Ambiental, a Equidade Ambiental também 

está no bojo desse debate. Ela seria constituída de num tripé: a Equidade de 

Procedimentos (extensão em que regras governamentais, regulamentações, critérios de 

avaliação e cumprimento das leis são aplicados uniformemente em todas as regiões de 

modo não discriminatório); a Equidade Geográfica (refere-se à localização e 

configuração espacial das comunidades e sua proximidade com fontes de riscos 

ambientais, instalações perigosas e usos do solo localmente indesejados); a Equidade 

Social (critério para o papel dos fatores sociológicos nas decisões ambientais, tais como 

raça, etnicidade, classe, cultura, estilos de vida, poder político e etc (BULLARD, 2004). 

3.1.6.3 – A estrutura de classe e a relação Natureza – Sociedade no modelo atual 
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GOULD (2004), considera que mesmo que as pessoas engajadas nas lutas de 

resistência ecológica lutem pelo fim do Racismo Ambiental e da discriminação racial e 

obtenham sucesso, essas lutas não podem eliminar a Injustiça Ambiental, pois esta está 

ligada a uma estrutura econômica que rotineira e reguladamente distribui os riscos 

ambientais para os estratos econômicos inferiores, para as classes menos favorecidas. 

Para ele é através da segregação da classe trabalhadora e dos pobres em áreas residenciais 

específicas, longe dos ricos, que os proprietários, gerentes e investidores podem 

direcionar a contaminação ambiental para os estratos socioeconômicos mais baixos e 

longe de si próprios.  

Isso é consequência normal do funcionamento da economia capitalista pois a 

habitação é distribuída com base na riqueza. Sob tal condição, as comunidades pobres e 

operárias estão estruturalmente coagidas a aceitar qualquer iniciativa de desenvolvimento 

econômico que prometa um aumento do emprego local: a concentração de 

desempregados e subempregados cria comunidades de desespero econômico – quanto 

menos rica uma comunidade, mais provavelmente aceitará novos riscos ambientais se 

estes vierem acompanhados da promessa de vantagem econômica. 

A distribuição dos riscos ambientais por classe social é uma 

consequência natural das economias capitalistas. Os mercados, livres 

para funcionar sem intervenção estatal, irão normalmente distribuir 

mercadorias e serviços com base na riqueza (GOULD, 2004, p.70). 

A segregação social por classe concentra os politicamente poderosos em 

comunidades específicas, enquanto simultaneamente concentra os politicamente 

impotentes em outras comunidades. Gera-se sinergicamente uma distribuição espacial de 

poder, constrói-se uma “geografia social do poder político”, onde a distribuição de poder 

nas unidades de produção reflete a distribuição da riqueza, mas está inversamente 

relacionada à distribuição do risco ambiental.  

Todos esses fatores aprofudariam as Injustiças Ambientais, pois aqueles que 

buscam instalar uma unidade perigosa podem aplicar sua percepção da geografia espacial 

do poder escolhendo locações com provável baixo nível de resistência política. GOULD 

(2004), considera que a tarefa política dos que evitam essa distribuição dos riscos 

ambientais para os estratos mais baixos, existentes no contexto da economia capitalista, 

é gigantesca e que somente a mobilização efetiva e o fortalecimento da capacitação 

política de cada comunidade será necessário para pressionar os que controlam o sistema 

de produção a enfrentar as consequências de saúde pública e ecológicas nas suas agendas 

de crescimento econômico. 

(...) tal nível de fortalecimento político tem de ser mantido 

indefinidamente, pois qualquer comunidade desmobilizada 

imediatamente se tornará o alvo para instalação de unidades de riscos 

ambientais. E, naturalmente, se tal nível de ganho de poder dos pobres e 

da classe operária for em algum momento conseguido, pode ser 
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concebível alterar o foco, indo do questionamento da distribuição dos 

custos ambientais entre as classes em posição inferior para o 

questionamento da distribuição dos benefícios econômicos entre os que 

ocupam estratos superiores. Uma distribuição mais igualitária dos 

benefícios econômicos da produção, para os quais os custos ecológicos 

incorrem, iria a partir daí corrigir o desequilíbrio de poder entre as 

comunidades baseadas em classe (GOULD, 2004, p.76). 

Na medida em que ambiente e sociedade são um só constituidores de um sistema 

sócio-ecológico e metabólico de funcionamento, a transformação da natureza pelo ser 

humano, sobretudo no modelo de produção capitalista, demonstra que a relação de classes 

fica expressa nas injustiças ambientais: os mais vulnerabilizados e impactados pelos 

prejuízos do modelo produtivo, são também os mais pobres. Nas áreas consideradas de 

risco, nas favelas e nos demais territórios de pobreza, esquecidos pelos gestores públicos, 

residiriam as populações que teriam sido removidas na sua grande maioria - deslocadas 

pela apropriação privatista do território, pela especulação imobiliária e pela grilagem de 

terras.  
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3.2 - Capítulo II  

 

3.2.1 -  Modelos de acumulação de capital e as crises econômicas de 1929 e 1970 

A lógica inerente de funcionamento do capitalismo produz crises. Essas crises estão 

baseadas em duas contradições fundamentais do capital em processo de reprodução. São 

elas a contradição do Capital versus o Trabalho e do Capital versus a Natureza. Para fazer 

frente a essas contradições, o capitalismo redefine periodicamente o seu modo de 

funcionamento. 

Segundo ÁLVAREZ (2012),  

A lo largo de la historia del capitalismo se han sucedido diversos 

periodos, en cada uno de los cuales la interrelazación de los elementos 

que articulan el processo de acumulación se ha producido de forma 

distinta. Así, el papel que ha tenido el Estado en la economía, el rol que 

ha jugado el capital financiero o la conformación de un determinado 

patrón de distribuición de la renta son elementos que se han relacionado 

de forma diversa según el periodo histórico (ÁLVAREZ, 2012, p.7). 

Em 1929, se instalou uma crise profunda que levou a economia mundial à “grande 

depressão”, gerando elevados índices de desemprego na Europa e EUA. Na década 

seguinte, depois da II Guerra Mundial, diversos países viveram uma situação de intensa 

confrontação política e social, sobretudo porque o movimento sindical tinha força e 

organização para lutar contra a situação social do momento e as condições de trabalho. É 

nesse período que se instala um modelo de acumulação pós-bélico.  

Sobre a hegemonia da social-democracia e do estalinismo não houveram 

processos abertamente revolucionários, mas mesmo assim a força dos movimentos 

arrancou importantes concessões patronais. Tornou-se possível incrustar no aparato do 

Estado conquistas sociais e democráticas relativamente alheias à rentabilidade nos países 

europeus até então. O Estado passou a ser usado como ferramenta de progresso social, 

consolidando assim o Estado de bem estar.  

Nos anos de 1970, há uma outra grande crise de rentabilidade por que atravessam 

as economias ditas desenvolvidas. Ela foi determinada pela dinâmica de sobreacumulação 

e pelas dificuldades crescentes de valorização de capital, gerando a quebra desse modelo 

de acumulação pós-bélico implementado em decorrência do processo histórico pós 1929. 

Nesse período houve uma verdadeira ofensiva das classes dominantes para recuperar o 

terreno perdido nas décadas anteriores por decorrência da organização dos trabalhadores, 

assim impondo medidas neoliberais através de privatizações generalizadas, da abertura 

externa das economias e do impulso do processo de mundialização e de liberalização dos 

mercados de bens e serviços, da desregulamentação financeira e da flexibilização dos 

mercados de trabalho. 
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Nesse sentido, ao longo dos anos de 1980, lançaram-se os pilares da estratégia 

neoliberal: a quebra do movimento sindical (inicialmente no Reino Unido e EUA); e a 

busca por atender as exigências dos setores financeiros, gerando a ruptura do sistema 

monetário internacional – o sistema de Bretron Woods, em vigência desde o fim da 

Segunda Guerra Mundial.  

Essa nova estratégia gerou mudanças no papel que o Estado e o capital financeiro 

desempenharam na economia. Apesar da ideologia neoliberal propagar a necessária a 

retirada do Estado da economia, a prática demonstra que ele não se retirou, apenas 

modificou a sua forma de intervenção para colocar-se à serviço da hegemonia financeira, 

gerando novas prioridades para as administrações públicas de modo a facilitar a 

ampliação dos marcos de valorização do capital e garantir a rentabilidade privada: 

La eliminación de los controles de capitales, la liberalización de los 

mercados monetarios y de los tipos de interés administrados, la apertura 

de los mercados bursátiles, la flexibilización de los coeficientes mínimos 

de reservas que debían mantener las instituiciones a los mercados de 

deuda pública son exemplos del tipo de medidas mediante las cuales los 

Estados facilitaron la restauración de la hegemonia financeira 

(ÁLVAREZ, 2012, p.10). 

Este conjunto de medidas implementadas possibilitou a recuperação da 

rentabilidade, mas por outro lado permitiu que o excesso de liquidez do sistema 

revalorizasse o âmbito financeiro e sua insustentabilidade. 

Assim, a partir de 1980, a acumulação é dirigida fundamentalmente pelos interesses 

do capital financeiro, dando lugar a uma lógica crescentemente financeirizada da 

economia. 

 

3.2.2 – A crise econômico-financeira de 2008 

Para HUSSON & LOUÇÃ (2013), o mundo se encontra na segunda grande depressão 

de sua história moderna. A crise financeira provocada pelas hipotecas subprime, 

desencadeou uma recessão global em 2009 e uma nova recessão que começou em 2012 

na Europa. Desse modo, está em curso uma recomposição substancial do regime social 

de acumulação. 

ÁLVAREZ (2012), aponta que a lógica de crescimento do processo de 

financeirização econômica que se aprofundou dos anos de 1970 até hoje gerou um 

processo de extrema agudização dos traços inerentes à lógica do capital: 

La capitalización bursátil de las principales plazas financieras se dispara, 

sobrepasando varias veces el peso del PIB de las distintas economías 

nacionales; el valor de las transacciones financieras crece mucho más 

rapidamente que la atividad comercial y productiva; las instituciones 
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financieras (banca comercial, banca de inversión, fondos de pensiones, 

fondos de inversión, compañías de seguro, hedge funds, etc.) ejercen un 

intenso poder en los mercados de divisas, deuda y acciones, 

determinando el funcionamiento de las diversas economías nacionales así 

como de la economía mundial en su conjunto; la presencia en las 

estructuras accionariales de estas instituciones impone estrategias 

industriales basadas en la masiva distribución del excedente empresarial, 

la ausencia de reinversión, las operaciones de reestructuración y 

refocalización empresarial, así como la extensión de la subcontratación; 

finalmente, se incrementa notablemente el peso de los ‘ingresos rentistas’ 

(intereses, dividendos, rentas de la propriedad, etc.) sobre el total de la 

renta nacional (ÁLVAREZ, 2012, p.10). 

O aumento dos processos de capitalização associados ao crescimento do valor das 

transações financeiras (basicamente devido aos processos especulativos), não invertidas 

em atividades produtivas tem resultado em um crescente divórcio entre ambas.  

O resultado tem sido a sobrevalorização de ativos financeiros e imobiliários, cujo 

valor nominal é em muito superior ao real. Contudo, esse “divórcio” nunca pode chegar 

a completar-se e nem é sustentável ao longo do tempo, uma vez que não se pode crescer 

indefinidamente se não se está respaldado por incrementos na produtividade e em 

benefícios reais da sociedade. Dessa maneira, ÁLVAREZ (2012), conclui: 

Esa acumulación de ‘activos ficticios’ se sitúa precisamente en la base 

de la crisis  actual. La fuerte expansión del crédito que las economías 

desarrolladas han experimentado a lo largo de las últimas décadas ha 

alcanzado tal dimensión que ha hecho evidente para los acreedores la 

imposibilidad de ejercitar sus derechos de cobro sobre los deudores. La 

consiguiente desvlorización de los ‘activos ficticios’ acumulados ha dado 

paso a una intensa ‘recesión de balances’ (hogares, empresas e 

instituciones financieras intentan desendeudarse simultáneamente, 

cortocircuitándose con ello el crédito, el consumo y la inversión) 

(ÁLVAREZ, 2012, p.10, 11).  

A base da crise atual é, portanto, a forte expansão do crédito que as economias 

desenvolvidas experimentaram na última década. Essa expansão, baseada na avaliação de 

que se tratavam de economias “seguras” para investir, propiciou processos de sucessivo 

endividamento da população a tal ponto que os devedores se tornaram incapazes de pagar 

suas dívidas. Essa incapacidade gerou uma sensação de “insegurança” no mercado, tendo 

em vista que os direitos de cobrança dos credores estavam ameaçados, desencadeando 

uma desvalorização generalizada dos ativos financeiros.   

A crise da dívida se aflorou com o episódio das hipotecas e subprime e ainda com 

os ataques às dívidas soberanas dos países da periferia européia. Segundo dados do 

Mackinsey Global Institute, em 2008, quando se instalou a crise: 
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(...) la deuda total (pública y privada, de logares, empresas e 

instituiciones financieros) equivale en Alemania al 274% del PIB, en 

Francia al 308%, en España al 342%, en el Reino Unido al 380%. EEUU 

(290% del PIB) y Japón (460%) no son ajenos a esta dinámica 

(ÁLVAREZ, 2012, p.11). 

El periodo neoliberal nos deja sentados encima de una enorme montaña 

de deudas. La crisis en la que nos hayamos hoy inmersos es la crisis de 

las soluciones que se instrumentaron ante las dificultades experimentadas 

por las economías europeas durante los años setenta (ÁLVAREZ, 2012, 

p.13). 

A acumulação massiva de dívida e de ativos financeiros sem respaldo real se 

apresenta portanto como uma dinâmica insustentável, uma saída falsa a crise do 

capitalismo dos anos 70, ao passo que no presente, há uma batalha em curso para ver 

quem/que grupo social arcará com o peso da dívida e dos ativos tóxicos. E o papel do 

Estado volta a ser novamente crucial, pois passam a se endividar comprando ativos 

tóxicos para garantir o pagamento da suposta dívida: 

Los inciertos derechos de cobro de los acreedores (inciertos en la medida 

en que para ejecerse precisan de la generación de una riqueza futura aún 

no producida) pasan a ser garantizados por los Estados europeos 

(mediante invercciones de liquidez, avales públicos, compras de activos 

tóxicos, ayudas directas o mediante entradas entradas en el capital de las 

instituiciones). (...) los Estados se han endeudado nuevamente en los 

mercados financieros internacionales, imponiendo duros recortes en los 

gastos públicos y sociales con el fin de garantizar el futuro pago de dicha 

deuda (ÁLVAREZ, 2012, p.12). 

Além disso,  

Cinco años después del comienzo de la crisis los niveles de 

endeudamiento global no se han reducido. No obstante, las ayudas a la 

banca han permitido trasladar a las administraciones públicas una parte 

creciente de los costes asociados a los activos tóxicos. De esta forma, será 

el conjunto de la ciudadanía – y especialmente las clases trabajadoras y 

populares – las que paguen la factura mediante durísimos recortes en sus 

salarios, en los servicios públicos (sanidad, educación, ayudas a la 

dependencia, etc.) o en las pensiones. Así, una profundísima 

transformación de los marcos laborales, salariales y sociales está 

aconteciendo en Europa como consecuencia de la crisis (ÁLVAREZ, 

2012, p.12). 

HARVEY (2011), aponta que há um grave problema posterior a crise que durou 

de 1973 a 1982, sobre como absorver montantes de capital excedente na produção de 

bens e de serviços cada vez maiores e que o FMI vinha alertando para o fato de que nos 
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últimos anos o mundo estaria “inundado com excesso de liquidez”, ou seja, haveria uma 

massa crescente de dinheiro à procura de algo rentável para colocar-se. Assim,  

Na primavera de 2009, o Fundo Monetário Internacional estimava que mais de 

50 trilhões de dólares em valores de ativos (quase o mesmo valor da produção 

total de um ano de bens e serviços do mundo) haviam sido destruídos. A Federal 

Reserve estimou em 11 trilhões de dólares a perda de valores de ativos das 

famílias dos EUA apenas em 2008. Naquele período, o Banco Mundial previa o 

primeiro ano de crescimento negativo da economia mundial desde 1945. Esta 

foi, sem dúvida, a mãe de todas as crises. No entanto, também deve ser vista 

como o auge de um padrão de crises financeiras que se tornaram mais frequentes 

e mais profundas ao longo dos anos, desde a última grande crise do capitalismo 

nos ano 1970 e início dos anos 1980 (HARVEY, 2011, p.13). 

E conclui: 

A relação entre a representação e a realidade no capitalismo sempre foi 

problemática. Dívida refere-se ao valor futuro de bens e serviços. Isso sempre 

envolve um palpite, que é definido pela taxa de juros, descontando no futuro. O 

crescimento da dívida desde os anos 1970 se refere a um problema fundamental 

subjacente, que eu chamo de “problema da absorção do excedente de capital”. 

Os capitalistas estão sempre produzindo excedentes em forma de lucro. Eles são 

forçados pela concorrência a recapitalizar e investir uma parte desse excedente 

em expansão. Isso exige que novas saídas lucrativas sejam encontradas 

(HARVEY, 2011, p.30). 

As crises financeiras servem para racionalizar as irracionalidades do 

capitalismo. Geralmente levam as reconfigurações, novos modelos de 

desenvolvimento, novos campos de investimento e novas formas de poder de 

classe. Tudo isso pode dar errado politicamente (...). A possibilidade de sairmos 

da crise de uma maneira diferente depende muito do equilíbrio das forças de 

classe (HARVEY, 2011, p.18). 

A sobreacumulação de ativos financeiros passa a gerar a necessidade de encontrar 

mecanismos de investimento em ativos produtivos e novos mercados capazes de manter 

os processos de acumulação de capital.  

Os novos modelos em curso poderão dar respostas positivas ou negativas para que 

esse objetivo seja alcançado, a depender da correlação de forças das classes trabalhadoras 

e dos atingidos pelo modelo na sociedade. 

 

3.2.3 - Economias emergentes, IIRSA e América Latina no contexto da crise 

Historicamente, desde o período da colonização hispânico-portuguesa do passado, o 

continente latino americano é palco de conflitos que envolvem a luta dos povos 

originários dessa região contra o genocídio, o etnocídio e a dominação européia de sua 

cultura, dos bens naturais e de seus territórios.  
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PORTO-GONÇALVES (2010), reconhece a lucidez da análise de Marx sobre a 

acumulação primitiva, tendo em vista a importância da expulsão dos camponeses da terra 

para a constituição do capitalismo na Europa durante os séculos XVII e XVIII, quando a 

natureza passou a ser privatizada, tornando-se recurso natural, um meio para a 

acumulação de capital. Quando homens e mulheres desprovidos de suas condições 

naturais de existência também tornaram-se recurso: mão-de-obra a serviço dessa mesma 

acumulação. O autor pondera contudo que esta não tem a mesma extensão e intensidade 

da expropriação em curso nos últimos 30/40 anos, nessa nova etapa do desenvolvimento 

capitalista, sobretudo em continentes como a América Latina, Ásia e África. 

Segundo o autor, quando começou a delinear-se uma nova configuração do processo 

de acumulação capitalista durante os anos 70, o processo de dominação intensificou-se 

em decorrência das mudança nas relações de poder, uma vez que quando as políticas 

neoliberais foram impostas, o Estado foi retirado de seus compromissos sociais para 

promover a concorrência entre regiões objetivando a atração de capitais numa competição 

que envolvia a oferta de atrativos fiscais.  

A “Revolução Verde” teve então um papel preponderante, pois propagou uma intensa 

mecanização do campo, a concentração de terra e a expulsão de camponeses de suas 

terras, gerando um aumento da população urbana do planeta, em decorrência do êxodo 

rural, de modo a favorecer a especulação imobiliária.  

Desde então, estamos presenciando o mais extenso e intenso processo 

expropriatório de populações camponesas, de povos originários e de 

afrodescendentes que a humanidade e o planeta jamais experimentaram 

(PORTO-GONÇALVES, 2010, p.105).  

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), por exemplo, no ano de 2010 

a população urbana apenas da América Latina, de 475 milhões de pessoas, era maior que 

a população total da região 20 anos antes, nos anos noventa, quando a população total 

girava em torno de 441 milhões de pessoas. 

(...) terras até então sob uso camponês e/ou comunitário passaram a ser 

concentrados em grandes latifúndios empresariais voltados, sobretudo, 

para exportação. Esses latifúndios não só produzem muitos grãos (soja e 

milho), muita madeira (sobretudo para papel e celulose), muita cana, 

gado e carvão vegetal (para ferro gusa por exemplo), mas também 

produzem um aumento significativo da concentração fundiária e de poder 

que se assenta sobre uma estrutura fundiária e de poder já historicamente 

concentrada e ainda produzem muitos trabalhadores sem terra (PORTO-

GONÇALVES, 2010, p.106). 

Durante os anos de propagação do neoliberalismo, os movimentos sociais latino-

americanos tiveram uma grande importância na luta anti-imperialista e anti-neoliberal 

durante os anos 90. Essas lutas foram encampadas por movimentos que unificavam os 

povos originários (indígenas, afrodescendentes e camponeses) e não mais pela esquerda 
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tradicional organizada nos partidos políticos, uma vez que estes se encontravam 

debilitados em decorrência das ditaduras sanguinárias e da queda do muro de Berlim. 

Nesse contexto protagonizaram lutas como o Caracazo, a Marcha pela Dignidade e pelo 

Território, o levante zapatista. A eleição de Hugo Chavéz em 1998 representou um marco 

nesse processo. 

Já em 1998, na campanha eleitoral venezuelana, o ciclo de lutas 

inaugurado em 1989 e fortalecido com o 1990 (Marcha pela Dignidade e 

pelo Território no Equador e na Bolívia), com o 1992 (com a leitura 

própria de 1992 associado ao 1492) e com o 1994 (levante zapatista), pela 

primeira vez um candidato anti-imperialista e anti neoliberal chega ao 

governo, dando assim um novo contorno àquele ciclo de lutas iniciado 

em 1989. Desde então, governos com políticas que questionam a agenda 

neoliberal se elegem na esteira dos movimentos sociais nessa nova fase 

do ciclo iniciado em 1989 (PORTO-GONÇALVES, 2010, p.113). 

(...) a luta pela igualdade, pelo socialismo, se coloca ao lado da luta pela 

diversidade dos povos e com caráter comunitário (PORTO-

GONÇALVES, 2010, p.115). 

Esse mesmo processo culminou na luta contra uma multinacional que havia 

acabado de ganhar a concessão para mercantilizar a água na cidade de Cochabamba nos 

anos 2000, estabelecendo-se a partir daí uma nova relação entre os movimentos sociais e 

o poder estatal. O “espírito de Cochabamba”, chega em Seatle em 1999 e em Porto Alegre 

em 2001, durante a realização do I Fórum Social Mundial, sintetizando um conjunto de 

lutas sociais que vinha se desenvolvendo ao longo das últimas décadas no continente. A 

luta contra a ALCA – Área de Livre Comércio das Américas, também foi encampada 

fortemente nesse período. Essas experiências conduziram a uma conjuntura em que os 

EUA, cuja hegemonia imperialista tinha forte expressão no continente, tiveram que 

reorganizar suas estratégias em função da multipolaridade geopolítica, que se desenhava 

desde os anos 90.  

Nos anos 2000, por iniciativa do então presidente Fernando Henrique Cardoso, é 

proposta a IIRSA (Iniciativa para Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana), 

um conjunto de obras de infra-estrutura (estradas, redes de transmissão de energia, portos, 

aeroportos, etc..) que tinha por objetivo dar base material e logística aos acordos da 

ALCA. Que tinha por objetivo integrar de maneira competitiva nos mercados globais 

emergentes, através da exportação de minérios e outras commodities, sobretudo para a 

Ásia. Além da IIRSA também o plano Mesoamérica visariam contribuir com a inserção 

da América Latina na economia mundo: 

(...) em 2001, o presidente mexicano Vicente Fox lança o Plan Pueblo 

Panamá, hoje o Projeto Mesoamérica, com os mesmos fundamentos. 

Com a IIRSA e com o plano Mesoamérica o que se visa é construir uma 

infraestrutura sólida para que as economias latino-americanas se 

beneficiem da reconfiguração geopolítica do mundo, onde a Ásia passa a 
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ter um papel protagônico, com destaque para a China. É o que se chama 

de ‘regionalismo aberto’ ou ‘novo regionalismo’(PORTO-

GONÇALVES, 2010, p.118). 

Segundo os documentos oficiais dispostos no site, www.iirsa.org, a IIRSA nasceu 

em 2000, de uma reunião entre presidentes sulamericanos no Brasil, em que os mesmos 

acordaram realizar ações conjuntas para impulsionar o processo de integração política, 

social e econômica sul-americana, incluindo a modernização da infra-estrutura regional 

e ações específicas para estimular a integração e o desenvolvimento de regiões isoladas.  

O objetivo da IIRSA seria promover o desenvolvimento da infraestrutura de 

transporte, energia e telecomunicações procurando integração física entre doze países 

sulamericanos. Ela contemplaria mecanismos de coordenação e intercâmbio de 

informações entre os governos dos países que o integram e três instituições financeiras 

multilaterais, sendo elas o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), a CAF 

(Corporação Andina de Fomento) e a FONPLATA (Fundo Financeiro para 

Desenvolvimento da Bacia do Prata). As instituições financeiras multilaterais e os 

governos guiariam os princípios do plano.  

Esses princípios seriam orientados pelo regionalismo aberto; pela promoção de 

eixos de integração e desenvolvimento; pela sustentabilidade econômica, social, 

ambiental e político-institucional; pelo aumento do valor agregado da produção; pela 

utilização de tecnologias da informação; pela convergência normativa e pela coordenação 

público privada. Eles consistiriam fundamentalmente na construção de um espaço geo-

econômico sulamericano plenamente integrado, comercial, infraestrutural e 

operacionalmente. Para tanto buscaria-se promover a integração através da tentativa de 

estabelecimento de um patamar comum de serviços de transportes e infraestrutura, 

energia e telecomunicações, de modo a facilitar o acesso a zonas de elevado poder 

produtivo mas que se encontrariam isoladas ou subutilizadas, assim promovendo o 

desenvolvimento de negócios e cadeias produtivas com grandes economias de escala ao 

longo destes eixos, para o consumo interno da região, ou para a exportação para os 

mercados globais: 

A abertura comercial facilitaria a identificação de setores produtivos de 

alta competitividade global. A América do Sul como uma só economia, 

permite reter e distribuir a maior parte dos benefícios do comércio na 

região e protegem a economia regional de flutuações no mercado global 

(www.iirsa.org). 

O desenvolvimento e a integração regional não devem ser simplesmente 

para produzir mais do que tradicionalmente temos produzido, sendo que 

deve ser um processo de melhoramento constante de qualidade e 

produtividade dos bens e serviços (...). Como parte do processo de 

integração regional, nossas economias devem reorientar-se para 

conformar cadeias produtivas em setores de alta competitividade global, 

capitalizando as diversas vantagens comparativas dos países da região 

http://www.iirsa.org/
http://www.iirsa.org/
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fortalecendo a complementaridade das suas economias para gerar valor 

agregado à produção que se traduz em benefícios amplos à todos 

(www.iirsa.org). 

Para tornar possível as inversões em infra-estrutura regional os governos deveriam 

promover e facilitar o diálogo das autoridades reguladoras e de planificação dos países 

com o fim de lograr compatibilidade entre as regras que regem e orientam as atuações da 

iniciativa privada da região. Essa compatibilidade também seria buscada na existência de 

uma coordenação público-privada, que colocaria a necessidade de coordenação 

compartilhada entre os governos e o setor empresarial privado, incluindo tanto a 

promoção de associações estratégicas público-privadas para o financiamento de projetos 

de inversão, como consultas e cooperação para o desenvolvimento de um ambiente 

regulatório adequado para a participação significativa do setor privado nas iniciativas de 

desenvolvimento regional e integração. Isso permitiria o desenho de formas inovadoras 

de financiamento e operação de projetos estruturantes.  

Esses princípios orientariam as áreas de ações principais da IIRSA:  a construção 

de uma visão estratégica para a integração física sulamericana entre os 12 países para 

promover o crescimento econômico da região, concebendo a integração física como 

condição necessária para o desenvolvimento; a disposição do território em eixos de 

integração e desenvolvimento e que consistiriam em 10 eixos que articulariam o território 

do continente sulamericano; a caracterização de sua realidade econômica, social e 

ambiental e as potencialidades futuras.  

Desse modo, de acordo com os objetivos estratégicos do projeto, sob a égide de 

um contexto mundial de uma crise econômica e estrutural em curso, a América Latina, 

como continente rico em biodiversidade e mão-de-obra barata, passou a ocupar mais 

ainda um papel de fornecedora de matérias-primas. 

De acordo com QUINTELA (2009), com o momento econômico que vive o 

mundo, desde 2008 para cá, há a esperança da recuperação imediata de um ciclo de 

crescimento na economia global. Essa recuperação repousa sobre a capacidade de 

investimento e endividamento dos ditos países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China, 

sobretudo o Brasil, no cenário político internacional, os quais adquirem novo status nessa 

conjuntura. Em troca dessa projeção e desse peso político, se “pagaria” as contas da 

economia global.  

GARZON (2009), considera a IIRSA como um projeto de uma falsa integração. 

Do contrário, afirma que este oferece mais do que corredores de escoamento, mas também 

um novo marco regulatório para os setores de infra-estrutura, novas formas de 

regulamentação para os setores de infra-estrutura, novas formas de regulamentação social 

e ambiental. Poderia ser considerada como um instrumento  imperialista/subimperialista 

com embalagem inteligente de desenvolvimento e integração:  

http://www.iirsa.org/
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A IIRSA não deve ser vista como um pacote de projetos físicos, mais do 

que isso, ela é uma ferramenta política do imperialismo que, por dentro 

dos estados nacionais sulamericanos, de forma coordenada, impulsiona 

acordos econômico-políticos para aumentar a escala dos atuais 

corredores de exportação e criar novos...(GARZON, 2009, p.8). 

É assim que são dados os marcos em que se inscrevem as lutas sociais no 

continente, no bojo das contradições dos próprios governos ditos progressistas e que 

haviam chegado no poder deslegitimando as políticas neoliberais. 

(...) a herança de uma enorme injustiça social impele que esses governos 

busquem políticas de curto prazo que minimizem a pobreza e, para isso, 

usem a IIRSA, projeto que, como vimos, foi criado para dar a base 

logística para a ALCA e para a integração competitiva nos mercados 

globais emergentes, através da exportação de minérios e outras 

commodities (sojas, carnes, papel e celulose, frutas), sobretudo para a 

Ásia. Com isso, grandes projetos minerais e agrícolas se expandem sobre 

as terras indígenas, de afrodescendentes, de camponeses, aumentando a 

expropriação num processo batizado por David Harvey como 

acumulação por espoliação (PORTO-GONÇALVES, 2010, p.119). 

3.2.4 – Brasil, PAC e Neodesenvolvimentismo 

Em meio ao cenário internacional de crise, o Brasil não ficou imune a esta, pois 

ela instalou-se no país já em 2008. Nesse contexto, razoavelmente novo, o governo e o 

Estado brasileiro adotaram um modelo econômico que atuou na tentativa de blindar o 

país e manter aquecido o mercado interno, como forma de atenuar os possíveis efeitos 

que esta crise traria para o Brasil, sendo uma série de medidas tomadas.  

O BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), para citar 

como exemplo, financiou fortemente as empresas, a juros subsidiados. Garantiu-se 

aumento do crédito imobiliário e bancário às pessoas físicas, com relativa redução de 

juros. Reduziram-se impostos para automóveis, linhas brancas e outros produtos 

industriais. Aumentou-se o crédito como forma de incentivar o consumo e aquecer a 

economia. 

O Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) ganhou uma centralidade 

importante, pois tornou-se uma área de investimentos estratégicos do governo brasileiro 

para manter um ritmo de crescimento econômico, investir no mercado interno e favorecer 

empresas nacionais. O PAC 2, lançado em 2010, já durante o governo Dilma, por 

exemplo, previu um investimento de R$ 958,9 bilhões entre 2011 e 2014. Seus focos 

anunciados foram os mesmos da primeira etapa, iniciada em 2008, logística, energia e 

núcleo social-urbano, onde essas três frentes se dividiriam em seis grandes grupos: 

Cidade Melhor, Comunidade Cidadã, Água e Luz para Todos, Minha casa minha vida, 

Energia e Transportes. 
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É preciso considerar ainda que os efeitos da crise também vinham sendo até agora 

menores na América Latina como um todo, e no Brasil em particular, porque o pólo que 

continuava dinâmico na economia global (o bloco do Leste asiático, capitaneado pela 

China) manteve alta a demanda pelas commodities que a região exporta. 

3.2.4.1 – O “modelo brasileiro” 

Ao final do ano de 2011 a presidente Dilma Rousseff escreveu um artigo 

publicado na revista americana “The Economist” – revista de importante referência e 

circulação internacional – intitulado “The Brazilian model” (“O modelo brasileiro”), 

onde argumentava que o momento de inflexão na distribuição global da riqueza estava 

colocando países emergentes como novos centros de desenvolvimento econômico e 

social.  

O artigo é a síntese das medidas anti-crise que vinham sendo adotadas pelo 

Governo Federal. Nele, Dilma defendeu a tese de que o modelo brasileiro vinha 

conseguindo manter-se sustentável diante do cenário de crise, apontando medidas para a 

agenda econômica de curto e médio prazos. Defendeu ainda que as políticas econômicas 

aplicadas no país tinham lições importantes para o resto do mundo, apontando 

basicamente três medidas centrais nesta agenda econômica brasileira que configurariam 

este “modelo”. Basicamente, o conjunto dessas três principais medidas seria responsável, 

caso aplicadas, por um bom desempenho futuro da economia nacional. Mesmo diante de 

um quadro de aprofundamento da crise econômica internacional. Assim o fundamental 

como agenda seria a relação mais equilibrada entre o Estado e o mercado; a adoção 

ampliada por todos de ações pró crescimento; o esforço para implementar o aumento dos 

salários em função de produtividade:   

O mundo rico está agora à procura de um modelo econômico mais 

equilibrado e existem algumas políticas comuns que todos deveríamos 

perseguir em 2012 para construir democracias sustentáveis e inclusivas. 

Primeiro, devemos construir uma relação mais equilibrada entre o Estado 

e o mercado. Os governos deveriam permitir que os mercados façam o 

que fazem de melhor: inovar e aumentar a produtividade. Mas os 

governos também devem trabalhar para evitar a instabilidade e a 

desigualdade de renda que resultam de mercados não regulamentados. 

Em segundo lugar, todos nós devemos adotar políticas pró-crescimento. 

Em vez de perder energia em guerras cambiais e de comércio, devemos 

nos concentrar em expandir nossas próprias economias e no reequilíbrio 

dos fluxos comerciais. Isso permitiria uma rápida recuperação nas 

economias avançadas e desenvolvimento contínuo nas economias 

emergentes. Terceiro, devemos nos esforçar para aumentar os salários em 

função da produtividade, de modo que a recuperação beneficia as classes 

médias em economias ricas e permite que centenas de milhões de pessoas 

a sair da pobreza em países em desenvolvimento. O mercado sozinho não 

vai melhorar a distribuição de renda. A ação do governo é necessária 

(http://www.economist.com/node/21537004). 

http://www.economist.com/node/21537004
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Essas políticas pró-crescimento estavam baseadas no sucesso de um modelo 

“auto-reforçado”, sustentável, pois teriam garantido o aumento da produtividade e 

ampliado a necessidade de investimentos, o que foi garantido via aumento do consumo: 

 O modelo brasileiro provou ser de auto-reforço. Transferências maiores 

do governo para os pobres expandiram o consumo e criou novas 

oportunidades de investimento. Incentivos financeiros para o 

investimento privado e investimento público maior levantaram 

capacidade do Brasil de produção e de produtividade, de modo que a 

economia pode crescer mais rápido sem inflação excessiva 

(http://www.economist.com/node/21537004) 

Por fim, Dilma ressaltou a centralidade de um projeto nacional baseado na 

integração regional da América Latina, destacando as qualidades naturais da região frente 

a outras no mundo. Essa busca por um projeto comum está relacionada com a 

potencialidade de inserção do Brasil e das demais economias latinas na economia mundo:   

Vemos o futuro no aprofundamento do nosso projeto nacional baseado 

no crescimento com inclusão e sustentabilidade, e na ligação com o 

destino do nosso Sul e amigos da América Latina. Temos a sorte de viver 

em uma área de baixo conflito do mundo, livre de armas e extremamente 

promissor em termos de energia, mineral, industrial e de produção de 

alimentos em potencial. Nós acreditamos em uma ampla integração 

regional, e nas relações semelhantes com o resto do mundo 

(http://www.economist.com/node/21537004) 

Segundo, GARZON (2009), o “modelo brasileiro” pode ser percebido com uma 

saída para o capital global, pois o país tem oferecido saídas de curto prazo para compensar 

efeitos da sobreacumulação, fraqueando nas fronteiras da mercadorização e margens 

adicionais de exploração, proporcionando a emergência de novos e mais intensivos 

“cercamentos” para o capital, estes capazes de liberar excedentes de capital e de mão-de-

obra a baixíssimos custos, intensificando dessa maneira o domínio sobre o trabalho. Com 

o encolhimento dos mercados dos países desenvolvidos e a adoção de novas barreiras 

protecionistas, a absorção de mercados residuais dos países latino-americanos tornou-se 

crucial aos capitais que nela triangulam.  

Nesse sentido, na “periferia especial” que é o Brasil, expressa-se uma forma 

particular de articulação política e espacial do imperialismo. Isso é imposto via IIRSA e 

PAC. Pode-se mesmo considerar que o eficaz acoplamento da economia da América do 

Sul aos fluxos globais de mercadorias de capitais não se viabiliza sem a intermediação do 

Brasil (seus setores econômicos internacionalizados e seu estado) tributário que é do 

dinamismo desses setores. Setores de infra-estrutura são ótimas opções de investimento, 

mesmo com a diminuição da demanda agregada (riscos cobertos previamente por fundos 

públicos). Ocorre alinhamento da disputa pela atração de investimentos à base de mais 

sacrifícios infligidos aos trabalhadores e ao meio ambiente. Nesse cenário são requeridas 

http://www.economist.com/node/21537004
http://www.economist.com/node/21537004
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novas “adequações” nos marcos regulatórios dos setores de energia, saneamento, 

transportes e comunicações. 

QUINTELA (2009), afirma que no Brasil o PAC, versão nacional da IIRSA, busca 

acelerar crescimento da economia por meio de pesados investimentos em infra-estrutura 

preparando terreno para a atuação de grandes grupos empresariais que têm energia barata 

e facilidade de escoamento da produção, tem apoio político e econômico do governo. 

Nesse sentido há retomada recente dos investimentos, sobretudo públicos, em grandes 

empreendimentos, via BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 

Social), em detrimento de áreas sociais, como saúde e educação. Há ainda uma 

priorização de destino de extensos recursos de investimentos públicos num esquema que 

favorece empresas transnacionais com a garantia de acesso aos recursos naturais e da livre 

circulação de bens e serviços pela América do Sul. O Estado tem aí um papel relevante 

na definição de táticas e estratégias de financiamento. 

3.2.4.2 – A questão do crescimento  

No então ano de 2012, o ministro da fazenda, Guido Mantega, em entrevista 

concedida à revista Istoé Dinheiro, afirmou que uma das principais armas para proteger 

a economia do país das turbulências externas seria um crescimento de 4,5% do PIB 

(Produto Interno Bruto) em 2012 – meta essa de crescimento considerada ousada, tendo 

em vista as turbulências internacionais e os novos efeitos da crise em curso no mundo –  

dando centralidade ao PAC e ressaltando que este seria o ano do investimento, tendo a 

iniciativa privada como protagonista. Tomou assim medidas econômicas que procuravam 

incentivar o consumo, diminuindo a taxa de juros. Reforçando também o papel do Estado 

via aportes do Tesouro ao BNDES e políticas privatizantes, onde o setor privado tornou-

se protagonista. Mas estas medidas, pelo nível de endividamento das famílias, não foram 

tão eficazes como quando em 2008: 

Nos últimos três anos, o estímulo ao consumo e o fortalecimento do 

mercado interno foram vitais para o Brasil driblar os efeitos da crise 

internacional. O País incluiu 50 milhões de pessoas no mercado 

consumidor (...). Agora o governo aposta no investimento como motor do 

desenvolvimento. São recursos produtivos, tanto públicos, quanto 

privados, que vão modernizar a infraestrutura e preparar o parque 

industrial para o crescimento nos próximos anos. Projetos de energia, 

logística e habitação encabeçam a lista de prioridades desse pacote de 

crescimento, que inclui as obras do PAC e medidas de desoneração 

tributária (Istoé Dinheiro, p. 36). 

No esforço para distanciar o Brasil da crise que já reduziu as exportações 

para a Europa, os últimos dias do Ministro da Fazenda têm sido divididos 

entre medidas para estimular a economia brasileira, proteger as empresas 

nacionais da concorrência dos importados e cortar despesas (...). Mantega 

já decidiu que o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 
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(BNDES) terá um novo aporte do Tesouro, mas o volume será menor do 

que o do ano passado, de R$ 45 bilhões. O BNDES é fundamental na 

estratégia de crescer 4,5% em 2012. O banco foi um dos grandes 

financiadores de fusões entre empresas, como a BRFoods, na política de 

criação de ‘campeões nacionais’ do governo Luiz Inácio Lula da Silva. 

Agora vai privilegiar os financiamentos para melhorar a infraestrutura do 

país, uma das condições básicas para garantir um crescimento sustentado 

(Istoé Dinheiro, p. 36 e 37). 

Projetos não faltam. O que faltou, nos últimos anos, foi mais velocidade 

para tirá-los do papel. No ano passado, o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) só conseguiu gastar R$ 28 milhões. Neste ano, o 

governo garante que vai executar todo o orçamento, superior a R$ 40 

bilhões. São obras importantes, como novas usinas hidrelétricas, rodovias, 

ferrovias, projetos de saneamento básico, portos e aeroportos. Em todos 

esses setores a parceria com a iniciativa privada é fundamental. Nos planos 

do governo, os investimentos privados devem chegar a 17% do PIB, 

enquanto os do setor público, incluindo as estatais, aumentariam de 2,8% 

do PIB em 2011 para algo entre 3% e 3,5% em 2012. É o bom e velho 

desenvolvimentismo, mas com uma ênfase diferente na participação dos 

agentes econômicos. ‘No passado era só o Estado que investia, e o setor 

privado era um coadjuvante’, diz o ministro. ‘Agora nós queremos que o 

setor privado seja protagonista” (Istoé Dinheiro, p. 37). 

3.2.4.3 – O Investimento e a parceria público-privada como saída 

Essa era a expectativa do governo, mas à revelia dessa meta de crescimento em 

2012, com o recuo da demanda externa de exportação brasileira, consequência esta do 

agravamento da crise econômica internacional, houve uma desaceleração econômica em 

curso mais intensa que a prevista no início do ano. Segundo o artigo da Revista 

Conjuntura Econômica, de agosto de 2012, a elevação da inadimplência, mesmo com o 

nível historicamente baixo de desemprego e renda ainda em alta, foi sinal de que se está 

chegando ao esgotamento do ciclo de crédito – o que tem impactos relevantes na 

demanda. Houve ainda uma diminuição na criação de empregos formais, o que pode ter 

influenciado a capacidade de consumo da população. Assim, a aposta do governo em 

manter o crescimento por meio do consumo interno foi em grande parte exaurida. 

Na verdade, 2012 é o segundo pior ano de criação líquida de emprego 

formal desde 2006, só sendo melhor que 2009, o ano de máximo impacto 

da grande crise global (...). Para o Caged (Cadastro geral de Empregados e 

Desempregados) há uma clara inflexão, também na PME há sinais bem 

mais tênues e sutis, de que o auge da expansão do emprego formal pode 

ter ficado para trás. Desde o final de 2011, nota-se que os postos de 

trabalho com carteira, que cresceram vigorosamente a partir de 2006, 

tenderam a se acomodar. Já o número de trabalhadores sem carteira, que 

vinha caindo no mesmo período, estabilizou-se (...). A diminuição das 

contratações formais como proporção do exército de desempregados 
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indica mais um enfraquecimento da demanda do que o esgotamento do 

ciclo de formalização (Conjuntura Econômica, p.7).  

Ainda assim, para inverter a situação, procurando manter a implementação da 

agenda de incentivo ao consumo, o governo via Banco Central (BC) diminuiu a taxa de 

juros no mês de agosto : 

Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 

Central reduziu nesta quarta-feira, pela nona vez consecutiva, a taxa básica 

de juros, a Selic, de 8% para 7,5% ao ano, o menor patamar da série 

histórica iniciada em 1996. O recorde anterior havia sido alcançado em 

julho deste ano, quando a taxa registrou queda de 0,5 ponto percentual, 

passando de 8,5% para 8% 

(http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/08/120829_bcb_juros_s

elic_lgb.shtml) 

Esse enfraquecimento do ciclo de aquisição de bens duráveis da população, seu 

alto nível de endividamento, e as incertezas geradas pelo panorama internacional adverso, 

as grandes obras de infraestrutura, como as do PAC, se converteram no foco da atenção 

e a tábua de salvação para dinamizar a atividade econômica. Mas, mesmo com todo o 

esforço do governo, o auge do PAC significou um aumento de apenas 0,5% do PIB em 

investimentos em infra-estrutura. Para mudar esse panorama, a perspectiva encontrada 

foi o chamado à iniciativa privada para que esta participasse da solução ao pequeno 

crescimento: 

Depois do arroubo keynesiano do ministro Guido Mantega, que apelou ao 

‘espírito animal’ dos empresários para investir no país, agora o mercado 

espera com expectativa um pacote de concessões que incluiria estradas, 

ferrovias e portos, podendo se estender a aeroportos e projetos de energia, 

cujo anúncio era previsto para agosto (Conjuntura Econômica, p.19) 

É evidente a incapacidade de apenas o Estado investir e fazer as obras e 

ações necessárias ao país. A cooperação entre os setores privado e público 

tem sido apontada por especialistas como solução capaz de viabilizar obras 

fundamentais. ‘Com a atual falta de investimentos, concessões e PPPs 

podem ser alternativas para o governo tentar fechar o gap existente’ avalia 

Ronald Munk, líder para a área de saúde e serviços públicos da Accenture. 

Regulamentadas em 2004, as parcerias público-privadas (PPPs) ainda 

estão em um estágio embrionário do país, fruto da falta de conhecimento e 

mesmo do interesse por parte dos entes públicos e privados. Apesar desse 

cenário, Munk acredita que as PPPs devem se desenvolver e podem 

inclusive, ser uma forma de auxiliar na melhoria da gestão da esfera 

pública: ‘É preciso que a gente tenha efetivamente lideranças no poder 

público que queiram promover mudanças, que tenham foco de gestão mais 

moderno e que enxerguem a colaboração entre poder público e empresa 

privada não como um mal necessário, mas como oportunidades bem-

vindas’ (Conjuntura Econômica, p.25).  

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/08/120829_bcb_juros_selic_lgb.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/08/120829_bcb_juros_selic_lgb.shtml
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No artigo, economistas defendem que o momento do Brasil era positivo para a 

atração desses investimentos, e que era preciso aproveitar enquanto essa janela de 

oportunidade ainda estivesse aberta: 

Atualmente vemos um excesso de demanda. O indicador mais claro são os 

deságios nos leilões de transmissão de energia, ou o ágio no caso dos 

aeroportos. Ou seja, a vontade do setor privado de investir está aí  

(Conjuntura Econômica, p.20). 

No mês de agosto de 2012, Dilma anunciou um pacote de privatizações. 

Nesta quarta-feira (15), o governo Dilma Rousseff lança a primeira de uma 

série de concessões à iniciativa privada em infraestrutura. As primeiras 

áreas contempladas serão rodovias e ferrovias, mas o plano da presidente 

é mais abrangente e pretende resolver o nó logístico brasileiro com 

ampliação e gestão mais eficiente também de portos e aeroportos (...). A 

elaboração do plano foi toda conduzida pessoalmente pela presidente 

Dilma Rousseff, que ao longo dos últimos meses fez reuniões constantes 

sobre o assunto. Passaram pelo Planalto para discutir as concessões 

ministros, técnicos do governo, empresários e os CEOs das maiores 

empresas brasileiras. 

(http://noticias.r7.com/economia/noticias/grande-pacote-de-privatizacoes-

de-dilma-comeca-com-rodovias-e-ferrovias-20120813.html) 

 
Dilma Rousseff afirmou que a intenção do programa é “reduzir o custo” 

do Brasil para permitir que o país cresça “numa taxa elevada, por um 

período longo”. Na visão da presidente, crescimento elevado seria em 

torno de 4,5% a 5%. “Isso é um processo que mexe com investimento e 

expectativa, nós esperamos estar construindo um ambiente adequado para 

o crescimento, agora, mas também no médio e longo prazo. Estamos 

olhando o investimento no curto, médio e longo prazo, este não é um 

programa de investimento que esteja desconectado do PAC (Programa de 

Aceleração do Crescimento), ele está integrado ao PAC e faz parte de uma 

visão de médio e longo prazo”. Segundo Dilma, a apresentação desta 

quarta-feira faz parte de um conjunto de apresentações. Nas próximas 

semanas haverá o lançamento do programa para portos, dos “grandes 

aeroportos” e de aeroportos regionais. Até meados de setembro deverá ser 

lançado o pacote de redução do custo da energia elétrica. 

 

(http://oglobo.globo.com/economia/plano-reembalou-obras-antigas-do-

pac-5796583#ixzz28uv9hjvt)  

 

Esse pacote de privatização demonstrou que para assegurar a meta de crescimento 

para o ano, o governo foi sendo empurrado para recorrer à iniciativa privada, o que 

demonstra de forma cada vez mais clara a inflexão que a política econômica vem sofrendo 

http://noticias.r7.com/blogs/ricardo-kotscho/2012/07/31/dilma-prepara-pacotes-longe-do-mensalao/
http://noticias.r7.com/economia/noticias/grande-pacote-de-privatizacoes-de-dilma-comeca-com-rodovias-e-ferrovias-20120813.html
http://noticias.r7.com/economia/noticias/grande-pacote-de-privatizacoes-de-dilma-comeca-com-rodovias-e-ferrovias-20120813.html
http://oglobo.globo.com/economia/plano-reembalou-obras-antigas-do-pac-5796583#ixzz28uv9hjvt
http://oglobo.globo.com/economia/plano-reembalou-obras-antigas-do-pac-5796583#ixzz28uv9hjvt
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e que se reflete no processo de recrudescimento do Estado de modo a garantir a 

implementação da agenda neodesenvolvimentista.  

3.2.4.4 – Consequências diretas do dito “modelo” 

Essas ações de incentivo às grandes obras e investimentos privados em 

infraestrutura ocasionam uma pressão pela concessão de licenciamentos ambientais e 

uma consequente necessidade de flexibilização da legislação ambiental brasileira, que 

passou a ser vista como um “entrave burocrático ao desenvolvimento”. Nesse sentido, é 

possível também relacionar a política econômica com a aprovação da lei que configura o 

novo Código Florestal. 

Para aumentar a transparência e dar fluidez ao processo, o Ministério do 

Meio Ambiente, divulgou, em outubro de 2011, pacote com novas regras 

para concessões de licenciamento ambiental. Agora, órgãos como o Iphan, 

Funai, Anvisa e Fundação Palmares têm o prazo de 60 dias para apresentar 

qualquer manifestação sobre o impacto de determinada obra - antes não 

havia tempo limite. Outra mudança é que o órgão licenciador só poderá 

pedir complementação de informação para o empreendedor uma vez, fato 

que ajuda a dar clareza aos pedidos (Conjuntura Econômica, p.32). 

A preocupação com a melhoria da eficiência dessas ações em prol do 

desenvolvimento do país fica ainda maior tendo em vista a demanda dos 

próximos anos, quando o Brasil, se consolidando o ritmo de crescimento 

econômico pelo qual vem passando, precisará de mais investimentos em 

infra-estrutura para atender às necessidades do pré-sal, de energia, de 

telefonia, etc. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o governos prevêem que, de 2011 

a 2020, serão mais de 31,5 mil megawatts de novas hidroelétricas, 32 mil 

quilômetros de linhas de transmissão e ferrovias, 16 mil km de rodovias, 

fora os licenciamentos destinados à exploração do pré-sal (Conjuntura 

Econômica, p.31). 

A princípio não parece, mas o famoso poema de Carlos Drummond de 

Andrade, 'No meio do caminho', tem uma estrita relação com o processo 

de licenciamento ambiental brasileiro e, consequentemente, com os 

investimentos públicos, especialmente aqueles destinados à grandes obras, 

as quais o papel é alavancar  o desenvolvimento. O problema é que, na 

maioria das vezes, entre a aprovação dos recursos da União e a liberação 

do licenciamento ambiental, há um longo percurso, com algumas 'pedras' 

no caminho. São obstáculos que vão desde a falta de credibilidade e 

coordenação entre os órgãos licenciadores e o Governo Federal até 

chegarem ao contexto social intrínseco na legislação (Lei Federal no. 

6.938, de 31 de agosto de 1981), passando pela carência de capacitação 

profissional e estrutura (Conjuntura Econômica, p.29). 

Além dos embargos no Tribunal de Contas da União (TCU), outro fato que 

acaba atrasando a execução orçamentária do Governo Federal é a 
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morosidade entre a tramitação e a liberação das licenças prévias nos 

pedidos de licenciamento tanto para a área de energia, quanto para 

rodovias, ferrovias e portos. Isso acontece porque esse processo está mal 

desenhado (Conjuntura Econômica, p.29). 

Aprofundou-se também o sucateamento de órgãos de fiscalização da legislação 

ambiental como o IBAMA, como fica claro no depoimento de Gisela Forattini, diretora 

de licenciamento ambiental desse órgão: 

Há 12 anos, não crescíamos dessa forma. Naquela época, tínhamos em 

carteira, entre pareceres técnicos e licenças, cerca de 200 projetos de 

licenciamento ativos. Hoje em dia, já temos 1.600, dos quais 18% no 

âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) (Conjuntura 

Econômica, p.31). 

 (...) o agente ambiental trabalha prestando atenção no risco que corre caso 

seu ato administrativo desagrade atores envolvidos no cenário ambiental, 

incluindo aí o Ministério Público (MP). Uma das maiores provas de que 

está tudo errado é o MP ter criado seu Centro de Apoio cujo objetivo é 

fazer revisão dos licenciamentos. No mundo ideal, o MP perguntaria se 

esse ou aquele empreendimento vai bem sem questionar o trabalho alheio 

(Conjuntura Econômica, p.31). 

Para Julianna Malerba, coordenadora do Núcleo de Justiça Ambiental e Direitos 

da Federação de órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase), as medidas são 

controversas:  

Para nós, o processo deveria ser até mais lento se quisermos garantir 

direitos e fazer uma discussão realmente democrática sobre o projeto. Caso 

contrário, isso tende a gerar maior impacto sócio ambiental que não traduz 

benefícios para os grupos locais prejudicados pela obra' sinaliza, 

acrescentando que esse tipo de autorização para a construção de 

empreendimentos do Brasil não é morosa, e sim, falha (Conjuntura 

Econômica, p.32). 

Considerando esses aspectos, a agenda neodesenvolvimentista que vem sendo 

implementada, caracterizada pela exploração intensiva de recursos naturais, configura-se 

como um novo marco de um modelo de desenvolvimento fundado na acumulação 

primitiva. Esta é representada por um processo de expropriação da produção de grupos 

que estabelecem uma relação com a Natureza não funcional à reprodução capitalista e 

por isso podem ser consideradas fronteiras para a sua expansão. Desse modo, 

camponeses, povos tradicionais e indígenas são grupos diretamente impactados por este 

modelo em curso.  
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 - Delimitação e Caracterização da Área de Estudo  

O estudo se deu dentro das delimitações dos municípios de Caucaia e de São 

Gonçalo do Amarante, na zona costeira do Estado do Ceará. É nesses municípios que está 

localizada a terra indígena Anacé e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém.  

FIGURA 2: Mapa do Estado do Ceará. Em vermelho o município de Caucaia e em verde o município de 

São Gonçalo do Amarante. 

 

Fonte: Google Maps. 
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4.1.1–  Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) 

4.1.1.1 - Histórico 

O CIPP ou Complexo Industrial Mário Covas, segundo o documento que 

apresenta o seu cenário atual, elaborado pela Assembléia Legislativa do Estado do Ceará 

(CEARÁ, 2013), surgiu como um dos projetos estratégicos do Plano de Desenvolvimento 

Sustentável do Ceará (1995 – 1996), integrado aos programas federais “Brasil em Ação” 

e “Avança Brasil”, com o objetivo de desenvolver o parque industrial do estado e de sua 

área de influência regional a partir da implantação de projetos de indústria âncora – do 

ramo siderúrgico e petroquímico – capazes de atrair outras unidades industriais e de 

serviços.  

Assim, em 1995 a Secretaria de Transportes, Energia, Comunicação e Obras 

(SETECO), recorreu à SEMACE (Secretaria do Meio Ambiente do Ceará) a licença 

prévia do CIPP, sendo em 1996 entregue ao órgão o EIA/RIMA da obra. O Parecer 

Técnico 88/96 da SEMACE concluiu favoravelmente, concedendo a Licença da 

Instalação pelo COEMA (Conselho Estadual de Meio Ambiente), tendo sido nesse 

mesmo ano publicado o decreto que tornou a região do CIPP e seu entorno de utilidade 

pública para fins de desapropriação. No ano de 1997 foi alertado que o licenciamento do 

empreendimento era de natureza federal e o IBAMA emitiu licença de instalação no. 

24/97. Nesse sentido, no ano de 2002 o CIPP foi inaugurado.  

Com a criação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em 2007 e a 

disponibilização de recursos federais para a ampliação do CIPP, em  2008 a SEINFRA 

definiu um novo plano diretor de infraestrutura, uma vez que houve a confirmação das 

intenções de se implantarem novos empreendimentos. Em 2009, uma Ação Civil Pública 

ajuizada pelo MPF obrigou o estado do Ceará a implantar um programa de ações sócio-

econômicas para área do CIPP. O IBAMA emitiu termo de referência com as diretrizes 

para elaboração do EIA/RIMA.  

Hoje, com dez anos de operação, o CIPP ampliou seis vezes a movimentação de 

containers em relação ao seu primeiro ano de funcionamento, tornando-se liderança 

nacional na exportação de frutas e pescados. A previsão é de crescimento com 

implantação da CSP (Companhia Siderúrgica do Pecém), da Refinaria Premium II da 

Petrobrás e com a Ferrovia Transnordestina (que fará conexão com novas regiões que 

demandam serviços do Pecém). 

 

 

 

4.1.1.2 - Localização, Acesso e Estruturação 
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FIGURA 3 – Plano Diretor do CIPP 

 

Fonte: Cenário atual do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Assembléia Legislativa do 

Ceará – ALCE). 
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Situando-se nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia, a 50km de 

Fortaleza, com acesso ao sul pela BR 222 e centro pela rodovia CE 085, ocupa uma área 

de 335Km² considerados de utilidade pública, dos quais 13.337ha são destinados à 

implantação de indústrias, sendo 7.101,63ha (53,25%) de Caucaia e 6.235,37ha (46,75%) 

de São Gonçalo do Amarante. Sua estrutura possui áreas de instalações portuárias, Áreas 

de Proteção Ambiental (APP´s), duas áreas urbanas e quatro setores para ocupação 

industrial e de serviços.  

O Porto é composto de um Terminal de Múltiplo Uso, um Terminal Intermodal 

de Cargas, Quebra Mar, um Bloco de utilidades e ainda de infraestrutura e energia que 

será oferecida aos empreendimentos, tais como o Terminal de Gás Natural, a Correia 

Transportadora e um Pátio de Armazenagem. Ele é considerado um dos terminais mais 

bem localizados geograficamente na costa brasileira, possuindo a menor distância náutica 

entre o continente Europeu, os Estados Unidos e o Canal do Panamá (CEARAPORTOS, 

2014). 

FIGURA 4 – Porto do Pecém.  

 

Fonte: Cenário atual do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Assembléia Legislativa do 

Ceará – ALCE). 

A área de ocupação industrial e de serviços tem 12 mil ha, sendo dividida em Setor 

I, Setor II, Setor III, Setor IV, que são ou serão compostas por: Usina Siderúrgica, 

Refinaria de Petróleo, Terminal de Tancagem, Terminal de Regaseificação de Gás 

Natural Liquefeito, Usinas Termelétricas, Zona de Processamento de Exportação, Área 
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Institucional e de Serviços, Terminal Intermodal de Cargas,  dentre outros 

empreendimentos industriais.  

FIGURA 5 – Imagem de satélite da área correspondente ao CIPP. 

 

Fonte: Cenário atual do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Assembléia Legislativa do 

Ceará – ALCE). 

 

FIGURA 6 – Usina Termoelétrica em fase de instalação no CIPP 

 

Fonte: Cenário atual do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Assembléia Legislativa do 

Ceará – ALCE). 
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A Refinaria Premium II, segundo seu EIA/RIMA, ocupará uma área de 1.942 

hectares e a faixa de dutos terá 74 metros de largura e extensão prevista de 11 km. Ela 

objetiva suprir as necessidades de consumo de derivados do petróleo nos mercados 

externos (principalmente) e internos, de modo a promover a diminuição da importação 

de derivados de petróleo trazendo impactos positivos na balança comercial brasileira. Ela 

terá a capacidade de produção de 300 mil barris de petróleo por dia, processando petróleo 

nacional de alta acidez naftênica, baixo grau API, com baixo valor de exportação. Sua 

finalidade consiste em transformar derivados de petróleo em produtos de alto valor 

agregado, tal como diesel com baixo teor de enxofre, bem como a produção de outros 

produtos como querosene de aviação, nafta petroquímica, coque de petróleo e GLP.  

A condição geográfica privilegiada, localização próxima ao Porto do Pecém, foi 

uma das principais razões para a escolha do local para a instalação da refinaria e da 

dutovia, que a ligará ao futuro terminal de tancagem, por onde será escoada a produção. 

Também foram considerados critérios positivos para implantação da Refinaria Premium 

II na região a disponibilidade de terrenos; a disponibilidade de água; a disponibilidade de 

gás e energia elétrica; local para disposição de efluentes; a proximidade das instalações 

portuárias; a infra-estrutura do Porto do Pecém; a atracação de navios de petróleo; a 

atracação de navios de derivados; o potencial logístico; o acesso ao mercado de derivados 

por ferrovias e rodovias; entre outros.  
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FIGURA 7- Delimitação da Refinaria Premium II e dutovia. 

 

Fonte: Plano Diretor do CIPP 

 

A infraestrutura existente no CIPP e a que está sendo projetada é composta por: 

ferrovia, estradas (CE 422 que será duplicada e CE 085 que terá mais obras de 

infraestrutura), sistema de drenagem industrial, de tratamento de esgotos e de resíduos 

sólidos, sistema elétrico e de telecomunicações, correias transportadoras, sistema de 

oferecimento de gás e dutovia, sistema de abastecimento de água tratada e de água bruta, 

a qual é atendida hoje pelo Canal Sítios Novos/Pecém, mas que deverá receber no futuro 

água do Sistema Adutor Gavião Pecém (em fase de ampliação) e do Cinturão das Águas, 

cuja água provém da obra de transposição do rio São Francisco, uma vez que a previsão 

é de que haja um déficit hídrico quando da implantação total do CIPP. 

No plano diretor se prevê duas áreas de expansão urbana, de modo a promover a 

estabilização do processo de assentamento. Assim, a área setor industrial 1 poderá abrigar 

59.385Hab e a área setor industrial 2, cerca de 33.384Hab. 
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4.1.2 - Aspectos Ambientais  

O empreendimento está localizado na Zona Costeira do Estado do Ceará, região 

litorânea, cujo ambiente possui uma intensa dinâmica marinha, eólica e fluvial. 

FIGURA 8 – Carnaubais na região da poligonal do CIPP. 

 

Fonte: Acervo de fotos da pesquisa. 

FIGURA 9 – Mata de várzea: carnaubais no período chuvoso do ano. 

 

Fonte: Acervo de fotos da pesquisa. 
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O meio biótico é dotado de grande variedade de paisagens, com muitas espécies 

dispersas em cada fitofisionomia. Encontra-se assim, na região Centro/Sul (Depressão 

Sertaneja), a caatinga arbustiva e arbóreo arbustiva. Na região Centro/Norte (Formação 

Barreiras), sobre os sedimentos dos tabuleiros pré-litorâneos, uma vegetação 

subperenifólia, herbácea e arbórea. Nas Planícies Fluviais (Lagoa do Gereraú/Lagoa de 

Bolso), há mata de várzea dominada pela carnaúba e vegetação de porte herbáceo. No 

Extremo Norte (Dunas Fixas) dispõe-se uma densa vegetação que impede remobilização 

da areia pela atividade eólica. 

 

FIGURA 10 – Mata de murici; Vegetação arbustiva.

Fonte: Acervo de fotos da pesquisa.  
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FIGURA 11 – Mata de tabuleiro litorâneo; vegetação arbóreo-arbustiva.   

 

Fonte: Acervo de fotos da pesquisa. 

 

FIGURA 12 – Mata de tabuleiro litorâneo. 

 

Fonte: Acervo de fotos da pesquisa.  
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FIGURA 13 – Lagoa costeira.  

 

Fonte: Acervo de fotos da pesquisa.  

A fauna das áreas de vegetação mais degradada e menos densa é rica em aves 

como o bem-te-vi, o anum preto, o anum branco, o tetéu, a rolinha e o carcará. Nas áreas 

de vegetação mais densa e mais preservadas, da região de dunas e da mata de tabuleiro, 

há a presença de lagartos, cobras, anfíbios, mamíferos e aves de grande porte. Nas áreas 

úmidas e de carnaubais, encontram-se aves como o socó, a lavandeira, o martim-

pescador, a andorinha, a gola, o pernilongo, o maçarico, dentre outros.  

FIGURA 14 – Socó; ave que compõe a fauna da região. 

 

Fonte: Acervo de fotos da pesquisa.  
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Quanto aos recursos hídricos, ao sul da área do CIPP há uma grande proficiência 

de canais de drenagem, no geral estreitos, pouco profundos, com destaque para o Rio 

Cauípe. Ao Norte, encontra-se  a Lagoa do Gereraú (à oeste) e a Laga de Bolso (ao 

centro). 

As áreas de influência indireta do empreendimento relacionam-se com Unidades 

de Proteção Integral (Estação Ecológica do Pecém e Parque Natural Municipal de São 

Gonçalo do Amarante) e Unidades de Uso Sustentável (Área de Proteção Ambiental do 

Pecém e Área de Proteção Ambiental do Lagamar do Cauípe). Encontra-se em estudo a 

implantação do mosaico de Unidades de Conservação (UC´s) no entorno do CIPP de 

modo a estimular a gestão integrada. Esse mosaico inclui o Parque Botânico do Ceará; a 

Estação Ecológica do Pecém;  a APA do Pecém; a APA do Lagamar do Cauípe; a APA 

das Dunas do Paracuru; a APA Estuário do Rio Curu; a APA do Estuário do Rio Ceará. 

Segundo a SEINFRA, os principais Impactos Ambientais identificados estão 

associados a problemas relacionados com o desmatamento; o afugentamento de fauna; o 

decapeamento do solo orgânico; o comprometimento da pedofauna; o comprometimento 

da atividade biológica do solo; a exposição do solo à intempéries e ao desenvolvimento 

de processos erosivos; a extração de minério; ao surgimento de alagamentos; a 

verticalização de taludes; ao comprometimento da capacidade produtiva do solo; ao 

comprometimento do potencial paisagístico da área. A SEMACE aponta que os 

problemas mais recorrentes são o desmatamento, intervenção em dunas, mineração e 

empresas sem licença ou em desconformidade. 

FIGURA 15 – Extração de barro para a construção civil no tabuleiro litorâneo.  

  

Fonte: Acervo da pesquisa. 
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FIGURA 16 –  Mineração: atuação de pedreiras impactando as serras. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

FIGURA 17 – Desmatamento.   

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 
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Há também interferências da infraestrutura projetada para o CIPP com Áreas de 

Proteção Permanente (APP), com a interseção no sistema de drenagem natural com faixas 

de infraestrutura, como a construção de pontes e canalização de canais de drenagem e a 

supressão da vegetação. Além disso, a velocidade dos ventos se mostra muito favorável 

à dispersão de poluentes.  

 

4.1.3 - Aspectos Sociais 

O conceito urbanístico do CIPP orienta que o mesmo deve estar integrado com 

áreas de lazer, equipamentos sociais e educacionais, que evitem os grandes vazios 

urbanos e contemple os demais empreendimentos produtivos e de serviços que irão surgir 

devido ao processo de desenvolvimento industrial e de adensamento populacional por 

que deverá passar a região nos próximos anos, em decorrência dos novos 

empreendimentos que estão se instalando na área.  

Considera-se desse modo que a implantação do CIPP irá impor ao seu entorno 

uma tendência à urbanização acelerada, gerando falta de planejamento ordenado, o que 

pode pôr em risco a urbanização controlada e ameaçar a comunidade local, com o 

surgimento de áreas faveladas, a ocupação de áreas que deveriam ser protegidas, o 

aumento de problemas sociais como a sexualização precoce, a exploração sexual, a 

prostituição, a gravidez na adolescência. Ressalta-se ainda que há hoje carência de 

serviços públicos que apóiem os segmentos sociais mais fragilizados, de modo a evitar 

esses problemas citados (CEARÁ, 2013). 

Segundo o censo de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), a população de Caucaia apresentou um crescimento populacional de 97,12% 

em relação ao censo de 1991. Em São Gonçalo, esse crescimento foi de 49,87%, também 

em relação ao censo de 1991, o que demonstra que a tendência projetada encontra 

materialidade. 

Quanto às remoções de população realizadas na primeira fase de implementação 

do CIPP, logo após o decreto de utilidade pública em 1996, o IDACE (Instituto de 

Desenvolvimento Agrário do Ceará), realizou ações fundiárias de regularizações de 

títulos de posse de domínio sobre as terras, benfeitorias em áreas de interesse do Estado 

e reassentamentos das famílias afetadas.  

Cerca de 386 famílias foram atingidas pela desapropriação na área e desse total 

218 famílias, cujas indenizações não ultrapassavam o teto de R$ 11.200,00, foram 

beneficiadas pelo plano de reassentamento. As principais queixas relativas à 

desapropriação tratam da forma como esta foi realizada, sem nenhuma negociação com 

os moradores e discussão concomitante sobre as condições de reassentamento.  
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Para a fase atual da desapropriação, o modelo foi atualizado. Assim, quem recebe 

acima de R$ 25.000,00 de indenização, não se insere no plano de reassentamento, quem 

recebe abaixo desse valor vai para o reassentamento rural ou urbano. 

 

4.1.4 - O Povo Anacé 

4.1.4.1 - Histórico 

Os índios Anacé, segundo a carta de sesmaria deixada pelo capitão mor Manoel 

da Fonseca Jayme em 27 de novembro de 1717 (carta No. 368) eram nativos do litoral e 

das serras cearenses a oeste de Fortaleza. A carta No. 70 de sesmaria de 1723, delimita 

que eram duas léguas de terra de largura e três de comprido. O mapa etno-histórico de 

Curt Nimuendaju (IBGE, 1987) assinala a existência do povo Anacé no litoral oeste de 

Fortaleza nos séculos XVII e XVIII.  

FIGURA 18 – Mapa da terra indígena Anacé. 

 

Fonte: Parecer Técnico n° 01/09 - Ministério Público Federal. 
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Com a perseguição empreendida pelo governo da província, durante a monarquia 

de Marquês de Pombal, e sofrendo vários massacres e perseguições em seu território, o 

povo Anacé foi obrigado a deixar a língua materna Tupy Guarani e a deixar de auto-

identificar-se como povo indígena para garantir a sobrevivência, realidade que 

permaneceu existindo até a emergência do CIPP.   

A implementação dos empreendimentos e as desapropriações da primeira fase 

desse processo resultaram no fortalecimento da organização social em busca de resistir 

pela permanência na área. Houve então o ressurgimento da Etnia Anacé como estratégia 

para permanecer no território, uma vez que ocupavam a região por gerações e gerações. 

Após diversos estudos e então reconhecidos como povo indígena pela FUNAI (Fundação 

Nacional do Índio), inicia-se em 2010 o processo de identificação e delimitação das terras 

do povo indígena Anacé.  

 

FIGURA 19 – Sr. Antônio Adelino e Dona Maria, aposentados. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa.  
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FIGURA 20 – Sr. “Biágua”, agricultor e rezador. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 
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FIGURA 21 – Dona Celeste, aposentada. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

FIGURA 22 – Sr Luiz e Dona Lucimar, comerciantes. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 
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De acordo a FUNAI há hoje 1.229 indígenas distribuídos em São Gonçalo: 

Mangabeira, Pau-Branco, Salgado, Tabuleiro Grande, Boqueirão, Corrupião, Baixa das 

Carnaúbas, Maceió do Rafael, Torém, Área Verde, Lagoa Amarela, Gereraú, Tocos, 

Chave, Oiticica, Tapuio, Siupé, Bolso e Caucaia: Matões, Japuara e Santa Rosa.  

4.1.4.2 - Subsistência 

Sua subsistência está baseada na agricultura, na caça e na pesca, que já foram 

atividades muito mais centrais no seu modo de vida do passado. Há o plantio de feijão, 

milho, batata, jerimum, algodão, batata-doce, mandioca e macaxeira. As hortas também 

destacam-se entre as atividades de alguns grupos familiares, com a produção de verduras 

e legumes como o coentro, a cebolinha, o alface, o pimentão, o tomate, a beringela, o 

kiabo e o maxixe. A plantação de cana nos canaviais e nas baixas “molhadas” produz a 

rapadura, o mel e a batida. A colheita das frutas nas matas e nos quintais produtivos 

garante a presença em sua alimentação do murici, da guabiraba, do mamão de bode, da 

goipuna, da mutamba, da angeuca, da vaca-gorda, do guagiru, do cuaçú, do catolé (côco 

babão), das almexas, da murta, do ubai, do juá, da manga, do cajú, do côco, da graviola, 

da ata, da goiaba, do axixá, do jatobá, a mirindiba, da pitanga e da mangirioba, usada 

como café. As crianças, sobretudo das gerações passadas, eram criadas com leite de cabra, 

de gado, de jumento, da castanha do cajú; com mingau de farinha, de carimã, de milho, 

de goma de araruta e de mandioca. 

A pesca na água doce, hoje ameaçada pelo aterramento das lagoas, garante peixes 

como a traíra (suvela), o pial, o uruá, o piabuçu, o muçu, o tucunaré, o jacundá, o moré, 

o curimaí, a curimã, a curimatã, a piaba, o bague branco, o cangatí, o tambuatá, o bodó, 

o gargaú, a carpa e o camarão pitú, o camarão branco, o camarão sossego e a aratanha. 

Na água salgada encontram a tainha, a saúna, o pargo, o cação, o bijupyrá, o galo do alto, 

a biquara, a salema, a piraúna, a guarajuba, o boca mole, o judeu, a mariquita, a guaiúba, 

o ariacó, a carapitanga, o carapicu, o bonito, o camurupim, o camurim, a pilombeta, a 

sardinha, o bague, a arraia, o coró, o pirambú, a pescada, o mero, o cangulo, a cioba, a 

cavala, o serra, o agulhão, a morêa, a unha de véa, a ostra, o siri, o caranguejo aratu. Na 

caça, há a presença do peba, do veado, do tatu, do punaré, do jacú, do tejo, da pecapara, 

madra reca, da galinha d´água, do socó, da jaçanã, do nambu, do juriti, do preá, do 

cassaco, da siricóia, da cutia, do gato do mato pardo e pintado (jaguatirica), da rolinha 

(branca, cabocla, pé de anjo, caldo de feijão e cascavel), do carão, do gavião e do 

tamamduá. A criação de animais domésticos - galinha, pato, capote, pirú, porco, ovelha, 

carneiro, cabras, bodes, gado - também está presente. 

Deve ser destacada ainda a prestação de serviços na região, a qual pode se dar no 

aproveitamento da carnaúba, na construção civil, no extrativismo das pedreiras e da argila 

ou ainda em empresas do CIPP.  
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FIGURA 23 – Cultivo de Mandioca. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

FIGURA 24 – Cultivo de Feijão. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 
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FIGURA 25 – Criação de animais. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

4.1.4.3 - Tradições e crenças 

No passado, com a chegada dos missionários (os croeiros), com uma imagem de 

Nossa Senhora da Conceição, passaram a ser catequizados pela Igreja Católica. Assim, o 

povo nativo passou a frequentar novenários, terços e festejos dos santos. No final da 

década de 60, conta-se que os festejos das danças tradicionais do côco e de São Gonçalo 

passaram a ser perseguidos pela cavalaria do Capitão Martins, pois dizia-se que o povo 

estava adorando ao Diabo.  

Em suas manifestações culturais ainda hoje é viva a prática dos mesenheiros - 

pessoas que promovem a “cura” através do uso de plantas medicinais e tradicionais. 

Dessas fazem-se chás, cozimentos, garrafadas, banhos e lambedores. Utilizam-se os óleos 

de mastruz, de batiputá, de angico e o leite de janaguba. Há os curadores que bezem com 

as mãos ou utilizando as plantas. Outra tradição forte era o nascimento das crianças feito 

em casa, por parteiras de caximbeiras. Os mortos eram sepultados em redes nos 

cemitérios e as crianças que não haviam sido batizadas eram sepultadas nos terrenos e 

nos quintais, pois eram consideradas anjos. 

Crêem que a Corrente dos Encantados, uma manifestação da presença dos 

antepassados expressa através dos elementos da Natureza, vem da lagoa do giral para a 

mata do cirica (morro do caiacanga), do poente para o nascente, do ronco do mar para a 

serra, passando pelo Cambeba do norte para o sul.  
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Cordel da Terra Indígena 

Anacé 

 

Os Anacé têm história, 

De vida pra contar, 

Vivendo em suas aldeias 

Fazendo seu ritual, 

Vivendo tradicional, 

Da serra pro litoral 

Pescando no alto mar. 

 

Pescando no alto mar 

Nos rios e nas lagoas 

De tarrafa ou de galão 

De anzol em uma canoa 

Trazendo para família 

O que é adquirido 

Mais pense que coisa boa 

 

Naquela nossa mãe Terra 

Tudo podemos plantar 

Dar batata, dar feijão 

O milho pro mungunzá 

Com a enxada e a foice 

O facão e o machado 

Nós podemos trabalhar. 

 

 

 

 

Na mata dos encantados 

Lá podemos encontrar 

Mirindiba e pau d´arco 

Guabiraba e croatá 

Tem que ter muito cuidado 

Porque se for pra lá sozinho 

Não consegue mais voltar 

 

Naquela mata frondosa 

Que causa admiração 

Tem caipora, assobiador 

História de assombração 

Tem peba, tem siricóia 

Jacu e periquito 

Que estão em extinção 

 

Tem rolinha e juriti 

Sabiá e bem-te-vi 

Tem graúna, corrupião 

Marreca e tem karão 

Tem também um pássaro 

grande 

Que come pintinho no mato 

É o famoso gavião 

 

 

 

 

Tem cobra de várias formas 

Cobra verde e de veado 

Caninana e de coral 

De cipó e jericoá 

Saramanta e cobra preta 

Jararaca e cadacinha 

Todas pode até matar. 

 

E para finalizar 

Esta escrita em poucas linhas 

Não posso deixar de falar 

Dos terreiros e das gatinhas 

Do peru e dos capotes 

Dos cachorros e dos gatos 

Que criamos nas casinhas. 

 

Não dá pra falar de tudo 

Que temos na nossa aldeia 

Porém sou muito sincero 

Não falo da vida alheia 

Sou um índio Anacé 

E tenho orgulho do sangue 

Que corre nas minhas veias 

 

Júnior Anacé – Liderança 

Indígena 

4.1.4.4 - Reserva Indígena 

Buscando garantir o terreno para a implantação da Refinaria Premium II da 

Petrobrás, o governador Cid Gomes se reuniu em Brasília no ano de 2010 com 

representantes da etnia Anacé, a FUNAI, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a 

Petrobrás, apresentando a proposta de acordo em que se adquiriria uma nova área para os 
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indígenas para criação de uma Reserva, em que Governo do Estado e empreendedor 

(Petrobrás) investiriam juntos R$ 30 milhões para compra de um novo terreno e ainda um 

investimento de R$ 4,5 milhões em obras de infraestrutura e sociais para a comunidade.  

FIGURA 26 – Ações referentes a Refinaria Premium II de 2008 a 2014. 

 

Fonte: Jornal O Povo 

De forma geral, toda a área dos Anacé está inserida na área de influência direta do 

empreendimento. Na área limítrofe, onde se localizam as comunidades de Matões, Bolso 

e Chaves, o impacto tende a ser maior. O quadro abaixo apresenta as distâncias entre as 

comunidades e o empreendimento: 
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         TABELA 2 – Distância das comunidades até a Refinaria Premium II. 

Localidade Distância da Refinaria Premium II 

Baixa das Carnaúbas 1.750 metros 

Bolso Centro 900 metros 

Cacos 12.550 metros 

Capoeira 18.350 metros 

Chaves 700 metros 

Corrupião 520 metros 

Japuara 8.450 metros 

Jardim do Amor 14.500 metros 

Lagoa das Bestas 14.300 metros 

Lagoa dos Tapeba I 14.880 metros 

Lagoa Salgada 7.350 metros 

Lameirão 17.550 metros 

Matões Centro 1.580 metros 

Novo Bolso 3.650 metros 

Ponte 22.050 metros 

Primavera 5.300 metros 

Santa Rosa 4.950 metros 

Sobradinho 22.150 metros 

Tabuleiro Grande 4.500 metros 

Trilho 16.700 metros 

Vila Dandan 4.050 mestros 

Fonte: ECI, 2010. (Estudo do Componente Indígena) 

 

A proposta foi aceita pelos Anacé, ficando acertado assim que o terreno previsto 

para acomodar a Refinaria de petróleo e da Zona de Processamento de Exportações 
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(ZPE), em Caucaia, ficaria excluído dos estudos de delimitação da terra indígena, 

permitindo a liberação da área para a instalação dos empreendimentos. Os Anacé, 

asseguraram assim que um cemitério secular, o “Cambeba”, seria incluído nos estudos e 

ficaria preservado. Após esse encontro foram iniciadas  as negociações acerca da escolha 

de um terreno para acomodar 163 famílias, cujas unidades habitacionais terão 80m³ de 

área, distribuídas entre quatro aldeias.   

Em maio de 2013 fechou-se um acordo para aquisição de uma área de 540 hectares 

para o reassentamento do povo Anacé.  

FIGURA 27 – Mapa da Reserva Indígena Anacé. 

 

Fonte: Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado do Ceará. 
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FIGURA 28 – Plano Diretor da Reserva Indígena. 

Fonte: Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado do Ceará. 
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4.2 - Métodos e Técnicas 

(...) não há um ponto acima ou ideal a partir do qual podemos descortinar o 

processo sócio-histórico ou produzir conhecimento. Ao contrário, é 

mergulhando nele que o conhecimento se enriquece das inúmeras 

determinações que compõem o real, evidenciando as asperezas e contradições e 

não as ocultando. Baseia-se portanto, na compreensão que a vida social é 

composta por bilhões de seres que, no agir, produzem sua existência. (...) é da 

tensão entre a vida efetiva e o modo que ela nos é apresentada, que podemos 

afiar o gume para a superação dessa forma iníqua de existência social  

(FONTES, 2010, p.16). 

4.2.1 - Tipo de Pesquisa 

O processo de construção do arcabouço metodológico do estudo envolveu como 

eixo fundamental a estratégia do diálogo com o território e os seus sujeitos, o que 

denominamos de “Pedagogia do Território”. Com isso, pretendemos realizar a produção 

de conhecimento de maneira profundamente articulada com as demandas apresentadas 

pelo movimento social organizado, de modo que se tornasse possível o fortalecimento da 

relação Universidade – Sociedade, construindo uma perspectiva de engajamento e não 

neutralidade.  

Entendemos que esse fortalecimento proporciona legitimidade às comunidades 

mais vulnerabilizadas e silenciadas pelo modelo de desenvolvimento, tornando possível 

a denúncia dos impactos deste nos seus modos de vida, na manutenção da sua 

subsistência, na sua soberania e autonomia.  

Segundo o antropólogo João Pacheco de Oliveira (1998), tanto os indígenas 

americanos quanto os negros africanos são grupos que possuem tradição oral, de modo 

que suas histórias partem da memória apreendida, exercida e reelaborada coletivamente. 

A colonização européia teria tornado a verdade monopólio do colonizador, que 

expressava-se por meio da escrita, em detrimento da tradição oral.  

Para fazer o percurso oposto, a metodologia do trabalho de campo esteve baseada 

no recurso de entrevistas, uma vez que pretendemos assim – a partir da fala desses grupos 

– evidenciar a sua realidade, de modo a coletar informações sobre a temática do trabalho 

e apreender o que os sujeitos pensavam e sabiam, representavam e argumentavam. Elas 

foram interpretadas a partir de uma abordagem qualitativa, valorizando a fala que 

expressava o cotidiano de vida.  

Também buscamos utilizar como método o materialismo histórico, ou seja, 

trazendo os elementos da realidade – seus fundamentos, condicionamentos e limites – ao 

exame racional, tornando-os conscientes, ao mesmo tempo em que se realizava a 

verificação dos conteúdos do conhecimento a partir de processos históricos reais, 

concretos.  
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(...) o conhecimento teórico é o conhecimento do objeto – de sua estrutura e 

dinâmica – tal como ele é em si mesmo, na sua existência real e efetiva, 

independentemente dos desejos, das aspirações e das representações do 

pesquisador. (...) O objetivo do pesquisador, indo além da aparência fenomênica, 

imediata e empírica – por onde necessariamente se inicia o conhecimento, sendo 

essa aparência um nível da realidade e, portanto, algo importante e não 

descartável –, é apreender a essência (ou seja: a estrutura e a dinâmica) do objeto. 

Numa palavra: o método de pesquisa que propicia o conhecimento teórico, 

partindo da aparência, visa alcançar a essência do objeto. Alcançando a essência 

do objeto, isto é: capturando a sua estrutura e dinâmica, por meio de 

procedimentos analíticos e operando a sua síntese, o pesquisador a reproduz no 

plano do pensamento; mediante a pesquisa, viabilizada pelo método, o 

pesquisador reproduz, no plano ideal, a essência do objeto que investigou. O 

objeto da pesquisa tem, insista-se, uma existência objetiva, que independe da 

consciência do pesquisador (p.20, 22).  

Para isso, o pesquisador   

(...) deve ser capaz de mobilizar um máximo de conhecimentos, criticá-los, 

revisá-los e deve ser dotado de criatividade e imaginação. (...) na investigação, 

o sujeito “tem de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de analisar suas 

diferentes formas de desenvolvimento e de perquirir a conexão que há entre elas” 

(p.25).  

As entrevistas foram tanto não-diretivas – onde se colheram informações dos 

sujeitos a partir de seu discurso livre, quando a entrevistadora manteve-se atenta, só 

intervindo para estimular discretamente o depoente, em diálogo descontraído – quanto 

foram entrevistas estruturadas, direcionadas e previamente estabelecidas.  

Pretendeu-se buscar a história de vida do povo Anacé da comunidade de Matões, 

a partir dos relatos e da coleta de informação da vida pessoal dos sujeitos que pudessem 

expressar as suas trajetórias, analisando-se posteriormente o seu discurso. 

Na medida em que a interlocutora da pesquisa esteve participando como 

observadora da realidade local e, portanto, do fenômeno investigado, considera-se que 

esta tratou-se de uma pesquisa participante.  

Todas as entrevistas realizadas foram prescindidas de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em que os (as) entrevistados (as) foram 

consultados (as) acerca do seu interesse em participar ou não deste trabalho e deram sua 

anuência quanto a sua realização. 

 

4.2.2 - Procedimentos Metodológicos 

O trabalho desenvolveu-se em dois momentos. O primeiro foi relativo à realização 

de um levantamento do referencial teórico em que se basearia o estudo, de modo a efetivar 
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uma pesquisa documental. O segundo foi relativo à realização do trabalho em campo, 

através da interlocução com o povo Anacé em seu território.  

Durante o período de realização da pesquisa documental foram feitas leituras e 

fichamentos, selecionando informações, fatos e acontecimentos que pudessem constituir-

se como referencial.  Ela foi balizada pela seguinte organização temática, dividida em 

cinco grandes eixos, que nortearam tanto o aprofundamento teórico como a investigação 

de campo:  

1. Capitalismo e meio ambiente em Marx: fundamentos da economia política e  

interseções ecológicas; 

2. O Brasil no atual cenário geopolítico internacional: o PAC, a inserção brasileira 

na economia mundo e os necessários paralelos com a questão ambiental no 

território nacional; 

3. A Justiça ambiental como paradigma; 

4. A história dos povos indígenas no Ceará; 

5. O Complexo Industrial e Portuário do Pecém e o povo Anacé. 

Os fichamentos das leituras foram sendo retomados ao longo a pesquisa, na 

medida em que os eixos temáticos entrecruzaram-se em diversos aspectos. Além disso, é 

importante ressaltar que algumas leituras deram-se de forma transversal a esses eixos 

principais, na medida em que abordavam temas que perpassavam por todo o contexto do 

objeto de pesquisa analisado. 

No que diz respeito à pesquisa em campo, esta transcorreu no período de seis 

meses, a partir do mês de janeiro de 2014, desenvolvendo-se até o final do mês de julho 

deste mesmo ano. Houveram duas fases de desenvolvimento do estudo, enumeradas a 

seguir:  

Fase 1 – Visitas exploratórias e delineamento do trabalho/Coleta de dados 

Para que se pudesse construir uma proximidade com a comunidade através do 

conhecimento da dinâmica sócio-cultural local, foram realizadas visitas exploratórias 

iniciais num primeiro momento (meses de janeiro e fevereiro), onde o projeto foi 

apresentado para as lideranças indígenas de modo a obter o consentimento para o 

desenvolvimento do mesmo.  

A partir desse consentimento e com o auxílio das lideranças, a etapa seguinte 

consistiu na busca de traçar um perfil dos moradores a serem entrevistados. Assim, foram 

realizadas um total de 15 entrevistas, com 15 moradores, buscando-se contemplar 

diferentes aspectos que envolveram a busca por se compor uma diversidade geracional, 

ocupacional e de gênero. Todos os entrevistados auto-identificavam-se como indígenas.  
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Para ocultar sua identidade, seus nomes foram tornados fictícios, permanecendo 

apenas sua idade e ocupação fidedignas, como mostra a tabela a seguir: 

TABELA 3 – Listagem dos moradores entrevistados na pesquisa, com sua idade e ocupação. 

 Nome Idade Ocupação 

1 Joaquim Severiano 33 anos Liderança Indígena 

2 José Celestino 82 anos Aposentado, ex Caçador 

3 Francisca Antônia 59 anos Liderança Indígena, Curadora 

4 João de Freires 53 anos Liderança Indígena 

5 Adélia 41 anos Cozinheira e Merendeira Escolar 

6 Zé Carlos 63 anos Agricultor aposentado, Curador e Rezador 

7 Francisco da Silva 69 anos Agricultor aposentado e ex Mestre da Dança de São 

Gonçalo 

8 Suzete Ribeiro 73 anos Aposentada 

9 Inês 17 anos Estudante, Liderança Indígena Jovem 

10 Das Chagas 77 anos Comerciante aposentado 

11 Maria José 69 anos Aposentada 

12 Socorro Paulino 42 anos Professora da Escola Indígena 

13 Margarida de Sousa 16 anos Estudante e Liderança Indígena Jovem 

14 Assis 42 anos Trabalhador da Construção Civil 

15 Maria das Graças 46 anos Liderança Indígena e Professora da Escola 

Indígena 

 

 Antes da coleta dos dados ser realizada, procurou-se desenvolver um primeiro 

contato com cada um dos entrevistados para fomentar a confiança. Assim, foram feitas 

visitas junto aos moradores com o auxílio de uma das lideranças, quando esta desenvolvia 

seu trabalho de massoterapia junto aos Anacé. 

 Durante a realização das entrevistas propriamente ditas era realizada a leitura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e só após o consentimento da 

pessoa a ser entrevistada dava-se início ao procedimento. Nesse caso, era solicitado aos 

entrevistados que falassem de maneira livre sobre o seu passado e a sua história de vida 

na comunidade, sobre o presente e o que havia sido modificado desde a chegada do 
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Complexo Industrial e Portuário do Pecém na região e sobre o seu futuro, a partir das 

suas expectativas sobre a mudança para a Reserva Indígena. As entrevistas eram 

gravadas. 

Realizaram-se também observações em campo das modificações sócio-

ambientais geradas pelos empreendimentos já em funcionamento na região de Matões. 

Fase 2 – Sistematização e análise dos dados 

 Finalizadas as entrevistas, o passo seguinte foi a sua transcrição e a sua 

interpretação sob a perspectiva da análise do discurso, promovendo uma categorização 

temática que tornasse capaz a apreensão de dados que gerassem reflexões quanto ao 

objeto de pesquisa.   

Essa categorização levou em consideração a busca por informações relevantes do 

ponto de vista dos objetivos enumerados para o trabalho. Assim, buscou-se investigar que 

elementos do seu discurso evidenciavam o seu modo de vida tradicional no seu passado, 

no seu presente e no seu futuro (nesse caso, a partir de suas expectativas), marcas que 

pudessem evidenciar os elementos referentes ao patrimônio criado e recriado desse povo 

indígena.  

É a resultante desse processo metodológico que pretendo submeter ao debate nas 

páginas subsequentes. Hipóteses sobre o capital-imperialismo contemporâneo e suas 

reverberações sobre os sujeitos por ele atingidos. Trata-se de uma interpretação ainda 

inicial, ensaística, dos seus traços e implicações sobre a sociedade e a natureza, onde 

ainda serão necessários outros passos que não puderam ser incluídos nesse breve estudo, 

a partir de um mergulho mais profundo, que seja resultante de uma caminhada mais longa 

a ser trilhada junto ao povo Anacé e que serão tarefa de trabalhos subsequentes.  

Por fim, compreendendo a necessidade de promover a divulgação do 

conhecimento gerado com o desenvolvimento deste estudo, bem como valorizando a 

importância da participação do movimento indígena como sujeito ativo na sua 

construção, pretendemos realizar uma discussão com nossos colaboradores – o povo 

Anacé, o núcleo TRAMAS da UFC e pesquisadores interessados em contribuir nesse 

sentido – sobre a forma de divulgação dos resultados da pesquisa de modo que essa 

divulgação ainda deve ser pactuada.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 - Passado: um imaginário coletivo 

5.1.1 – A vida no território: os modos de vida 

Pelos relatos obtidos em campo, a comunidade considera que há cerca de 70 anos, 

por volta dos anos 50 ou 60, ainda haviam matas bem estabelecidas na região. A 

população, composta por poucas famílias, vivia em casas de palha, em choupanas. 

Apenas poucas famílias, as de “mais posses”, possuíam casas de barro, cujo material 

vinha em comboiada do Sertão, região onde se produziam telhas e tijolos. Estes eram 

trocados por rapadura e mel dos engenhos, produzidos no litoral. As vezes também se 

trocavam alimentos para armazenagem, utilizados no período de escassez.  

Atravessada apenas por estreitos caminhos de areia por essa mata, as “varedas”, 

não haviam estradas. O primeiro veículo teria surgido apenas no início da década de 60. 

O transporte se dava basicamente pelo uso de animais, também utilizados no cultivo da 

cana-de-açúcar, uma vez que haviam cerca de 12 a 14 engenhos na região. Alguns dos 

moradores mais antigos teriam trabalhado no corte da cana para os engenhos. Segundo 

eles, não haviam negros, mas alguns índios e nativos nesses trabalhos.  

Outra maneira de subsistência era a agricultura. As crianças eram criadas “no 

cabinho da enxada”, “amarrando verdura”. Toda a família trabalhava nos roçados durante 

o dia e no período da noite, as mulheres ficavam em casa com os filhos e os homens saíam 

em busca de completar o sustento da família praticando a caça nas matas e a pesca nas 

lagoas.  

Cheguei aqui no Matões com 19 anos. Me casei e vim morar aqui, com um 

Anacé legítimo. Nascido e criado aqui. Bisavô, avô, pai, tudo aqui. Eu nasci em 

Morada Nova. Meus pais vieram pra Caucaia e de Caucaia eu vim pra cá. 

Quando eu cheguei era mata. Um areal que atolava. Aqui só tinha vareda. Não 

tinha carro. O carro era os jumento, as besta. Ninguém aqui falava em carro, em 

bicicleta. Aí eu vi tudo isso, todo mundo aqui trabalhava na roça, todo mundo 

caçava, todo mundo pescava. Aqui ninguém via falar nesse negócio de trabalhar 

pra ganhar dinheiro não. Os dias que meu marido trabalhava aqui, ele e os outros 

da comunidade, não pagava não. Você trabalhava pra mim e eu trabalhava pra 

você. Juntava dez aí trabalhava pra mim. E eu ia pagar tudim, aqueles dez dias, 

a cada um. Mas por dinheiro não, de jeito nenhum. Aqui se matasse um porco, a 

gente dava a cada um da comunidade. Se pescasse um peixe, dividia. Tudo 

coletivo, todo mundo era unido. Na luarada era todo mundo do lado de fora, 

conversando. Sentado no chão. Ninguém tinha medo de nada. Aí ficava 

contando história...aí ficava naquela prosa, naquela alegria que nem 

criança...não tinha maldade não. E a gente saia qualquer hora da noite, qualquer 

hora do dia, as porta era tudo aberta, não tinha perigo nenhum. E as casa era tudo 

de palha. Aqueles que podia tirar barro no barreiro fazia uma casa de barro. Mas 

a maioria era de palha. A minha era. E eu achava era bom. Era bem quentinha, 

quando começava a chover, a gente pedia que chovesse mais, pra ficar mais 



83 
 

 

 

quentinho. Aí eu dizia pra minha menina, no ano de 75, no tempo da 

invernada...graças à Deus! (Francisca Antônia, 59 anos). 

A vida comunitária, construída a partir de formas coletivas de desenvolver o 

trabalho – não assalariado – e prover a subsistência, em regime de mutirão, um convívio 

alegre e prazeroso com os “parentes”, que gerava uma sensação de bem-estar e de 

segurança, onde tudo era compartilhado. Os entrevistados relataram que não havia a 

sensação de medo que sentem nos dias de hoje, em muito proveniente do grande 

crescimento populacional na região nos últimos anos e da chegada de “pessoas 

desconhecidas”.  

Quando se encontrava era só alegria. Quando dizia que ia se rezar um terço num 

canto, era uma fila. Daqueles idoso, daquela juventude, daqueles senhor...aí a 

gente pegava uma lamparina e ia pelo mei do mundo, naquelas vareda, naquelas 

mata. A gente ia era a noite todinha, naquela alegria, naquela satisfação, 

cantando, rezando, pedindo...umas 15, 20 pessoas...um atrás do outro. E depois 

voltava e no outro dia era no batente...quer dizer, hoje, porque existe cada etapa, 

modifica. O crescimento em família, na sabedoria, na tecnologia...porque 

quando eu comecei a me entender aqui dentro da área com a família do meu 

marido, não tinha negócio de rádio não. Todo mundo vivia assim, no silêncio, 

pela cantiga dos passarim, pelo balanço das mata...não tinha esse negócio de 

toque...depois foi que foi aparecendo. E assim mermo cantava era os forró e a 

gente ia dançar, todo mundo, no chão de barro, alegre e satisfeito. Vivia bem. 

(...) nóis era acostumado a andar de cavalo, de jumento...aqui era uma estrada 

que era só mata, mas tinha um caminhozinho..aí numa hora dessa vinha passando 

era os cavaleiro vindo do Pecém e ia até o Cambeba. Os cavaleiro. Os parente. 

Pegando lá do Cambeba, longe, aonde hoje em dia é a siderúrgica, onde eles 

marcaram a refinaria...aqui eles passavam tudim, iam trocar peixe, côco, 

farinha...trocava pelos peixe na praia. Levava umas bolsa de palha e jogava o 

peixe. E ia embora. Com uma bolsa, um urú...estradona aí, num sei que horas da 

noite. Quando chegava em casa era bem recebido pela mulher, que ia fazer pros 

filhos. Não tinha óleo não, era leite de côco. A gente fazia toucinho do porco, 

pra comer com farinha e rapadura. Pegava uma galinha gorda e fazia pirão com 

feijão. Não tinha esse negócio de macarrão...era só no leite de côco e era gostoso. 

A gente dormia...(Francisca Antônia, 59 anos). 

Antigamente aqui não existia cerca. Existia as divisória dos terreno, mas não 

existia cerca como existe hoje, ou muro. As divisória era os pés de imburana. 

Existia um tronco de imburana num canto do terreno e o outro no outro. Então 

ali, onde tinha um pé de imburana pra o outro, ninguém invadia ali, porque era 

um marco dizendo que aquele terreno ali era do cumpade Chico, era da cumade 

Umbelina, era do cumpade Ernesto, do cumpade Zé Paulino, do cumpade 

Joaquim Freire...então cada um tinha o seu pedacinho de chão. Que na época 

que chegaram aqui era terreno ao léo, e os tamanho, os cumprimento desses 

terreno, era uma légua. Era 6 km de chão. Nesse tempo pegava uma tira de chão, 

era ao léo mesmo...dizia “esse pedaço aqui é meu pros filhos, netos, bisneto”, 

criar a família. Então depois foi que passou a dividirem, a questão dos lote, com 

as légua de terra (Joaquim Severiano, 33 anos).   
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Meu pai só contava as história dos terreno, que de primeiro, antigamente, o avô 

dele, quem tomava conta de um pedaço de terra era dono, que não tinha posse, 

viu? Aí era de quem chegasse. Era da união (Das Chagas, 77 anos). 

A perspectiva de propriedade se dava baseada no valor de uso da terra e dos bens 

naturais: o objetivo maior era criar a família, ver crescer os filhos, netos e bisnetos, 

criados com a alimentação provida através do contato direto com a terra e a natureza, 

promovendo saúde e bem estar.  

Eu, desde que eu me entendi no mundo eu tenho muita história pra contar. 

História de beleza, de sofrimento...porque na minha época, da minha infância, 

era uma temporada de pobreza, porque hoje não tem mais ninguém pobre. 

Naquele tempo todo mundo era pobre, mas a gente vivia uma vida de beleza, 

através da...das tranquilidade, da saúde, do respeito, a tranquilidade que o povo 

tinha, não era comparado com hoje. Hoje é um mundo da perdição. Então, eu 

sou nativo de Matões, eu me criei na roça, com oito anos de idade eu já puxava 

uma enxadinha (...) que era o estudo que meu pai dava pra nóis, pai pobre, 

alcançado como se diz. Porque o rico tinha capacidade de pegar o filho, contratar 

uma professora ou um professor pra ensinar o filho. Aqui não existia colégio. 

Não tinha professor. Tinha assim...mas os alcançado não tinha condições. E veio 

aquela história do, do, do...dos velhos. Trazia essa ignorança do outro povo 

antepassado, que olhe...eu, pra viver não carece de estudo, o meu colégio é o 

meu roçado, que é de onde eu tiro alimento para me alimentar e ele [pai] puxava 

todos para o trabalho. Eu com 8 anos de idade ele já puxava para o serviço, mas 

ele, quando fui crescendo e fui pegando mais rebusteza, corpo não que eu sempre 

fui franzino, mas então aquele espírito de homem trabalhador, porte de 

índio...que o índio ele num é fraco, o índio ele é uma matéria que as vezes num 

dá nada por ele, mas vamo atrás da força, rebusteza, da força que ele tem, dada 

pelo nosso pai Tupã e os antepassados. Aí, eu mais meu velho pai trabalhei na 

agricultura mais ele até vinte e poucos anos. Com vinte e poucos anos aí....ele 

não tinha o que me dar para quando eu me casasse, aí eu digo – agora eu tenho 

que me virar, tenho que trabalhar pra mim. Ele ele disse que eu tava liberado 

(Francisco da Silva, 69 anos). 

Aqui, ninguém vivia doente. Era todo mundo com saúde. Menino era criado 

com goma, farinha e leite de cabra. Quando criava um gadozim, ele dava leite, 

num tinha negócio de vender não. Aí o vizinho ia todo dia buscar um leitim. 

Num tinha negócio de pagar e nem negócio de vergonha. As cabra, no curralzim, 

a gente ia só buscar. As vezes a gente fazia as carga pra 

Fortaleza...transporte...carro, quando eu cheguei, só ia até o Coqueiro. Até lá só 

ia a pé. Ou de cavalo, ou de jumento. Quando a gente fazia farinha, porque as 

vezes passava de 15 dias fazendo farinha, na minha casa você entrava e era os 

paiol de goma, de farinha, as ruma de côco, as placa de doce cheinha..que 

ninguém adoçava café com negócio de açúcar não. Era doce de cana. Tinha 

muita cana. Era um canavial medonho (Francisca Antônia, 59 anos). 

Tinha muita fornalha, tinha muita casa de farinha, pra fazer aquele...cada qual 

tinha seu pedacinho pequeno, mas era muito porque todo mundo era unido. Se 

ajuntava assim...eu não podia fazer meu terreno pra plantar minha cana, que era 

pesado, eu não podia pagar um trabalhador, sua família era...os vizinho...a gente 

fazia assim de coração, com amor. Sua família dizia “olha o Francisco tá 
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precisando de uma ajuda, vamo ajudar ele que depois ele ajuda a gente”. Aí 

aqueles mais cidadão mais velho, que eles vinham buscando aquele regime dos 

índios, como dos pajé, aí ele chamava aquele povo, formava aquela reunião, aí 

dizia “vamo fazer o serviço do Francisco todo mundo, ajudar a fazer, que quando 

ele terminar o serviço dele aí ele vai pagando aos pouco”. Era assim, era a união. 

Hoje em dia ninguém pode mais fazer assim porque se a gente for fazer isso aí, 

se ajudar, no outro dia tão dizendo que fulano de tal é um adulador. Ele não vai 

fazer isso aqui por amor, pela união (Francisco da Silva, 69 anos). 

Muita gente armazenava o feijão pro tempo de uma dificulidade. Um tempo 

escasso, né? Mas quando ele não tinha o dinheiro pra comprar rapadura, trocava 

o feijão por rapadura. Porque a rapadura era o alimento tanto do praiano quanto 

do sertanejo. Sertanejo pegava um milho, botava de molho, fervia 

aquela...botava pra esfriar, quando esfriava botava ele no moinho, moinho 

manual, aí quando acabava fazia aquele pão de milho, colocava pra cozinhar e 

quando ele cozinhava comia ele com rapadura, servia de alimento. Levava pro 

roçado, comia em casa. Hoje em dia se a gente for trabalhar não levar uma 

merenda, trabalhador quando for nove e meia o caba tá afuguiando...de primeiro 

não, o pessoal era forte. E era forte por que? Por causa dos alimento que era forte 

e sadio. Hoje não é mais forte como de primeiro. Através do organismo da gente 

não é mais próprio pra uns tipo de comida, pegar um pão de milho pra comer 

com feijão, rapadura, uma carne de porco ou de gado, pra fazer aquela farofa 

com pão de milho...que no interior num tinha farinha e tinha quando comprava 

dos praiano. A gente levava rapadura, côco..pra trocar por feijão. Aqui toda vida 

quem era de baixa renda ele não tinha feijão constante, porque ele não tinha 

condição de plantar muito e ele só plantava porque a família era grande. Os pobre 

só o que aumentava mais em casa era os filho. Aí num tinha feijão suficiente pra 

armazenar. E os dois dia de fábrica eles trocava esse feijão...pra que era que ele 

trocava? Ele num precisava daquele feijão, porque os dono de fábrica tinha 

condição de botar um roçado de duzentos, trezentos metro..e ter feijão e milho 

pra armazenar..aí na colheita da cana, quando colhia a cana, botava fogo naquela 

palha, aí dava feijão que só Deus poderia acabar com aquele feijão. Muitos deles 

quando não dava vencimento dava pra aqueles mais pobre, ajudar pra comer..aí 

eles pegava esse feijão pra mor de armazenar pra quando o povo dele, nosso 

povo, que tivesse passando necessidade, ele ter como ajudar. Quando ele tinha 

condições de ajudar em troca de serviço, ou então de um animal qualquer, ou um 

porco, ou um bode, ou um animal qualquer, pra ele trocar esse feijão, aí...que o 

milho aqui ele sempre foi mais...ele sempre dava mais. O feijão não...no meu 

tempo. Mas a história é que aqui sempre foi pros rico que tinha condição de 

plantar num sovaco de morro, que é um canto de um morro pra outro que a gente 

chamava, ali dava uma fartura de feijão, milho, jerimum, melancia...Eu criei meu 

filho plantando, caçando e pescando (Francisco da Silva, 69 anos). 

5.1.1.1 - A moradia 

Relata-se que a moradia dava-se em casas de palha, “amarradas no cipó,” ou em 

casas de taipa, que abrigavam toda a família. Quando a família possuía melhores 

condições econômicas e animais para o transporte, adquiriam-se telhas no Sertão, através 

da troca de produtos produzidos no litoral ou mesmo da compra. As palhoças das casas 

eram adquiridas na mata, geralmente do junco que se dispunha nas lagoas ou dos 
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carnaubais. Também não havia energia elétrica, a qual só teria chegado à região em fins 

dos anos 80. 

Eu fiz uma casinha de palha, sabe qual foi o ano do...78. um compartimento. 

Que aqui ninguém tinha besteira não. Era todo mundo alegre e satisfeito com a 

casinha de palha. Não tinha negócio de luxo não. Aí vinha nos surrão dos animais 

do São Pedro trazendo duma oleria pra vender. Lá tinha uma oleria que fazia 

umas telha. Aí a gente fez uma moagem boa e comprou, pra cobrir um só 

compartimento. Aí nóis fomo pra mata, buscamo um monte de palha e fizemo. 

Pau com barro e continuando de palha o resto. Tudo seguro, amarrado com cipó, 

canga-de-boi. E às vezes eu ainda digo que tenho saudade de uma casinha de 

palha amarrada com cipó, bem quentinha. Fico me perguntando se hoje a gente 

ainda pode ter uma casa dessa. Não sei se um dia ainda poderei morar num 

cantim assim, mas que é bom é bom. Foi o tempo que eu passei bem, foi o tempo 

que eu não tinha medo. Saia do Matões e haja estrada. Tinha era vareda por 

dentro do mato (Francisca Antônia, 59 anos).   

Porque antes era só casa de palha e alguma casinha de taipa. Casa de tijolo, 

quem tinha uma casa de tijolo aqui era barão. Quem tinha um recurso maior tinha 

por exemplo muitos animais, que viajavam pra fora. Eram pessoas que 

comboiavam rapadura, mel...e levavam pra fora...pra fora, onde é? Era o Sertão. 

Pra vender ou então trocar com alguma coisa lá. Por exemplo. Levava seis carga 

de rapadura, aí lá no sertão, como eles não produziam rapadura, nem mel, 

trocava por tijolo, e aí trazia o tijolo de volta no lombo dos animais. As vezes 

trazia um pacote de café, alguma coisa pra comer..mas dificilmente trazia 

alimentos. Trazia mais era pra poder construir a casa..telha, a telha bruta mesmo. 

Grande. Tijolo grande. Aqui não fazia tijolo. Trazia do sertão. Telha também 

trazia do sertão. Foi quando começou a fazer casinha de tijolo e de telha. Antes, 

existia aqui o engenho puxado a boi. Existia as rodas, existia uma junta de boi e 

a pessoa que tangia o boi pra ele funcionar que não funcionava a motor. Quando 

começou a funcionar a motor aqui foi no final da década de 80 (Joaquim 

Severiano, 33 anos).   

Antigamente as nossas palhoças eram feitas num era da palha da carnaúba, era 

do junco. É uma planta que fica dentro da água, utilizada pelo nosso povo Anacé 

para fazer esteira, para fazer vestes para dançar o toré, que é a saia (João de 

Freires, 53 anos). 

Mesmo reconhecendo a dificuldade da vida no passado, é interessante notar que 

havia uma sensação de segurança na vida comunitária, de liberdade, que é comparada 

com os dias atuais, considerados violentos e perigosos. 

(...) Nesse tempo [a casa] era de taipa. Ainda hoje eu moro numa casa de taipa, 

só que era toda de palha. A cobertura era de palha, com dois anos que a chuva 

batia já caia em cima da gente, mas aí sofrendo com fé em Deus, as coisa 

começou a melhorar e nós compramo uma coberta de telha. É uma casa de taipa 

mas nem se compara com o que era (...) aqui era mato viu? Só andava quem 

tinha coragem. A luz era da lua a noite das estrelas e nada mais. Mas era uma 

coisa boa, que a gente vivia tranquilo, podia entrar numa vareda dessa daqui...a 

gente andava léguas e léguas que nada ofendia a gente....a não ser coisa da mata, 

uma raposa...um guaxinim..porque ninguém pensava como hoje nóis pensa, que 
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nem sair de casa a gente pode sair, né toda hora que pode sair da casa da gente, 

porque o mundo tá composto de marginal. Naquela época não existia. Todo 

mundo era irmão. E isso no meu tempo. Noutro tempo antepassado aí é que todo 

mundo era irmão um do outro e sé considerava como irmão (Francisco da Silva, 

69 anos). 

  

5.1.1.2 - O sistema de transporte 

Foi muito presente nas entrevistas os relatos sobre a problemática com o 

transporte. Era necessário ir até uma localidade conhecida como Primavera, distante pelo 

menos 22 km de Matões, onde havia trens para Fortaleza e para o centro de Caucaia. Até 

chegar na Primavera era necessário buscar uma condução nos animais. Apenas na década 

de 80 teriam sido feitas as primeiras “estradas de piçarra”. 

De primeiro no meu tempo de novo eu saia daqui pra Primavera pra pegar o 

trem. No tempo que eu fui me apresentar, com 18 anos, só ia de pé...eu mais um 

colega. Nóis ia por aqui pela praia e ia bater lá. Passava pelo Icaraí, Barra...até 

chegar lá. Lá nóis pegava uma canoinha (José Celestino, 82 anos). 

O primeiro carro que andou aqui, na comunidade de Matões, foi do Cauípe pro 

Pecém ou do Pecém pro Cauípe. Era o jipe do Antônio Brasileiro no ano de 

1962. Foi o primeiro carro que entrou aqui. E os mais velhos, inclusive um tio 

meu que faleceu esse ano, dia 16 de janeiro, o tio Chagas Paulino, ele foi um dos 

responsáveis, junto com tio Zé Paulino, era dois primos, de fazer a junta de 

homens responsáveis por abrir essa estrada aqui, que hoje é a CE 421, vem da 

Primavera pro Pecém. Então foi arrancado o toco de chibanca, foi brocado, na 

estrada, a vareda foi aberta, né? Foi brocada e foi todo cortado de foice pra poder 

abrir, depois foi arrancado de chibanca, de picareta esses tronco, depois a terra 

foi forrada de bagaço de cana, de bucha de côco, pra poder o jipe passar. Pra 

você ter idéia. Quando foi depois, na década de 80, foi quando passaram a 

piçarrada, colocaram piçarra. E aí na época, o prefeito era Joacir Pontes, de 

Caucaia, colocou umas máquinas pra poder aterrar. No final da década de 70 pro 

início de 80. Foi quando tudo começou, a questão do progresso chegar por aqui 

(Joaquim Severiano, 33 anos).   

[...] o sistema de transporte aqui, pra pessoa poder...tinha que ir pra Primavera. 

Pegar um trem que daqui pra Primavera dá mais ou menos uns 22 km, então ia 

no lombo de jumento tudim pra Primavera e de lá pegava o trem pra ir pra 

Fortaleza. Do mesmo jeito quando voltava deixava os animais lá, pegava e vinha 

pra casa. Ônibus começou a entrar aqui até o Coqueiro, uma comunidadezinha 

no Coité. Minha sogra mesmo era uma que ia, que matava porco e ela dizia que 

ia escondido as banda de porco, cortava em quatro, cinco pedaços uma banda, aí 

escondia no meio das bananas, colocava por exemplo uma pinha de banana 

debaixo do surrão, botava uma banda de porco no meio, depois botava mais 

banana e cobria com a palha da bananeira e depois amarrava o surrão e levava 

no lombo dos animais lá pro Coqueiro, porque não podia levar carne dentro do 

ônibus, então tinha que levar escondido. E ela levava pra vender pra Caucaia e 

as vezes em Fortaleza. Era uma dificuldade grande viu antigamente aqui? Em 
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compensação, as pessoas viviam bem, viviam felizes, era só mata selvagem, não 

tinha energia elétrica. Era só candeeiro, lamparina (Joaquim Severiano, 33 anos).  

Minha vó, minha bisavó, ela era parteira caximbeira. Parteira porque ela fazia 

parto das mulheres. Ia no lombo do jumento. Não tinha meio de transporte aqui, 

era só mata, estrada de areia, vareda mesmo (Joaquim Severiano, 33 anos). 

Primeiramente era como se diz. Não tinha transporte, não tinha estrada. Nóis 

pra ir pra Caucaia, pra Fortaleza, nóis ia pegar o ônibus na Primavera. Entendeu 

como é? Depois fizeram um...andava a pé, de jumento, de burro, de cavalo. Não 

tinha essa estrada aqui não, era só areia. Então nóis ia pra Primavera de pés. Lá 

pegava um trem. Ia e descia lá e nóis voltava a pé de madrugada. Saia as oito 

hora da noite pra pegar o trem de madrugada. Lá pegava o trem de lá pra cá 

descia pra chegar aqui de madrugada. Depois, botaram um ônibus no Coqueiro. 

Sabe o Coqueiro? Aí nóis ia pra lá e pra cá. Nóis ia pegar lá. Ora, era bom 

demais! (...). Era debaixo de chuva...! Aí, depois, fizeram a estrada pra 

cá...depois foi que inventaram essa estrada que vinha até o Matões. Aí melhorou. 

Aí depois fizeram essa pista, aí ficou bom. Passageiro que ia daqui pro coqueiro 

de pés, hoje tem uma parada ali na curva, aí dali pra cá num querem vir de pés. 

O ônibus tem que parar ali, parar aqui..[risos] (Das Chagas, 77 anos). 

5.1.1.3 - O trabalho e a subsistência 

 

5.1.1.3.1 - A agricultura 

Da agricultura provinha a base de subsistência da comunidade. Nos roçados 

plantava-se mandioca pra fazer farinha, jerimum, algodão. No perído da colheita se 

faziam “farinhadas”, tarefa geralmente das mulheres, que também nos festejos, como na 

Semana Santa, juntavam-se nas casas de farinha para fazer a moagem da mandioca. A 

alimentação se dava a base de farinha, feijão, milho, goma, rapadura, mel, cajú, etc. 

Também havia a criação de animais. 

[...] No 58, pra dar conta da família, da mulher e dos filhos, que eu criei 10 filho, 

eu comecei a fazer canteiro, trabalhava em roça, em tudo...pra ajudar fiz canteiro 

pra vender verdura no Pecém. Eu ia todo dia. Chegava ia trabalhar. Nesse tempo 

eu tinha um chiqueiro de cabra, umas 20 e poucas. Em 60 eu tinha umas 60 

ovelha. Tinha um curral de gado, 6 cabeça. Pra eu dar conta de tudim. E a horta. 

Com 3 anos eu já tinha um menino que ajudava. Eu ia pro meu serviço e ele ia 

vender a verdura, já pichotezim (José Celestino, 82 anos). 

Então, os mais velhos, a tradição que eles tinham aqui era da agricultura, fazer 

roçado, plantar o jerimum, plantar a cabaça, algodão, plantar mandioca, pra 

poder fazer a farinha, a tapioca (Joaquim Severiano, 33 anos). 

(...) minha mãe fez para cada qual uma enchadinha pra nóis tirar moita, capinar 

no cabo da enchada, era como nóis sobrevivia minha filha. Os mais velho né? O 

Manel, o Aristeu, a Maria minha irmã, a Cleomar, que era os mais véi. Eu num 

podia, porque eu tinha quatro anos. Aí eu já nesse tempo ajuntava castanhinha, 

cajuim e era como nóis se fartava minha filha. Nóis pisava aquela castanha num 

pilão, aí ajuntava o caju e fazia a castanha...aí meu Deus do céu como é bom! Aí 

nóis botava a água do caju dentro da castanha e tu num sabe que isso era um 
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almoço pra nóis?! Era o almoço, minha filha. E aí nóis comia que ficava de 

barriga pra cima (Maria José, 69 anos). 

Também se relatam terras férteis, em que não havia a necessidade de adubo e onde 

se produzia com abundância. Ao mesmo tempo, relata-se a importância do trabalho para 

evitar a fome, pela falta de alimentos sobretudo nos períodos de estiagem.  

(...) aonde a gente plantava dava com fartura. Feijão, milho, roça...tudo dava 

com fartura...porque hoje até as terra tão cansada. Tão cansada por causa do 

homem. O homem disciplinou as terra dum tal modo que mataram uma parte da 

terra, que aqui já num tem mais as terra forte para se plantar a não ser que adube 

né? Pois sim, aí foi quando eu me separei do colo do véi, né? E fiquei trabalhando 

pra mim, por conta própria, para mim fazer o meu alicerce de vida para quando 

eu me casasse eu num botar minha esposa para as casa como quenguinha, como 

primeiro se falava em quenguinha né? Pedindo um ajuda para sobreviver. E isso 

eu fiz com um esforço muito grande, sofri, muita fome..não vou mentir...mor 

de´u fazer meu alicerce de vida para quando eu casar eu ter...não sofrer tanto, 

para eu me alimentar mais minha esposa e meu filho. Mas aí...nós passamo por 

dificuldade, porque o rico não tem...(Francisco da Silva, 69 anos).   

O cultivo das hortas, como atividade que envolvia toda a família, só teria se 

estabelecido com maior importância como atividade econômica nos anos 80, quando 

passou a desenvolver-se um pequeno comércio de hortaliças com o Pecém, com Caucaia 

e com Fortaleza, tendo em vista que o transporte tornou-se mais acessível. Até então, por 

ser considerado um “trabalho maneiro”, a produção de hortaliças era considerada uma 

tarefa das mulheres, assim como o plantio, a colheita e a moagem da mandioca nas casas 

de farinha, o que era feito de maneira coletiva.  

A região de Matões teria sido uma das maiores produtoras de hortaliças do Ceará, 

produção essa que não utilizava agrotóxicos e que passou a complementar a renda 

familiar, algo nunca reconhecido e incentivado como ocupação pelos governos.       

Quando foi em 1971 foi quando uma pessoa de Caucaia trouxe pra cá a cultura 

da Horta, um rapaz chamado Louro, e quando esse rapaz trouxe a horta, era um 

canteirinho em pé, no quintal de casa que a mulher fazia e isso passou a ser a 

cultura da mulher. A mulher era que cuidava desses canteiro, porque era trabalho 

maneiro e o homem era responsável pelo trabalho pesado, que era fazer a 

agricultura. Quando foi na década de 80, quando começaram a ver que o 

transporte entrando aqui, que tinha como plantar...Caucaia já tinha essa tradição 

da hortaliça, então foi quando as pessoas começaram a acreditar que levando no 

ônibus a verdura, o cheiro verde, pra o mercado São Sebastião, que lá era 

vendido de Caucaia, foi quando o pessoal começou a levar no ônibus a verdura. 

Então o homem também começou a trabalhar na horticultura. Mas poucos 

acreditavam na horticultura, acreditava mais na agricultura. E quando passou a 

ver que tava dando um dinheirinho pra sobreviver, então foi quando intensificou. 

E aqui ficou visto até pouco tempo atrás, no final da década de 90, a gente 

considerava que aqui, a região do Matões, era a região mais produtora de 

hortaliças do Ceará. Até nóis começamos a lutar pra que fosse publicado isso no 

Diário Oficial. Mas nunca foi reconhecido, porque eles...sem veneno, agora é 

que tá tendo, mas antes tudo era orgânico, e aí...nós produzia aqui..eu mesmo, 
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eu nasci os dente amarrando verdura, plantando verdura, com meu pai e minha 

mãe. Meu pai tinha...aqui onde eu tô hoje era uma horta. Eles tinham 82 

canteiros. Eram 40 canteiros de um lado e 42 do outro. Eu tomava de conta mais 

o meu irmão, a minha mãe e a minha irmã. Nós trabalhava cuidando da horta 

desde novinho (Joaquim Severiano, 33 anos).  

Com o “boom” da ocupação imobiliária no Paracuru nos anos 80, atividades 

ligadas à construção civil também passaram a se desenvolver na região, competindo com 

o trabalho na lavoura. 

O meu pai aprendeu a ser pedreiro. Ele fazia a empeleita de roçado, depois 

passou a  ser cortador de cana, depois começou a trabalhar na agricultura. Como 

pedreiro, depois, ele foi trabalhar na Paraipaba, no Paracuru e nóis ficava 

tomando de conta aqui. Então ele só vinha final de semana. Daqui a pouco ele 

começou a trabalhar no Pecém, quando isso aqui começou a crescer, fazendo 

serviço da construção civil. E nóis cuidando da horta. Nóis acordava cedinho, 4h 

da manhã, amarrava verdura, que era pra quando fosse cinco horas da tarde nóis 

botar no ônibus e ir pro mercado São Sebastião. E minha mãe era quem levava 

pra vender. Minha mãe ia pro mercado São Sebastião as 5h da tarde, passava a 

noite toda lá, no mercado, dormindo em cima dos saco, dos surrão, pra no outro 

dia bem cedim ela tá na feira, vender e vir de lá pra cá com o dinheiro e o 

alimento pra nóis. E nóis continuava trabalhando. Nascia os dente assim. Aí 

depois que meu pai deixou de plantar eu botei uma horta pra mim. Fiquei com a 

horta aqui até...minha menina tem 9 anos hoje, ela nasceu no meio dos canteiro 

praticamente. A minha mulher ela também cuidou de horta comigo. A nossa 

horta tinha 60 canteiro (Joaquim Severiano, 33 anos).  

 Nas nossas tradições, quem trabalhava na roça era as mulheres. O homem era 

mais para caçar, pescar...tinha outros tipos de trabalho. Os homens ia fazer 

caieira de carvão para vender...é um sistema de você pegar a madeira, enterra ela 

no chão, aonde a madeira fica coloca tipo um filtro, para poder sair a fumaça né? 

Aí bota folha seca, palha...e toca fogo. Aí a fumaça vai queimando e aí saindo, 

aí quando tá pronto tá só o carvão. A mulher plantava e colhia a mandioca e ia 

pra casa de farinha (João de Freires, 53 anos).  

 

5.1.1.3.2 - A caça e a pesca 

A caça e a pesca eram atividades extrativistas desenvolvidas como um reforço a 

manutenção do sustento da família, geralmente sendo praticadas pelos homens. Ao final 

do dia, depois do longo trabalho nos roçados, iam para as matas ou para as lagoas, para 

os mangues ou para a beira do mar. Assim, observa-se que a base de sustentação da 

sobrevivência estava fortemente relacionada com a produção no contato com a terra, as 

matas, as lagoas, enfim. Com todo o ecossistema estabelecido no local, rico em uma biota, 

fauna e flora, típicos da zona costeira do estado.  

No começo, desde novo que eu caçava. Primeiramente, casa só tinha mesmo 

umas quatro. Dos mais velhos, meus tios. E era só o areal. No começo. A estrada 

era só areia. A gente pegava pra ver quem aguentava a terra quente. Aqui na 

frente tinha uma mata que tinha caça. Era punaré, era cassaco, era passarim, 
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quem-quem, juriti, na mata toda, na mata grande. Se ajuntava até 10 pessoas e 

ia saber quem era o melhor pra caçar. Punaré a gente balançava assim...e corria 

punaré pra todo lado. Era um bichim parecido com preá. Desde pequeno que eu 

era bom na baladeira. Eu trazia 4 ou 5 punarés. Eu inventava um cordãozim na 

cintura e botava. Quando eu chegava em casa eu tirava o cordão. Eu não como 

caça não, desde novo. Não gosto. Caçava mas não comia. Mas aí as mulher fazia 

uma misturinha de feijão e torrava a caça pra comer. Tudo era raiz, num tinha 

tempero. Eu comia era uma rapadurinha. Nesse tempo, nos meus 12 anos, minha 

viagem era só essa, caçar..ou trabalhar né? (José Celestino, 82 anos). 

Eu também caçava de espingarda (...) eu pra ajudar mais, tinha minha 

espingarda, lazarina. Um tipo de espingarda. Aí eu ia pra mata, trazia a juriti, o 

quem quem, o jacú...era difícil ir pra não trazer um, dois..é passaros, de pena 

(José Celestino, 82 anos). 

Quando essas atividades que eram desenvolvidas no passado são comparadas com 

os dias atuais, reconhecem que a degradação e o desmatamento provocou o 

desaparecimento dos animais.   

Aqui caçava todo tipo de caça. Era o jacú, a jurití, o nambu, o preá, o tejo, o 

peba, o tatu, até veado meu pai contava que na época aqui tinha. Eu alcancei esse 

tipo de caça que eu disse aqui. Eu fui um dos que cacei. Caçando peba de noite. 

E pescava. Eu trabalhava na roça até cinco hora. Cinco hora entrava pra dentro 

da minha barraquinha véa, minha mulher fazia comida que não era essa 

mordomia que a gente tem hoje. Aí eu tomava ali um caldinho, tomava um café, 

botava a tarrafa nas costas, só quatro hora da manhã..a noite nóis pescava na 

costa, no mar, a beira mar. De pé. Na costa. Na remansa da maré. Lá na barra do 

cauípe. Era mais de um, dois, três, dependendo das união do povo. Uns iam prum 

lado, outro iam pro outro, outros iam caçar...quando não ia pro mar ia pescar nas 

lagoa, que tinha lagoa. Pescava de dia, pescava de noite, pescava de choque, 

pescava de tarrafa. Nas lagoa limpa quando dava pra pescar de tarrafa a gente 

pescava. Lagoa que não dava pra pescar de tarrafa pescava de choque. Choque 

é uma armadilha pra gente pescar feita de vara. Cumpridinha assim, tem uns três 

a quatro palmo de altura, dependendo da altura é feito assim quase assim um 

funil, comparando..um palmo de largura e ele vai abrindo como uma saia godê 

com as vara despontada pra ele pegar o peixe. E aqueles aguapé, aqueles 

junco...quando batia em cima do peixe a gente via logo pela pancada. A pancada 

do peixe no choque. Aí nóis só fazia pegar com a mão. O uruá...aí era as mulher. 

As mulher pescava de anzol, anzorim. Pescava pegando uruá, ia pro mangue 

pegar aratu, os homem pegar carangueijo. E era assim, os homem e as mulher. 

Quando o homem não podia ir se ajuntava um bando de mulher e ia pescar aratu, 

dentro do mangue. Tinha mangue. Como tinha mangue aqui no Pecém. Agora é 

que o mangue tá acabado, mas na época, deu novo, era um mangue grande, era 

léguas e léguas de mangue. A população foi crescendo e foi acabando com o 

mangue. Hoje em dia tá bem poquim o mangue e gente morando dentro do 

mangue (Francisco Antônio, 69 anos). 

5.1.1.4 – A cultura, os costumes e as crenças 

Na cultura e na religiosidade do povo Anacé destaca-se o sincretismo entre as 

tradições dos povos originários e o catolicismo presente em seus costumes e crenças.  
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Essa realidade encontra eco no passado, pois segundo HOONAERT (1994), logo no 

início da colonização, os portugueses teriam entendido que só poderiam dominar de 

maneira eficiente os povos da terra se substituíssem a autoridade de seus líderes religiosos 

– os pajés ou feiticeiros – por padres católicos. Esse teria sido o papel dos aldeamentos.  

Os aldeamentos no Ceará foram utilizados como uma maneira de combater o projeto 

dos indígenas de iniciar uma confederação entre diversas nações na região, pois os 

curraleiros e demais portugueses tinham interesse em firmar hegemonia na região. 

Foi esta aliança entre o poder religioso (aldeamento), o poder militar (casa forte) 

e o poder econômico (curral) que aniquilou a força dos indígenas no Ceará. No 

caso em que a resistência cultural deles permanecesse apesar de todas as 

pressões, eles eram “tocados” para outro aldeamento, o que favorecia seu 

desaparecimento enquanto povo organizado (HOONAERT, 1994, p. 54). 

Ajuntando à força os índios poderiam afastá-los da presença dos líderes religiosos 

antigos e prepará-los para entrar no mundo dominado pelos brancos, permitindo a sua 

escravização e eliminação como força social que ameaçava a presença do colonizador. 

Os índios, por sua vez, “aceitando” a religião dos brancos conseguiam resistir ao 

genocídio e sobreviver, ainda que perdendo parte da herança dos antepassados. 

De um lado o catolicismo foi a religião dos dominadores e invasores europeus 

imposta aos antigos habitantes com uma violência que não permitia recusa: uma 

religião imposta. De outro lado essa religião foi o instrumento que os vencidos 

usaram para não perder totalmente sua identidade e resistir culturalmente contra 

o invasor: uma religião de identificação cultural e resistência. Dizem os 

historiadores que os índios brasileiros tiveram diante do invasor europeu três 

opções: a morte no combate, a fuga no mato ou a religião. Aceitar a religião dos 

brancos significava para os índios salvar a sua vida física, mesmo perdendo em 

grande parte a herança cultural dos antepassados. Acreditamos que essa 

realidade se aplica no Ceará. O povo cearense teve que aceitar a religião de seus 

dominadores. Assim se constitui um povo aparentemente submisso e mesmo 

apático, mas na realidade revoltado. A alma nunca aceitou o que o corpo teve 

que aceitar. Daí se explica como se verificam de repente cenas de violência num 

povo aparentemente pacífico (HOONAERT, 1994, p. 61).  

 

5.1.1.4.1 - Dança de São Gonçalo 

Conta-se que a Dança de São Gonçalo, junto à tradição das festas de Reizado, do 

Côco e do Toré, são tradições indígenas. A prática da dança de São Gonçalo destacava-

se na comunidade e só se dançava por promessa para São Gonçalo, caso ela fosse 

atendida.  

(...) essa história já passaram pra mim, é a história do velho...avô, que meu pai 

contava e que foi o pai dele quem passou pra ele. Aí ele disse que a Dança de 

São Gonçalo tinha sido produzida pelos índios. Era o toré, a dança do Côco, 

reizado e a dança de São Gonçalo. Essas dança é coisa de indígena. Quem faz 

sem pensar que não é não sabe. E a de mais validade é a dança de São Gonçalo, 
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porque é uma tradição que ela traz uma força para a comunidade, aí...outro dia, 

nós faz como um ensaio, nós faz como uma apresentação lá fora porque através 

da sabedoria dos grandes, que eles querem ver, mas antes não tinha essse negócio 

de apresentação não. Só se dançava por promessa (Francisco da Silva, 69 anos). 

Eu adoecia na minha casa ou eu tinha um problema, aí eu me pegava com Deus 

primeiramente, me apegava com o senhor São Gonçalo para ele me proteger para 

eu alcançar minha saúde, a saúde de uma pessoa minha, ou qualquer mal que 

viesse e uma coisa que quisesse alcançar...que tivesse dificuldade, aí eu pegado 

a São Gonçalo, se fosse atendido eu ia dançar fazendo promessa (...). O que São 

Gonçalo ganhava nessa festividade? Ganhava aquele prazer, que todo mundo 

chegava...pegava aquele dinheirim e botava no pé de São Gonçalo...aquilo ali 

era um voto que alguém tinha feito por ele e botava aquele tanto que pudesse 

botar. Aí depois disso, aquele dinheiro ia pro altar. Vamo dizer que eu fosse o 

tirador, aí eu tinha o meu altar (...), depois da promessa, quando pagava, aí ele 

pegava aquele dinheiro e podia doar para...podia dar o maior dinheiro, mas não 

era para outra coisa não...o dono da promessa, o dono da dança, os participantes 

não tinham direito...o dinheiro do arco todinho era para o dono do santo 

(Francisco da Silva, 69 anos). 

Costumava reunir parte considerável da comunidade, que dançava em pares, “no 

cordão”, com um “tirador” , o mestre, que dançava a frente do grupo recitando estrofes 

em um total de 13 versos e um tocador, que acompanhava dando o tom da festividade. 

Ali, nós tendo os par tudim, 48h de dança...o número, quem faz é a boa vontade 

da pessoa, de ter aquele prazer, aquele prazer mesmo de participar da dança, 

como nóis aqui, nós tem aquela pessoa que tem aquele prazer de entrar no grupo, 

aí tem que colocar o nome de cada um que vai participar da dança, mas não é 

como de primeiro, que de primeiro todo mundo fazia seus dez, com vinte par, 

que todo mundo sabia dançar, aí quando chegava, falava para o chefe, que era 

tio Manel e tio Mário, que era dois irmão, era os mestres, aí dizia “eu quero 

dançar no cordão, o senhor aceita?” (Francisco da Silva, 69 anos). 

A dança de São Gonçalo teria sido trazida por um visitante que se alojara na 

família Pedro e ensinada os irmãos a tradição, que seria repassada à família dos Ribeiro. 

(...) Aí esse velho que eu conheci tocando no fole, ele já aprendeu com outro 

que ele trouxe de lá tocando uma rabeca. Rabeca era uma...como um violino. Aí 

ele foi e pegou uma família, que era a família dos Pedro, aí foi e ensinou a eles. 

Ele passou muito tempo na casa desse pessoal. Aí ele ensinou os dois irmão. Isso 

aí eu não alcancei não. Só dançava por promessa. Aí ele fez um ensaio pra pegar 

o ritmo. Quando todo mundo pegou o ritmo da dança, aí ele botou uma pessoa, 

como esses dois irmão da família Pedro, pra tirar, mor de eles dois ficarem 

dançando. Quando os dois rapaizim pegaram o ritmo aí ele disse que eles nunca 

deixassem essa tradição se acabar, que um dia eles iam precisar (Francisco da 

Silva, 69 anos). 

Quando Mário Ribeiro, o antigo “tirador” faleceu, a tradição, mesmo tendo sido 

repassada a um novo mestre, enterrou-se por mais de três décadas. Nos relatos a dança 

teria ficado proibida de ser dançada. 
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(...) pois bem, aí ficou essa tradição, esses dois irmão ficaram tirando, depois 

passou outro, aí ficaram véi, aí essa família de Ribeiro foram meus professor. 

Eles me ensinaram, Manel e Mário. Eram dois irmão, quando Manel morreu eu 

já dançava mais o Mário, eu pichote novim, de vinte e poucos anos, de doze anos 

até vinte e poucos anos eu dançava no cordão. Hoje o pessoal reclama, que não 

tem um ensaio, uma coisa assim, mas de primeiro passava era quatro, cinco anos 

pra ter. Era por promessa, não era pra fazer apresentação pra ninguém não. Não 

existia essa sabedoria que hoje existe no mundo. Era só inocência. Aí depois, 

esse finado Mário, disse “você tem tudo pra ser o mestre, que agora o Manel já 

se foi, e agora toda vida que eu for tirar a dança de São Gonçalo você tem que ir 

mais eu. Eu vou passar tudo que eu sei pra você.Você é ligeiro e tal..a história 

que passaram pra nóis eu quero passar pra você, não deixe se acabar”. Aí eu 

disse “eu aceito tio Mário, com muito prazer”. Os que ficaram que sabiam tirar 

também aí pararam. Quando ele morreu, fazia anos que não havia. Eu fiquei 

tirando mais ele até o tempo que ele faleceu. Aí a tradição se enterrou. Parou, 

enterrou de um jeito que ninguém mais ouvia falar. Eu tava com trinta e um, 

trinta e dois ano quando esse véi faleceu, aí se acabou (Francisco da Silva, 69 

anos). 

5.1.1.4.2 - Toré  

Apesar de não ser uma forte tradição local (ganhando força apenas no futuro, quando 

da luta pelo seu reconhecimento como povo indígena), houveram relatos sobre o Toré, 

uma dança que também se baseia nos laços de união da comunidade.  

Ela remete a força do “Pai Tupã” e dos “Encantados”, seus antepassados que são 

representados pelas matas, rios, elementos da natureza, para curar as doenças, afastar os 

males. Por ser considerada sagrada, é puxada pelos caciques, pajés e lideranças. Ela é 

considerada fonte de força e de fé. 

Depois da dança de São Gonçalo, outro ritual sagrado é o toré. A pessoa tendo 

boa fé, tendo o coração positivo, dá força (Francisco da Silva, 69 anos). 

(...) é uma dança de ritual sagrado de todos os indígenas do Ceará, que nós Anacé 

invocamos com nosso pai Tupã e todos os encantados e com as forças da 

natureza para nos fortalecer contra todos os males que possa querer tirar de nós 

as coisas boas, da nossa união, da nossa tranquilidade. A dança do toré é formada 

por dois círculos, onde o círculo central estão as lideranças, o cacique, o pajé e 

outras lideranças que são puxadores da entoada, que com o giro da maraca inicia 

o ritual e só pode ficar no primeiro círculo quem realmente sabe o significado da 

dança. E no círculo de fora, é onde os outros índios dançam em círculo, pisando 

forte no chão, fazendo contato direto com a terra, por isso descalço. Nós Anacé 

sempre procuramos dançar debaixo de um pé de jurema porque é a planta que 

simboliza e faz parte do nosso ritual pela sua força de cura e que alimenta os 

animais por ser uma planta que encanta e se destaca em nossa mata encantada, 

considerada como cidade encantada (João de Freires, 53 anos). 

O toré representa uma grande força. É indígena. É protegido por Deus 

primeiramente, criado pela natureza. Por que a gente vai buscar força na 

natureza? Eu acredito...ninguém nunca falou isso pra mim, mas eu acredito que 
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quando a gente vai buscar força na natureza, essa força vem da mata, de um pajé 

encantado (Francisco da Silva, 69 anos). 

É a nossa identidade, a nossa marca. Às vezes dançamos o toré em outros 

lugares, em apresentações onde outras pessoas não índios podem até ser 

convidados a participar da dança, mas quando é na aldeia só podem participar 

os...parentes e convidados. Para nós que trabalhamos com as ervas...o toré nos 

fortalece e nos dá força para vencer todos os males e doenças (João de Freires, 

53 anos). 

5.1.1.4.3 - A mata: a caipora e o assoviador 

A relação com as matas, além de ser a de troca para manter a subsistência através 

das atividades extrativistas, também estava baseada em aspectos simbólicos que 

envolviam o fantástico e o sobrenatural. Era comum levar fumo para os “neguinhos” 

da mata, a caipora, para ter sorte na caça.  

Um dia eu fui caçar, pra você ver como um dia é da caça e o outro do caçador, 

negócio de 4 horas, e aí tinha um pau ferro muito grande pra ver onde cantava o 

jacú..aí eu dei quatro tiros e ele só fazia torcer. Quando foi no quinto...eu via 

muita coisa na mata, né? Uma pisada, um quebradeiro, ...nesse tempo eu tinha 

um tio que ele caçava até veado. Nesse tempo tinha. Eu nunca vi não, mas ele 

matava veado e dizia “olhe, quando você for pra mata, leve no mocó um pedaço 

de fumo pra quando você chegar na mata botar um pedacinho num pau dizendo 

que é pros neguim que eles lhe ajuda a caçar”. Aí eu botava. Isso eu fiz muito. 

Aí eu botei o fuminho e dei o tiro. Aí ele só fez abrir as asas e avoou. Aí eu fui 

entrando na mata atrás, quando fui entrando me arrupiei e num deu força deu ir 

pra frente. Voltei e vim embora. Me arrupiei com medo, negócio de visage né? 

Só podia ser. Não deu coragem deu ir atrás. Eu dei quatro tiro, no quinto ele 

entrou e foi isso. Aí num é coisa boa né? (José Celestino, 82 anos). 

O “assoviador” também seria um elemento encantado. Era um pássaro, protetor 

da natureza, que ajudava a encontrar o caminho de casa quando se estava perdido.  

O assoviador é um pássaro encantado (...). Agora também tem uma coisa. Se 

você arremedar ele, ele chega bem perto de você e solta uma catinga... é horrível, 

insuportável...muita gente aqui, até mesmo jovem, que eu já fui conversar, já 

ouviram o assovio do assoviador. Ele é um pássaro encatado que ele fica assim, 

sobrevoando...defendendo dos perigo né? Que venham prejudicar a natureza 

(João de Freires, 53 anos). 

Nunca vi nada, mas o que eu vi foi o assobio, fim da tarde, de manhã cedo, lá 

no morro do Caicanga (José Celestino, 82 anos). 

O “morro do Caicanga” era considerado um local em que mais se expressavam 

esses elementos, pois o morro seria encantado por um povo indígena antigo que habitara 

a região. 

Nesse tempo dizia que tanto no morro do Caicanga como no capelo das Pedra, 

lá tem umas capoeira lá e umas pedra medonha. Aí lá via canto de galo, via 

andar, via um teção espalhado de um pau pro outro, quando alguém ia pegar, 
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chegava, não tinha mais nada, o galo desaparecia...eu mesmo fui, atrás de 

preá..corria pra todo lado. Nas pedra grande...aí um correu e encolhido e eu fui 

pegar com minha espingarda. Plantei-lhe fogo no mei do preá, eu vi bater, 

quando cheguei num tinha nada, só as pedra...e era difícil eu errar..e lá nas pedra 

tava lá, chumbado e o preá desapareceu. Lá aparecia assobio demais...(José 

Celestino, 82 anos). 

5.1.1.4.4 - Rezadores e curandeiros 

A tradição da reza para a cura de doenças e para afastar os “maus espíritos” era 

passada de geração em geração, considerado como um dom dado por Deus. As rezas eram 

geralmente associadas ao uso de ervas extraídas da mata e utilizadas como remédios 

caseiros.  

Eu rezo, meu pai me ensinou né? Eu novim..ai onde ia me levava me ensinava a 

reza, aí eu fui aprendendo, aprendendo..ai eu aprendi e fiquei rezando no pessoal 

graças a Deus. Chega aqui gente que tá pra morrer e graças a Deus o que eu rezo 

tudo fica bom. (...) eu uso as coisa do mato, as casca..a negada bebe, fica bom. 

Eu mesmo bebo. Eu vou no mato, tiro as casca de pau, boto de molho aí, vou 

bebendo, num sinto nada e fico bom graças a Deus. Tem saúde. Que eu num tô 

com nada, de dor nem nada (Zé Carlos, 63 anos). 

Eu não sei rezar não. Só o pai nosso e a ave maria. Mas eu faço meus remédio 

e dá tudo certo. Cura. (...) eu faço um remédio que dá tudo certo. Não aprendi 

não. Passa de geração pra geração. E as vezes quando traz aquele dom, quê que 

há de fazer? Tem que fazer. Aí graças a Deus eu faço e tudo que eu faço dá certo. 

O povo pergunta, mas eu digo que nem eu sei dizer. Mas é porque tudo que eu 

faço é com amor. Porque tudo que você faz com amor é multiplicado. Em outro 

sentido. Porque se você vai fazer um remédio pra uma pessoa, uma garrafada 

pra uma pessoa, não pode ficar com mau pensamento, com pensamento que não 

deve. Não. Você tem que fazer concentrada no que tá fazendo, na intenção. 

Concentrada naqueles que já partiram, naqueles que já rezaram, naqueles que 

conheciam as ervas. E meu amor é tão grande de fazer que dá certo. Mas não 

gosto de fazer com ninguém. Porque você tá positiva, mas o que tá com você as 

vezes não (...) faço com cuidado, entrego as pessoas, dizendo como tem que 

tomar, nos horário certo...e fica curado (Francisca Antônia, 59 anos). 

Pra que remédio melhor que a semente do girassol? Ela é muito boa pra 

trombose, o chá dela (...). Eu faço óleo de mastruz, eu faço óleo de angico...e 

aonde ele vai o óleo cura (...). Se a gente já nasceu com aquele dom traçado de 

uma sabedoria, ela faz, porque já nasceu (Francisca Antônia, 59 anos). 

 

5.1.1.4.5 - Pajé  

Os Pajés, cujo dom também era concedido por Deus, o “pai Tupã”, eram 

considerados líderes espirituais do povo indígena. Tinham o poder da sabedoria e eram a 

conexão com os encantados, com os antepassados. Quanto mais antigo, mais força 

possuía, pois seu conhecimento e ligação com o tempo passado era bastante valorizado. 

Eram figuras muito respeitadas em toda aldeia pois tinham a tarefa de manter viva a 
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cultura, os costumes e as crenças do povo. No passado, durante o período colonial, teriam 

sido bastante perseguidos pelos jesuítas, pois representavam uma ameaça ao 

estabelecimento do cristianismo e da Igreja Católica.  

O Pajé é uma figura de extrema importância dentro das tribos indígenas. 

Detentor de muito conhecimento da história da tribo. Ele é um mais experiente, 

ele é responsável por passar adiante a cultura, a história e as tradições do povo 

da tribo. Também possui a função de curandeiro, pois conhece diversos rituais 

(...). A pajelança é um ritual de cura realizado pelos índios. Quem realiza esse 

ritual é o pajé (João de Freires, 53 anos). 

(...) tem um problema aí o pajé reúne o povo pra tomar as providências com o 

que tá se passando com o irmão, que é um dever do indígena. É esse aí. É você 

tá passando por uma dificulidade e ajudar, porque depois de Deus quem resolve 

isso aí é o pajé. Aí o pajé chama o povo dele pra formar uma reunião pra ajudar 

aquele irmão que tá passando uma coisa ou outra. Ou pro lado de financeiro, ou 

doença...de qualquer maneira, tem que ajudar. A doença tá mais fácil de tratar 

hoje em dia do que os problema com alimento. Porque graças a Deus que doutor 

aqui é constante. Nós temo um doutor aqui pela sabedoria que Deus deu ao 

homem.. (Francisco da Silva, 69 anos). 

Assumir a responsabilidade toda de um pajé é difícil. Porque um pajé...muitos 

deles faz mais com caneta, eles não quer ver o dom que Deus deu. E esse nosso 

ritual, essa força, é dada por nosso pai Tupã. E por um pajé encantado do 

passado. Que ninguém sabe de quantos anos...porque a sabedoria dele, a força 

dele, era dada por nosso pai Tupã, não era escola não. Que eles não estudavam. 

A sabedoria deles, cada qual já nascia com seu dom e obedecia (...) cada criança 

era criada ali, no cabresto...pelo pajé...orientado pelo pajé...e aquela força que 

ele tinha ia passando para cada um...como ele devia seguir aquele caminho. A 

leitura era essa daí. Não sabia fazer nem um “o”. Nada não. Tudo criado na mata, 

coisa braba. Mas ele tinha o saber...os índio, eles tinham uma força, um poder 

tão grande...se você chegasse...vamo dizer, que tivesse uma aldeia aqui e outra 

lá em Caucaia, se nóis tivesse se arrumando aqui pra ir pra lá visitar o nosso 

povo lá, lá tinha deles assim que...vamo supor assim né, no tempo antepassado, 

agora não existe mais isso não...pode ter algum que tenha no mei dessas aldeia, 

da nossas aldeia, que tenha uma grande força, não vô dizer que não tenha, mas 

como era o antepassado não tem porque eles tinham a força do pajé dizer olha 

tal dia vem visitar o povo de aldeia fulano de tal...não existia negócio de 

telegrama, de bilhete, era só...da onde é que e ia buscar esse recado? Quem era 

que ia passar esse recado pra ele? Hoje em dia não tem quem tenha esse poder. 

Esse povo do passado tinha o poder de receber esse recado dado por quem? Pela 

nossa mãe natureza. Nossa mãe terra. Ele sentava o ouvido no chão, sabia o que 

tava passando..fulano de tal tá passando assim, assim, assim..fulano de tal vem 

fazer uma visita tal dia assim, assim, assim...por causa dessas criação dos pajé, 

encantado, vei deixando uma força, vei botando uma força, positiva pra quem 

queria seguir que...eu ainda alcancei gente assim..mas desse jeito ai não, gente 

de sentar o ouvido no chão e ouvir não, mas da força que ele tinha e ia mandando 

aquele pessoal...que tinha fé. Hoje é difícil, hoje num...mas existiu. Eu ainda 

conheci curandeiro de eu tá sentado aqui e ele chegar lá na porta e contar o que 

é que eu tinha. Eu conheci. Muita coisa que eu conto é que passaram pra mim, 

mas essa aqui que eu tô contando, essa última aqui, de ter tinha no meu tempo, 
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imagine como era no tempo passado, como era a força desse povo...um povo que 

tinha o sangue mais forte. Que corria o sangue mais forte. Tem ainda, nos outros 

estados...aqui não tem. Num vou mentir...pode ter, forte, forte, forte, mas forte 

assim, de ter um curandeiro numa aldeia e chegar uma pessoa e ele dizer o que 

a pessoa tem ou vem chegar aquela pessoa, não tem mais não...por que? Porque 

a geração cresceu, o mundo ficou moderno..o mundo não, o povo. As coisa hoje 

em dia é tudo diferente. Muita gente no mundo, muita, ele vive no negativo, as 

vez, vamo dizer, se você tem seu coração positivo, você tiver no meu mei e eu 

tiver com o coração negativo, atrai o seu..aquela sua força, diminui aquela sua 

força. Da sua concentração do seu coração, não é verdade? Pois é e aí é que vem 

terminando, se acabando as força como era os antepassado. Ter o poder de 

conversar com os encantado..os índio encantado? Conheci gente...eu não...ah, 

quem dera que eu tivesse esse poder, mas eu conheci gente que tinha esse poder, 

de conversar com os encantado. Aqui, nessas regiões por aqui. Mas essa 

população nova não existe mais não. Porque o mundo tá com muita coisa 

negativa. Mas é isso mesmo, isso é coisa que Deus determina que ele 

num...apesar que Deus não quer que os filho dele passe uma dificulidade, passe 

uma coisa triste...mas é pra ele mostrar que existe ele, quando ele quer tirar 

aquele sofrimento daquela pessoa ele tira...ele é o pai dos pais e o rei dos reis 

(Francisco da Silva, 69 anos). 

 

5.1.2 – As marcas do passado: uma história manchada pelo massacre de um povo 

5.1.2.1- A invasão do colonizador europeu 

O resgate do passado se deu tanto a partir dos relatos dos mais velhos na 

comunidade, como também através da busca em outras fontes que – mesmo raras – 

contaram a história do povo Anacé antigo, como foi o caso do registro de Sesmaria onde 

a região foi inserida. Esse passado mais distante remete a lembrança da invasão pelo 

colonizador, que adentrava no território pelo mar.  

Conta-se das batalhas – dentre essas a que ficou mais conhecida como a “Guerra 

dos Cem dias” – entre brancos e índios em que estes, para sobreviver diante do poder 

bélico das armas de fogo do europeu, teriam fugido em direção ao interior do estado. Esse 

período é relatado como o período do “massacre dos três setes”, remetendo ao ano de 

1777.  

(...) as pessoas contavam que o povo Anacé antigo sofreram muito, pelos 

colonizadores, com a chegada dos colonizadores. Por aqui ser uma área próxima 

do mar, de fácil acesso, o mar tá perto, então quando eles chegaram foram logo 

atacando os indígenas. Então os indígena também, sem saber o que tava 

acontecendo, partiram para cima. Acabou que morreu índio e não índio. Mas por 

eles vir armado, e os indígenas só armado de lança, tacape, arco e flecha, 

acabaram que foram mais prejudicados, então muitos deles se dispersaram, mas 

acabaram que foram reconhecidos por eles mesmos como índios guerreiros 

(Joaquim Severiano, 33 anos). 



99 
 

 

 

O povo mais antigo ele conta que na região aqui, mais dentro do mar, há uns 50 

metros da costa, ali no Cumbuco, um navio foi naufragado pelos indígenas e 

também ali onde é hoje o Porto do Pecém. Ali, antes de fechar para o porto do 

Pecém, ali era chamado Praia das Caldeiras, porque onde foi soterrado um navio, 

onde foi naufragado um navio e dava pra ver a caldeira desse navio. Isso há 

muitos anos atrás, na época em que os colonizadores chegaram aqui (Joaquim 

Severiano, 33 anos).  

O padre Antônio Vieira relata no Ceará, que ele veio da....que aqui não tinha 

província ainda né? Era lá em Recife-PE. Então ele veio e os primeiros contatos 

que teve no litoral, foi com os guerreiro Anacé. E foi aí que ele constatou a guerra 

dos 100 dias, aonde os portugueses chegaram querendo impor, então com isso 

teve o conflito. Segundo a história, ali onde hoje é a catedral de Fortaleza, o 

mercado central. É tanto que quando o prefeito Juraci construiu aquilo dali, foi 

muito questionado pelos antropólogo. Porque ali era para ser um espaço como 

monumento do início da história de Fortaleza, no Rio Pajeú. Toda a história de 

Fortaleza começou ali. Só que aí os portugueses saíram vitoriosos e expulsaram 

os Anacés, até o Paracuru, até o círculo da cana, os portugueses. Então facilita 

esse negócio de reconhecimento da terra indígena como Japuara e Santa Rosa, 

porque saíram fugido e ficaram pela serra mesmo (João de Freires, 53 anos). 

 

5.1.2.2 -“Não existem índios no Ceará” 

Na segunda metade do século XIX, após a promulgação da Lei de Terras (1850), 

segundo a qual seria proprietário apenas quem tivesse as terras registrada em cartório, o 

governo da província decreta que no estado do Ceará não haviam índios. Todos aqueles 

que reivindicassem a identidade indígena eram perseguidos e assassinados.  

Segundo HOONAERT (1994), esse foi um golpe mortal para as populações 

indígenas no Brasil, que passaram a ser gente sem terra. A lei teria garantido legalmente 

a propriedade aos herdeiros dos invasores europeus e marginalizado legalmente os donos 

tradicionais da terra.  

Foi assim que em 1888 ocorreu um massacre que ficou conhecido como o 

“massacre dos três oitos”, remetendo a este ano, também conhecido por “massacre da 

Lagoa do Banana”. Os Anacé contam que houve uma grande perseguição e que as “as 

lagoas viraram um mar de sangue”, pois os corpos dos índios eram ocultados nas lagoas.  

Então, quando foi no início, em 188...na era dos massacre dos três oito, foi 

justamente mais uma vez o governo brasileiro, a história conta que na época o 

Marquês de Pombal ele baixou um decreto de que no estado do Ceará não existia 

índio. Então existiam pessoas sobrevivendo, ao redor de lagoas, nessa região 

aqui, ou em choupanas ou em cabanas de palha. Então eles foram mortos, 

bombardeados, viviam tradicionalmente com a sua cultura indígena, então foram 

mortos e pra ocultar o crime, eles jogavam dentro das lagoas. Então as lagoas 

viraram um mar de sangue (Joaquim Severiano, 33 anos).   
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Quando o governador da província determinou que não existia mais índio no 

Ceará, foi dois momento importante que aconteceu. Um foi você não se 

identificar como índio. Até o cabelo ela fazia com que as pessoas mudassem seu 

corte de cabelo. Foi totalmente perseguido. Por isso muita gente saiu do litoral e 

foi para o interior. Outra coisa que pesou foi a questão de que se você falasse a 

língua ‘Jê’, você era perseguido, preso e torturado. (...) Determinaram que a 

partir de hoje você tem que falar português. A mesma coisa um decreto aqui que 

ninguém podia falar outra língua que não o português. Isso foi no período de 

Marquês de Pombal. Então a língua foi se perdendo. Hoje quem ainda fala e 

dizem que é invenção do povo, é os tremembé, que nas suas música ainda 

conserva, no torém, com a linguagem dos antepassado (João de Freires, 53 anos). 

E aí os indígenas ficaram literalmente proibidos de falar, se autoidentificar como 

indígena, então ficaram vivendo tradicionalmente nessa região, na mata braba, 

onde só existia mata e varedo e proibido de se autoidentificarem (Joaquim 

Severiano, 33 anos).  

Os Anacé nesse período precisaram dispersar-se em diáspora por inúmeras 

comunidades, ocultando a sua identidade e suas tradições, daí sua grande fragmentação 

pelos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante.   

A história foi repassada através das gerações, para que elas tivessem o cuidado 

em ocultar o segredo e eles permanecessem vivos, gerando um medo de falar sobre a 

própria história.  

Então essa história ela é passada, mas é muito presente. Inclusive tem pessoas 

que ainda hoje falam que isso não era pra tá sendo contado, porque realmente 

foi uma época muito difícil. Então essas pessoas mais velhas já morreram, mas 

essa história ela continua. Então quando foi no início da década de 90, lá pelo 

meio da década de 90, que foi quando nós começamos a nos organizar como 

povo indígena, houve uma rejeição muito grande, por parte dos nossos parentes, 

que nós tava mexendo com uma coisa muito grande e perigosa, que poderia de 

novo voltar a ter massacre e mar de sangue de novo, então a 

gente...principalmente pessoas idosas tinha medo, contavam a história, mas 

contava assim um pouco “por favor não jogue isso pra frente, não diga que foi 

eu que falei”...com medo, porque os avós deles, os bisavós, tinha essa história...o 

meu bisavô guardou uma bala. Essa bala, meu avô contava que ela tinha mais ou 

menos 1m20 de altura. Mas o que sobrou dessa casca dessa bala, o nome dessa 

bala era ronqueira, o que sobrou dela foi mais ou menos um palmo de altura, ela 

toda estilhaçada, pesava mais ou menos 8kg, por aí você vê. Um pedaço, mais 

ou menos um palmo, era ferro puro. E dentro dela, era só pedaço de tudo 

enquanto, que num prestava. Então ela era detonada num aldeamento e sendo 

detonada, tinha um poder de destruição muito grande. Na época o governo 

brasileiro, o governo cearense, que na época, em 1800...na era dos três sete ou 

três oito, não sabe bem quando foi, aconteceu o detonamento dessa bala chamada 

ronqueira e aconteceu isso, ela tinha o poder de destruir uma aldeia toda, uma 

bomba. E aí o que foi que aconteceu? Essa bomba foi escondida debaixo de uma 

loca de pedra, há sete palmo...ninguém sabia. Quem sabia não dizia onde tava, 

até que meu bisavô um dia trouxe ela pra dentro de casa mas ninguém podia ver 

essa bala. Porque ele tinha medo que o governo descobrisse que tava sobre posse 

dele e depois vir querer matar ele pra querer tomar...até a década de 90 a gente 
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guardava essa bala aqui. E o meu pai, meu avô também com medo, acabou que 

a gente doou lá pro Museu do Ceará. Essa bala tá lá, nóis com medo porque tava 

mexendo com muita coisa grande aqui, acabou que a gente doou (Joaquim 

Severiano, 33 anos).  

 

5.2 -  “O passado é mudo? Ou continuamos sendo surdos?” Presente: o Complexo 

Industrial e Portuário do Pecém – CIPP 

 

Meu senhor dono da casa, ilumine esse salão, traga um canto 

diferente, cá dentro do coração. Se é grande o 

firmamento, é maior a solidão. Lá na terra de 

ninguém, aprendi esta canção. Cante como eu canto 

quando ouvir cantar, chore com meu choro por 

ouvir falar, que atrás da serra muito mais pra lá, 

vive um povo triste que sabe cantar. Que canta a 

noite inteira até o sol raiar, falam de um tempo que 

há de vingar, fosse para um dia a vida melhorar, 

cantaria a noite inteira sem parar. 

(Reizado - Fagner)  

 

Sob o discurso da chegada do “progresso” e do “desenvolvimento”, da criação de 

empregos e da destinação de recursos por parte do governo do estado para a região, a 

chegada do Complexo Industrial e Portuário do Pecém nos anos 90 representou um marco 

central na vida das comunidades. Não somente os seus modos de vida desenvolvidos até 

então adquiririam novos contornos, mas a própria possibilidade de manutenção no 

território historicamente ocupado ficaria ameaçada.  

5.2.1 - A caminhada: da instalação do CIPP ao processo de organização popular 

No ano do lançamento da pedra fundamental do CIPP, em 1994, pelo então 

Ministro da Integração José Serra, os moradores da comunidade não sabiam exatamente 

do que se tratava o projeto. A total ausência de informações para a população dificultou 

muito que as comunidades inseridas na região onde o CIPP instalaria-se pudessem ser 

ouvidas e que pudessem opinar sobre o processo. 

Neste período chegaram os primeiros missionários ligados às pastorais da Igreja 

Católica e passaram a debater com as famílias o que representava a instalação do 

Complexo na região.   

Os missionários chegaram aqui, falando o que era esse Complexo que tava 

chegando, ia tirar muitas famílias e o quê que a gente achava de se mobilizar. 

Nessa época eu tinha de 14 pra 15 anos. E nesse tempo que eles chegaram pra 

conversar comigo eu organizava grupo de jovens pra quadrilha junina. Eu era 

aluno da escola aqui e gostava de participar. E aí acabou que ajudei a organizar 

um festival de quadrilha junina na escola municipal aqui. Falei com a diretora 

da escola, ela apoiou e nesse período que eles chegaram foi justamente o período 
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que eu tava em movimento. Começando a se movimentar com relação a jovens 

e tudo. E chegaram e viram que eu era católico e tinha uma forma de organizar 

então eu fui. Na época veio um frade, o frei Martim. Ele era da paróquia de Nossa 

Senhora das Graças, do Pirambu. Depois veio uma irmã do Rio Grande do Sul, 

da pastoral do migrante. Depois veio uma da pastoral de pescadores. Aí 

começamos a visitar as famílias. Ver o que as pessoas estavam sabendo, e as 

pessoas diziam ‘não, o governo não vai tirar nóis daqui não, ele tá só visitando, 

porque vai passar uma linha de transmissão, vão colocar energia nas nossas 

casa’...e a gente sem saber muito, começamos a buscar informações sobre esse 

Complexo (Joaquim Severiano, 33 anos). 

5.2.1.1 - O papel da Igreja Católica: da Gincana em Bolso à organização e ao 

reconhecimento como Povo Indígena Anacé 

Apesar de uma significativa parcela da população considerar-se católica, por 

terem sido batizados na Igreja Católica, uns no Pecém, outros em Caucaia, outros em São 

Gonçalo do Amarante, não era presente a vivência da igreja, o que passou a ocorrer de 

maneira mais intensa com a entrada no “movimento”, quando da criação de uma área 

pastoral no Pecém, a qual inseriria as comunidades de Matões e Bolso. 

Quando foi em 97 chegou uma outra equipe missionária, com um padre de 

movimento, bem novinho, o Padre Hélio, hoje ele é padre da paróquia do Dias 

Macêdo. Aí foi quando começou tudo. Dar força ao que já tinha começado. Dar 

força ao levantamento da população indígena. Se organizando junto as pastorais 

sociais da igreja católica. Aí eu comecei a visitar também Bolso, que fica em 

São Gonçalo do Amarante. E aí lá comecei a procurar as meninas também da 

minha idade, que tinha interesse em participar e formamos um grupo. Área 

pastoral foi instalada no Pecém, mas quando começou o movimento começou 

Matões e Bolso junto (Joaquim Severiano, 33 anos). 

O decreto de utilidade pública de uma área poligonal no ano de 1997 seria a 

ameaça real e iminente de desapropriação das famílias. Foi quando chegaram as Pastorais 

do Migrante, de Pescadores e Indigenista para atuar na região. A chegada das pastorais 

influenciou bastante na organização comunitária, tendo um papel preponderante no início 

da organização do povo Anacé. 

(...) Nesse tempo nem igreja católica aqui não tinha. Então fizemos um 

movimento pra construir em multirão com pedreiros. Nesse tempo meu pai era 

pedreiro e pedi a ele pra dar uma força na construção da igrejinha (...). Era no 

sentido de dar força mesmo a comunidade pra ela se organizar (Joaquim 

Severiano, 33 anos). 

As pastorais sociais deram sua contribuição. As CEB´s também. Com isso deu 

fôlego as comunidades (João de Freires, 53 anos). 

No ano de 1998 inicia-se um resgate da história da comunidade onde se buscam 

as histórias contadas pelas pessoas mais velhas e as famílias mais antigas, sobre a vida 

antes da chegada do projeto do Porto do Pecém. O resultado desse apanhado foi 
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apresentado numa no segundo semestre do ano de 1999, numa Gincana em Bolso, que 

representou o renascimento do Povo Anacé: 

Nós organizamos uma gincana em Bolso e aí buscamos força na igreja, em todas 

as pastorais, principalmente a pastoral do migrante, porque ela acreditava que 

aqui fosse uma comunidade migrante por ser uma comunidade que tava 

crescendo devido ao Porto do Pecém. Então fomos fazendo o levantamento e 

nada comprovou que era migrante. É comunidade de nativos e aí foi onde a gente 

buscou força pra o reconhecimento indígena (Joaquim Severiano, 33 anos). 

Os indícios era porque nós já tínhamos levantado um histórico disso. Que nóis 

havia sofrido um massacre, que ainda haviam remanescentes do povo Anacé, 

que o nome de São Gonçalo do Amarante era Anacetaba, que quer dizer morada 

dos índios Anacé. Que as histórias do povo daqui, os mais antigos, usavam 

muito cachimbo, viviam da caça, da pesca, da agricultura, da troca, não viviam 

como hoje morando em casa de tijolo, mas de palha. Tudo isso é da cultura 

indígena. Não tem história na colonização de grupos negros. Existe a história de 

índios que foram escravizados. Tem histórias, parentes nossos, que foram 

pegues à “laço”, à “dente de cachorro”. Amarrados a troncos de árvore e 

amansados (Joaquim Severiano, 33 anos). 

Então a pastoral do migrante se surpreende porque eles tavam investindo na 

questão da migração porque era uma área que tava sendo explorada por conta de 

já ter tido início a instalação do Porto do Pecém e se descobriu que não tinha 

migrante, mas que era um povo nativo, indígena. Então ficou sobre a 

responsabilidade da pastoral indigenista, que foi quando ela fixou mesmo os pés 

no chão aqui, em 99 (Joaquim Severiano, 33 anos). 

FIGURA 29 – Gincana em Bolso. 

 

Fonte: Acervo do Povo Anacé. 
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Ainda no ano de 1999, um outro decreto de utilidade pública foi lançado pelo 

governo. Os Anacé consideram esse período como o do massacre dos “três noves”, 

remetendo ao ano em que entenderam estar sofrendo, como no passado, um massacre que 

vitimou violentamente seu povo. 

(...) A história do povo Anacé, segundo os antepassados, é antiga, mas ao mesmo 

tempo, acaba sendo bem presente. Por exemplo, é muito presente e vivo em 

muitas pessoas hoje a história de massacre...o massacre dos três sete, o massacre 

dos três oito e agora o massacre dos três nove. Então isso é passado, mas sempre 

se renova no presente (Joaquim Severiano, 33 anos). 

O resultado da gincana e do processo de resgate da história do povo Anacé 

culminou na luta pelo seu reconhecimento como povo indígena. No ano 2000 foi formada 

uma comissão que foi à Brasília buscar o reconhecimento junto à FUNAI, a qual orientou 

que se buscasse o reconhecimento das etnias do estado do Ceará, o que só viria a ocorrer 

no ano de 2006, durante a XII Assembléia Estadual dos Povos Indígenas que ocorreu na 

Ibiapaba, quando um grupo representando as aldeias de Santa Rosa, Bolso e Matões foi 

formada para ir à Assembléia buscar o reconhecimento.  

Ninguém aguentava mais ficar calado, tinha gente que queria tentar ter seus 

direitos e foi lá, se redescobrindo, que eram índios, naquela época foi atrás de 

sua história. Até que hoje, a gente tá conhecido nacionalmente. Os índios Anacé. 

E eles não ficam num lugar só. Tem Matões, Santa Rosa, Bolso...então teve uma 

expansão já maior (Inês, 17 anos). 

O que mostra [que é índio] é porque eu sou nativo. Nascido e criado aqui. Aí 

apareceu esse negócio de depender de índio e aí nós arrancamos a tradição e aí 

deu que nóis era descendente (Das Chagas, 77 anos). 

Sou índia porque fui mexer na minha história e realmente, minha tataravó, 

minha bisavó...meus antepassado...eram todos índios...a mamãe conta algumas 

história...conta que minha vó usava muito as plantas medicinais. Bem natural, 

coisas naturais, da terra..(Adélia, 44 anos). 

Em 2007 a FUNASA (hoje SESAI) realizou o cadastro das famílias, num total de 

381 famílias e 1.265 indígenas Anacé, sendo 665 mulheres e 600 homens. 

Nesse período houve uma nova intensificação do conflito, pois outro decreto de 

utilidade pública para fins de desapropriação foi lançado pelo governo do estado, em 

vistas de se ampliar o CIPP, acomodando novas empresas e empreendimentos que se 

instalariam com o lançamento de novos programas de incentivo pelo governo federal. A 

área da poligonal, bem maior que antes (de 12mil hc passa a 33 mil hc) gerou a ameaça a 

aldeias Anacé que antes não se encontravam na iminência de serem diretamente atingidas 

pelos empreendimentos, como foi o caso da aldeia de Santa Rosa.  

A gente sempre dizia nas reuniões, as meninas lá do Bolso choravam, que aqui 

é a terra onde corre leite e mel. Uma terra muito boa, muito calma, muito 

tranquila. Aí fomos pra cima, que o governo não quis ouvir a gente. Foi a época 

que a imprensa também tomou conhecimento e veio pra cima também. Foi 
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quando a gente ganhou mais força. Mas também teve um lado que a gente passou 

a ser visto como um empecilho (Joaquim Severiano, 33 anos).  

A imprensa dizia o seguinte... “etnia Anacé reivindica terras porque o cemitério 

vai ser demolido”...não era porque o povo tava vivendo ali não. Transmitia a 

sociedade que a briga pela permanência aqui era pelos mortos, não pelos vivos. 

A gente acabou que ficou muito chateado com essas notícias (Joaquim 

Severiano, 33 anos). 

Além da imprensa, nessa fase a própria Igreja Católica passou a influenciar 

negativamente na disputa de opinião quanto ao processo de organização dos Anacé como 

povo indígena. A transição do pároco local, acarretaria uma mudança de postura quanto 

a avaliação do megaempreendimento. Foi quando o trabalho desenvolvido pelas pastorais 

sociais arrefeceu. 

Com isso aí ele [o novo pároco], fez questão de tirar todos os Anacés de trabalho 

da igreja. Não aceitava não, nem como catequista. Aí começou uma pessoa 

sendo Anacé, mas não queria participar, tinha medo. Algumas pessoas se 

afastaram...era a questão da tradição, muita gente religiosa...tinha gente, quando 

eu cheguei aqui, que achava que o padre não comia feijão, arroz, 

rapadura...achava que comia alguma coisa divina. Aí o que o padre falava, a 

última palavra era a dele. Ele chegou a dizer que não precisava de representante 

da comunidade para falar com o governo, porque ele como padre era o 

representante de Deus e das pessoas aqui na terra...se ele ver um de nós 

[lideranças indígenas] na igreja, muda até de sermão (João de Freires, 53 anos). 

Quando houve essa transição com a mudança de padre, aí o outro já tinha outra 

linha, da renovação carismática, não aceitava os cânticos das CEB´s. O canto, o 

modo de celebrar, assim...bem revolucionário, mexia com o povo. De luta, de 

compromisso, de defender a vida, de defender a terra, fazia os ofertório, entrava 

com a cruz, com um cesto de fruta oferecendo...era a luta da terra, da resistência 

do povo, então tinha todo um comentário da importância da terra na vida da 

gente (João de Freires, 53 anos). 

 

5.2.1.2 – Estratégias do capital: cooptação, ameaças e violência 

A ofensiva contra os indígenas também se daria em outros sentidos. Dos anos de 

2008 a 2010, quando o GT (Grupo Técnico) da FUNAI realizou a identificação do 

território Anacé (já reconhecidos como povo indígena), uma das estratégias utilizadas 

contra a organização popular teria sido a tentativa de divisão da comunidade, através da 

cooptação, da difusão de inverdades e da produção de um clima de animosidade que 

gerava o medo, pois passaram a haver ameaças de morte às lideranças e às pessoas que 

estavam engajadas na luta pela permanência no território.  

O passo seguinte após a identificação seria a demarcação da terra indígena Anacé, 

o que impossibilitaria que a área fosse englobada no CIPP, por isso os indígenas 

acreditam que essas ameaças partiram de pessoas ligadas aos empresários e serviam ao 

interesse do próprio governo do estado.  
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(...) eles formaram um grupo, patrocinado pela MPX, pra fazer trabalhos contra 

nós. E aí se forma um grupo, ligado a um advogado lá do São Gonçalo do 

Amarante, que é dono de uma rádio, a “Princesa dos Anacés”, o Major Lima...ele 

é militar e advogado, fez uma associação para intensificar o trabalho com as 

famílias e desmembrar, desarticular o grupo formado pelos Anacés. Aí saiu na 

rádio que não existia índio aqui no São Gonçalo, que nunca tinha existido, aí a 

comunidade começou a ficar contra nós. E as próprias pessoas indígenas do 

cadastro começaram a ter medo das ameaças, porque a associação dele foi 

formada e os associados pagavam 10 reais pra participar (Joaquim Severiano, 33 

anos). 

Ele articula esse grupo e inclusive Anacés do Bolso ele consegue trazer pro 

grupo dele e tirar do movimento. E essas pessoas são orientadas pra colocar na 

porta da casa placas dizendo “aqui não somos índios”. E o quê que eles diziam? 

“Quem for índio, vai morrer”, “quem tiver na lista dos índios vai morrer, porque 

os empresários estão muito revoltados”. Nós tava fazendo o trabalho com a 

população e eles diziam que ia ter uma guerra. Dizia que ia ter derramamento de 

sangue (Joaquim Severiano, 33 anos). 

Minha filha, nóis sofremo. A gente sofreu. Botaram nas posta uma placa “Aqui 

não tem Anacé, nós não somos índio”. Lá no Odilon, parente dele aí, da gema 

mesmo, botaram “Nós não somos índio”. Tão tudo se arrependendo, porque 

agora o IDACE já chegou lá e disse que vão ter que sair. Deu prazo até março. 

Lá no Bolso já disseram, só sai das casa quando tiver pra onde ir. E nóis também 

(Maria José, 69 anos). 

Eu passei foi anos sem ir no Bolso, porque a minha cabeça (...) por conta que a 

FUNAI tinha vindo identificar a área tradicional e eles não queriam porque 

queriam era o empreendimento, porque nóis dizia que só tinha uma forma de 

barrar o empreendimento, que era a terra demarcada. Pelo Complexo que era 

muito grande, pelo interesse político e pelo interesse econômico. Fizemos assim 

uma cartografia, pra um meio, mas aí nóis aproveitamos e denunciamos a MPX, 

o Porto do Pecém, o governo do estado...a cartografia social que foi sobre a 

transposição do São Francisco. Nós aproveitamos e denunciamos a 

transnordestina...foi bater na Europa essa cartografia. Aí os empresários vendo 

essas informação, vieram mais pra cima ainda, porque viram que a gente tava 

conseguindo fazer uma denúncia para fora do país. Aí eles tiveram mais força 

contra a gente, dizendo que a gente tava querendo guerra mesmo (Joaquim 

Severiano, 33 anos). 

Nóis fazia reunião do movimento indígena e eles vinham de lá pra cá e se 

infiltravam na nossa reunião. Aí nóis começamos a barrar. Não permitir. O 

objetivo deles era a indenização. Por que? Porque com isso o advogado 

conseguia uma parte boa, uma porcentagem...o povo não tinha informação..e 

isso ele tinha além do recurso das empresas (Joaquim Severiano, 33 anos). 

(...) 4h da manhã carro tirando foto da minha casa. Eu tive que dormir fora de 

casa, porque tinha um cara me cercando. Quando eu tinha moto, se eu vinha por 

um lado eu nunca voltava pelo mesmo caminho. Arrodeava...porque tinha 

gente..o objetivo era matar...eles diziam...era o Joaquim Severiano e a Maria das 

Graças que tinha que ser morto, porque tava fazendo o que não era certo...eles 

mandavam mensagem por telefone. Essa De Jesus tinha um sobrinho pistoleiro, 
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mandava várias mensagens. Mandou ele pra intimidar a Francisca. Era ela no 

Bolso e eu aqui no Matões. Essas duas pessoas eram as primeiras a ser 

exterminadas. Mandavam mensagem confidencial dizendo que nossos dias 

tavam contados. A Ruth do Bolso foi outra que recebeu várias mensagens 

falando isso. E aí, Hilux preta seguindo a gente. Horrível. A gente ficou numa 

situação que não podia mais ter vida social. Quando a gente se reunia não falava 

isso pra não assustar mais ainda as pessoas. Dizia que tinha um grupo se 

formando, pra atacar a gente, mas a gente dizia que não ia longe não, que ia se 

acabar. É tanto que nem existe mais. Existe a associação deles, mas sem força. 

Eles prometiam que a MPX e a Siderúrgica tavam fazendo fogão à lenha nas 

residências. Pra isso tinha que pagar 20 reais...aí o pessoal ia, sem informação e 

pagava a eles (Joaquim Severiano, 33 anos). 

A gente ficou com medo de...porque depois que eles chegaram teve um pouco 

de...eles caçando a gente, perseguindo a gente, ameaçava a gente de morte 

dizendo que aqui não existia índio. A gente tando ali já, antes deles, mas eles 

chegavam dizendo que não tinha índio. O meu tio foi perseguido várias vezes, o 

cara com pistola. Aí então isso atrapalhou muito a gente, porque a gente vivia na 

tranquilidade, no nosso ambiente, com as nossas plantações, os nossos animais 

(Inês, 17 anos). 

Uma vez chegou dois caras de moto numa reunião de preparação da nossa 

assembléia estadual...nós tinhamos conseguido trazer pra cá...quando eles 

[major Lima] souberam que ia ter a assembléia dos povos indígenas aqui eles 

diziam que nós queríamos guerra mesmo. Foram mais de 350 pessoas 

participando de toda a assembléia. Bem ali na casa de apoio. Foi dois caras de 

moto lá, mas dissemos que quem não era índio não podia ficar e eles foram 

embora (Joaquim Severiano, 33 anos). 

Quem financiava isso eram as empresas. Talvez o governo do estado também, 

que ele era interessado né? (Joaquim Severiano, 33 anos). 

Teve perseguições também, das lideranças. Assim, as pessoas de poder. Eles 

tentavam defender seus territórios, lá daquela época, da beira da praia, porque 

onde o Porto pegou realmente foi da beira da praia pra dentro do mar, que foi 

onde teve aquela discussão. O pessoal queria ter o direito de permanecer ali, mas 

eles não tinham poder. E o pessoal que tinha poder queriam perseguir eles para 

matar, porque eles queriam reivindicar o seu direito de ficar ali só que eles não 

deixavam. Então eles tentavam procurar os seus direitos, só que essas pessoas 

perseguiam eles (Inês, 17 anos).  

Eu tinha medo deles me pegarem. Mas a gente dizia que tava recebendo ameaça 

de morte e que se a gente tombasse na luta a responsabilidade era do governo do 

estado e dos empresários que tavam chegando no Pecém. A gente denunciava 

até pra imprensa, apesar deles não publicarem. Mas se acontecesse alguma coisa 

ia ter que publicar (Joaquim Severiano, 33 anos). 

Agora quando nóis começou a nossa luta aqui foi muito difícil porque muitos 

parente até deixaram de falar com a gente. Eles tinham medo. De ser morto. 

Porque os branco diziam que não quisesse ser índio se não morria. Diziam que 

não aceitasse. E eles ficavam com medo. E tem família que só tem um que se 

identificou como índio, a família sendo tudim índio. Tendo vindo da Japuara. 

Revoltado dizendo que nóis queria tomar a terra, que era só politicagem, que a 
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gente tava era ganhando dinheiro com política. E a gente dizendo pra lutar pra 

ter direito a ficar. Que a gente já tá, mas nóis queremo ficar, nós não tamo 

tomando. Aqui começou, muitos vendendo a terra. Aí o sofrimento foi grande. 

Por isso nóis ficamo com medo, porque nóis sabia que não ia ganhar a nossa 

terra porque eles não chegaram na luta junto. Porque você vê que quando tem 

aquela força, aquele povo, nóis se consideramo irmão. Se fosse todo mundo 

junto, nóis tinha ganhado a nossa terra. Nóis tinha ficado, num tinha saído pra 

canto nenhum não. Eles que fossem pra bem longe esse pessoal que vei pra 

tomar. Mas eles dividiram, quando eles vieram fazer o estudo, aquela doutora de 

Brasília disse que tem história, são indígenas, mas o terreno foi todo cortado. 

Não pode ser um território indígena. A história é e são, mas não pode ser...porque 

é bem pouquinha terra, pra muito não identificado [como índio]. Se não tivesse 

feito isso, vocês iam ganhar a terra de vocês, porque encontraram muitos 

elementos aqui dentro. As plantas, as caças, as lagoas aonde pescava pra 

sobreviver porque o povo aqui vivia da caça e da pesca, as matas, as ervas. Tudo 

tinha identificação. E já tinham tirado a parte deles todinha, era aonde era a 

identificação foi onde eles tiraram, porque justamente, da primeira vez, que foi 

pra desapropriar, eles foram tolos. E eram índios puros. Como um dragaozão 

pegando tudo, os inocente. No Torém e no Gregório. Porque a fonte era de lá pra 

cá. Pegando o Bolso de lá pra cá..todo mundo vivia bem, todo mundo vivia feliz, 

todo mundo vivia por conta própria. Todo mundo era liberto, todo mundo era 

amigo, não tinha ninguém de fora não (Francisca Antônia, 59 anos). 

Para ZHOURI (2007), o resultado dessa dinâmica é a intensificação do uso de 

áreas economicamente marginais e a expansão da fronteira econômica do mercado sob 

territórios historicamente ocupados por agricultores familiares e minorias étnicas, em que 

se formam zonas de conflito onde as relações entre os segmentos em disputa são 

atravessadas pela assimetria de poder e onde o Estado também tem uma responsabilidade 

sobre as ações repressoras.  

(...) a ação repressora das empresas redunda em confrontos violentos e episódios 

como ameaças, prisões de lideranças e manifestantes, ferimentos e até relatos 

sobre desaparecimento de moradores (ZHOURI, 2007, p.122). 

 

Nesse sentido, somada ao contínuo silenciamento das formas locais de 

significação do território, a ação repressora das empresas, mediante o uso de 

aparato policial, procura anular as forças de mobilização e resistência com 

violência fomentando reações extremadas por parte dos atingidos. Sua exclusão 

diante do processo de licenciamento, a invisibilidade de suas reivindicações no 

âmbito das instâncias decisórias e o sentimento dominante de desamparo que 

afligem as famílias atingidas terminam por suscitar reações imprevistas por parte 

dos movimentos de resistência locais. Desse modo, observa-se que a 

incompatibilidade entre as duas racionalidades que se colocam em confronto 

redunda em ações e contrapartidas marcadas pela violência em cenários onde 

predominam a insegurança em relação à ameaça de deslocamento compulsório, 

o medo, a imposição do silêncio, a falta de auxílio e a crença em estratégias 

extremas para fazer valer os direitos e reivindicações das populações atingidas 

(ZHOURI, 2007, p.131). 
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5.2.1.3 – Uma identidade: o resgate da Dança de São Gonçalo 

 

FIGURA 30 – Sr. Antônio Adelino ensaiando para a Dança de São Gonçalo

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

Como parte do processo de organização e luta pelo reconhecimento do povo 

Anacé, um dos momentos em que houve o fortalecimento da comunidade data do ano de 

2005, quando foi possível resgatar a tradicional dança de São Gonçalo, “enterrada” há 

pelo menos 30 anos.  

O processo de perseguição vigente desde o período colonial buscou destruir todos 

os traços da cultura desse povo. Assim, do passado mais recente, relata-se a presença de 

homens armados que quando sabiam da realização da dança, vinham para ameaçar a 

comunidade e exigir o fim do festejo, alegando que seria uma festa para se ‘adorar ao 

Diabo’.  

Assim, no ano de 1968 conta-se que a Dança ficou proibida. Desde então aqueles 

que vivenciaram e dançaram São Gonçalo permaneceriam em silêncio até o processo de 

resgate, quando se começou a buscar evidências da existência da comunidade tradicional 

no território.   

O pessoal só fazia por promessa. Aí teve uma no Matões, no terreiro do seu 

Expedito. E aí quando tinha essas festa o pessoal vinha armado pra acabar 

mesmo. Algumas pessoas ligadas a esses caras [capitães], quando ficavam 

sabendo aí vinham armados pra acabar. A última festa que teve aqui foi no 

terreiro do Expedito Paulino (Joaquim Severiano, 33 anos). 
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Eles chegaram querendo exterminar a dança de São Gonçalo, porque aquilo não 

era coisa de Deus, era uma festa pra adorar o diabo, então tinha que acabar. Mas 

no caso era uma festa religiosa pra pagar promessa (Joaquim Severiano, 33 

anos). 

Mesmo muitos anos depois, houve resistência das pessoas mais velhas a 

começarem a contribuir com o resgate. 

Porque nóis perguntava pros mais velhos como é que era dançado São Gonçalo. 

Como é que fazia pra resgatar. E aí eles diziam que não tinha como, que fazia 

muitos anos. Na época, há 28 anos. A última vez foi quando começou a ser 

exterminada, em 68 (Joaquim Severiano, 33 anos).  

Fui procurando saber e aí o pessoal dizia que quem tinha dançado era a dona 

Celeste, seu Antônio Adelino, a Marieta irmã dele, a Lourdes Carneiro, o 

Biágua, porque o pai dele, seu Manoel Ribeiro, era o mestre junto com o Mário 

Ribeiro, então eles é que dançavam aqui nessa época. Nessa brincadeira foi que 

consegui arrastar o seu Antônio Adelino. Ele muito difícil..fui quatro vezes na 

casa dele pra ele poder baixar a crista, me ouvir e aceitar o convite...(Joaquim 

Severiano, 33 anos). 

No dia 05 de Novembro de 2005 conseguimos fazer o resgate literalmente da 

dança de São Gonçalo...consegui pegar o filho do tocador que tocava 

antigamente, então ele sabia pegar toda nota, que passou a nota pro meu 

cunhado. E o seu Antônio Adelino, o tio Domingos Freire e eu, conseguimos 

fazer uma pequena apresentação. E aí disso, o seu Antônio Adelino foi e lembrou 

das 12 estrofes da dança de São Gonçalo. São 14, mas ele lembrou de 12. Quando 

foi no dia de pagar a promessa lá no Cauípe a tia Maria Ribeiro lembrou das 

outras duas estrofes. Ela bem velhinha, 96 anos, mas lembrou (Joaquim 

Severiano, 33 anos). 

Nós pensamos que tinha que fortalecer a dança de São Gonçalo, que era quem 

tava segurando nóis como povo indígena. E aí foi quando nóis começamos a 

trabalhar e intensificar mesmo a questão da cultura. Fizemos uma proposta e 

elaboramos um projeto em 2006 e ele foi aprovado. Um projeto de 26 mil reais. 

O que nós havíamos pensado era fazer uma sede própria. Um local pra se reunir. 

Comprar instrumento, pra gente tocar, que era tudo emprestado. Comprar uma 

caixa de som, microfone e a nossa roupa. Assim conseguimos construir aquela 

casa de apoio (Joaquim Severiano, 33 anos). 

 O senhor Francisco da Silva, 69 anos, antigo mestre da Dança, é quem relata em 

detalhes como se deu o processo de retomada: 

Eu fiquei tirando mais ele até o tempo que ele faleceu. Aí a tradição se enterrou. 

Parou, enterrou de um jeito que ninguém mais ouvia falar. Eu tava com trinta e 

um, trinta e dois ano quando esse véi faleceu, aí se acabou. Aí vim de lá pra 

cá...agora com cinquenta e pouco foi que eu vim recomeçar. Com a luta. Por que 

reapareceu? Porque o Joaquim, através de Deus e do Joaquim...esse Joaquim 

chegou lá em casa um dia dizendo que tinha ido pra saber da dança..eu nem 

sabia, pra mim esse menino não era um anjo como ele é, ele não tinha essa 

sabedoria pra isso aí...aí ele disse “seu Francisco eu vim aqui porque nóis tamo 

formando um movimento indígena, através de um padre...aí eles pediram que 
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eu...buscasse uma tradição do movimento, uma coisa que existiu há mais de 

trinta anos que há muito tempo tá enterrado”. Aí eu disse “num tem como você 

resgatar isso aí não? Eu nunca nem vi...mas no meu lugar tinha gente que 

dançava na época”. Ele não foi logo lá em casa não, ele foi na casa das duas 

professora que era as duas mulheres da frente, que era irmã dos dois que Deus 

levou, e elas também já se foram, os Ribeiro. Era a Maria Ribeiro e a Odete 

Ribeiro. Era as duas mulher da frente. Eles era o primeiro da frente e elas a 

segunda. Elas ficaram no lugar deles. Aí foi atrás, ela já tava velha e disse que 

quem devia saber era a cumade Maria...aí foi lá na tia Maria e ela disse “sei mais 

não...”, mandou procurar o Domingo, que dançou muito essa dança no 

cordão...aí ele disse “vai lá no Francisco da Silva, que ele tirava com o tio Mário. 

Vai lá que se ele se garantir a tirar, eu tiro mais ele...”, na época só tinha ele e o 

bolacheiro..e o Biágua...aí o Joaquim veio...já tinha falado com muita gente e 

ninguém lembrava...já tinha parado já há tempo, só fazia por promessa...aí o tio 

Domingo falou que eu sabia. Aí eu disse a ele que tinha batido na porta errada, 

eu não sei não. O pobre saiu triste e foi simbora, disse que ia voltar. Aí quando 

chegou se maldizendo ao cumpade Né...que o cumpade Jorge Né foi um dos 

primeiros a entrar no movimento. Ele e a família dele. Aí disse a ele. Aí o 

cumpade Jorge Né...mermo que dois irmão, eu e ele...e ele foram lá em casa. 

Jorge Né disse “cumpade viemo aqui, pra mor de você entrar no movimento, pra 

nós resgatar a tradição da dança, o Domingo disse que você sabia, e aí eu queria 

que você, pela nossa amizade.. ajudasse o Joaquim, que é uma coisa 

importante”...aí eu digo “rapaz, eu tenho uma pergunta a fazer...se eu prometer 

de resgatar essa dança, eu vou resgatar com quem?”. Aí o Joaquim cresceu os 

olho e disse “o tio Domingo sabe e disse que vai dançar com o senhor” e eu “e 

o santo?” aí ele “a tia Luisa vai dar o Santo” e eu “e o livro com os hino”? aí ele, 

“hino?”. “É, treze verso que é pra cantar, que tem um hino, um cântico de 

entrada...é dever de cantar os treze verso. Quem é que sabe aqui?”  Aí ele foi e 

disse que ia atrás, pra mor de resgatar a dança (Francisco da Silva, 69 anos). 

Tacou-se no meio do mundo atrás do livro. No outro dia passou lá em casa “seu 

Franciso, não encontramo o livro. Amanhã nóis vamo lá na tia Maria. O senhor 

vai mais nóis?” Veio mais a irmã do CIMI. Eu digo “pois meu filho, passe aqui 

que eu vou...se nóis encontrar o livro...porque pra fazer uma coisa do meio pro 

fim não adianta. Nós tem que fazer uma coisa certa”. Aí eu fiquei pensando, se 

ninguém tiver esse livro, como é que nóis vamo resgatar essa dança? E eu “meu 

Deus do céu, me dá uma lembrança de tudo que passou nessa dança pra nóis 

resgatar...aqui na minha memória, porque se não tiver quem me ajude, eu ser 

professor de alguém...” ai eu fiquei trabalhando, assoviando os hino né? Tal, 

aquele negócio, no prazo de uma hora pra uma e meia, eu lembrei todos os versos 

que nóis cantava lá na frente. Com mais de vinte anos...corro na casa da minha 

filha que ficava vizinha, pego essa menina aqui, Natália, pedi para copiar uns 

verso. Aí eu ditei 12 verso. Nos 13 verso enganchou. O mais fácil. Mas tudo tem 

a ver com buscar de alguém, como era com essa tia Maria que mora na Barra. 

Eu. Júnio, tia Luiza, tinha feito uma promessa há muitos anos...chegou lá eu 

perguntei se ela tinha os verso para cantar...aí ela disse “sei não” e eu “como é 

que nóis vamo resgatar essa dança?” Ela disse que o toque da dança sabia, no 

violão...aí eu disse “Domingos, se eu conseguir os verso, você tira mais eu? Você 

garante?” E ele disse que garantia. Aí tava na mesa, eu me levantei, tirei o papel 

da carteira, as duas cópia. Aí disse, “Já que ninguém sabe e é pra buscar tudo da 

minha memória mesmo, os treze verso eu não relembrei não, mas os doze eu 
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relembrei e pode chamar alguém que saiba porque se não tiver certo eu também 

não vou tirar. Agora o outro eu tenho fé em Deus e São Gonçalo que eu vou 

buscar para completar. E eu vou cantar”. Fui lá pro pé de coqueiro e vim 

cantando...eles olhando de lá. Eu disse que se cantasse os doze verso errado 

podia dizer que já tava decidido, não tirava. Cantei os doze verso aí parei e disse 

“Agora falta outro. Só Deus sabe quando vai chegar na minha memória. Tá certo 

aí Joaquim?”. Aí ele parou em mim e disse “seu Francisco, você é um mestre 

mesmo!”. Aí eu contei a história e disse que marcasse o ensaio. Aí foi uma 

promessa de festividade...um café gordo, como se diz..tudo por conta do 

Joaquim e da dona Francisca (Francisco da Silva, 69 anos). 

 

FIGURA 31 – Sr. Antônio Adelino mostra as estrofes resgatadas da Dança de São Gonçalo. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

Quando eu passei a execução pro povo esse Joaquim era um dos dançarino, mais 

o Biágua, no cordão. Aí no dia seguinte nós fomo lá pagar a promessa da tia 

Maria. Fomo lá buscar ela, para ela assistir pelo menos a primeira jornada, 

mesmo ela doente. Aí fomo. Quando foi para ela começar eu pedi uma cadeira 

pra ela. Para ela olhar se eu ia fazer o serviço direito. Aí fomo lá, montamo o 

figurino. Cada qual com uma folha de papel com os verso, que foi feito mais 

para cada um. Quando começou cumprimentei a todos e acenei pros tocadores 

começar. Quando nós terminamos a primeira jornada aí eu fui e cantei os verso. 

Aí quando terminei fui na véa e disse “e aí tia, que a senhora achou?”. Aí ela se 

levantou e disse “meu fi, eu vi o cumpade Mário em você. Era todim, era ele!”. 

Que era irmão dela, foi meu professor. E ela disse que ia assistir a outra jornada, 

que ia cantar comigo porque tinha se lembrado do último verso. Rapaz...chega 
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eu cresci. Aí dei um aperto nessa véa que quase quebra a costela da veinha. 

Rapaz...todo mundo que tavalá de prova que ela fez isso. aí teve o leilão, que 

cada jornada tem um. Aí parou. Aí recomeçamo a segunda jornada. Aí fomo 

cantando, quando foi na hora da raminha sobre raminha...aí ela cantou...foi 

mesmo que ela tá escrevendo na minha cabeça...aí mandei completar. E a irmã 

Oldília mandou passar na máquina (Francisco da Silva, 69 anos). 

Isso aí tem uma importância maravilhosa, porque nóis tamo precisando hoje. 

Que é uma prova que existiu índio aqui, através da história da dança de São 

Gonçalo. A dança de São Gonçalo foi quem deu a maior força pra nóis tá nessa 

caminhada que nós tamo hoje. O movimento foi reforçado com a dança de São 

Gonçalo (Francisco da Silva, 69 anos). 

FIGURA 32 – Estrofes resgatadas da música da Dança de São Gonçalo. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 É num contexto de luta pela defesa do seu patrimônio que a memória coletiva é 

criada e recriada continuamente num processo em que a própria comunidade se 
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reconstrói, na esfera coletiva de existência, enquanto tal. Ela se intensifica e ganha forma, 

através da reinvenção do passado, no presente.  

 

5.2.1.4 - A construção da escola indígena Anacé 

Um outro passo importante no processo de organização do povo Anacé foi em 

relação a perspectiva da educação. Durante o ano de 2010 foi autorizada e construída a 

primeira escola indígena situada na aldeia de Matões, a qual teria uma educação 

diferenciada a partir da realidade do povo, uma vez que também na escola (não 

diferenciada) o conflito se expressava através do preconceito com as crianças e 

adolescentes que se reivindicavam indígenas.  

Nós ganhamo força depois de um episódio na escola que a professora ficou tipo 

fazendo “bulling” na Margarida de Sousa, por ela ser índia (Joaquim Severiano, 

33 anos). 

Nesse sentido, uma iniciativa que já existia entre o povo Anacé foi aperfeiçoada, 

dando origem ao que se tornou a Escola “Direito de Aprender do Povo Anacé”. 

(...) tinha uma escolinha e elas davam aula de reforço. Tinha 22 alunos. O 

pessoal estudava na escola municipal, mas aqui muito precária a educação, aí os 

pais procuravam elas pra reforçar. E isso foi por muitos anos. Ela [Socorro 

Paulino] já havia pensado em fazer um trabalho pra reconhecer a ação dela, mas 

a diretoria disse que só como anexo. E aí elas quatro resolveram fechar a 

escolinha, que não tava tendo condição de manter. Começou na casinha de taipa, 

elas duas construíram quatro salinhas por conta delas. Foi quando eu cheguei em 

2007 com o reconhecimento e disse que tinha uma boa notícia. Passei pra toda 

comunidade. A mãe dela disse que ela queria muito falar comigo. Aí ela veio. A 

escola já tinha todas as características de escola indígena e se tornou (Joaquim 

Severiano, 33 anos).  

Hoje a escola atende a toda a demanda da aldeia de Matões e abriga estudantes 

brancos, que não se reivindicam anacés, os quais submetem-se a educação diferenciada. 
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FIGURA 33 – Entrada da Escola Indígena “Direito de aprender do povo Anacé”. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

FIGURA 34 – Crianças na escola indígena, em comemoração ao dia do índio. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 
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FIGURA 35 – Crianças na escola indígena, em comemoração ao dia do índio. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

FIGURA 36 – Estudantes caracterizadas na escola indígena em comemoração ao dia do índio. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 
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FIGURA 37 – Estudantes caracterizados na escola indígena em comemoração ao dia do índio. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

5.2.1.5 – Quando surgem os indícios do passado 

A busca pelo reconhecimento teve como ponto de partida os indícios do passado, 

desde os relatos sobre como viviam e quem eram os antepassados, até a descoberta de 

sítios arqueológicos na região.  

Os antepassados tinha um movimento...era sadio, era...amoroso um ao 

outro...hoje muita gente blasfema porque aqui não existia índio...gente que é 

mais velho do que eu tem coragem de dizer isso...tem muitos índios que diz isso, 

mas ele não sabe das história do passado daqui, dos encantado...aqui nós somo 

as folha da árvore. O tronco, a madeira, os galho e nóis somo as folha do povo 

indígena. Porque os mais forte já se foram. Tá entendendo? Aí nóis somo fraco 

assim porque nós somo já os descendente dos índio e nóis hoje, pra nóis manter 

como folha, a folha sendo mais fraca, mas mesmo nóis sendo a folha, nóis temo 

uma força que é de madeira, que é a madeira grossa. Eu quero dizer assim, 

madeira em termos do coração, do prazer da força dada por Deus, porque tem 

gente que é tão forte pelum lado mas é fraco por outro. É fraco assim, que ele 

não conhece Deus no coração, ele não acredita que o índio é puro...muitos deles 

não acredita que o índio é puro e são um povo forte. E continua e permanece até 

o fim da geração, porque isso aí com fé em Deus..os que vão ficando vão se 

passando por folha e vão conversando, como eu e outros que talvez já muita 

gente nessa sua pesquisa tenha falado nesse movimento, nessa vida do povo 

indígena, só que isso é bom quando muita gente conta uma história parecida 

porque aí mostra que tem uma força. Agora quando um conta de um jeito e outro 
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conta doutra aí muita gente fica assim...um contou de um jeito e o outro de 

outro...a pessoa sabe que um dos taus não sabe. Mas a verdade é essa. Que é bom 

quando todo mundo conta a história igual que é pra mor de correrem cima da 

linha como se diz. Com força. Né? Aí o povo indígena é um povo que tem uma 

força dada pelo nosso criador, nóis unido, nóis junto, quando nóis somo unido, 

fica mais fácil de nóis se juntar sem ter olhão lá fora, porque ninguém mais hoje 

em dia pode ter olhão com ninguém porque tem gente lá fora com os olho em 

cima da união, ou então fala besteira do povo...(Francisco da Silva, 69 anos). 

O relato sobre a vida dos antepassados é marcado fortemente pela violência com 

a qual o indígena era tratado. É muito comum dizer-se que foram “pegues à laço” ou “à 

dente de cachorro” pelos “capitães” (que seriam pessoas ligadas ao governo) para 

demonstrar a crueldade com que os índios, sobretudo as mulheres, eram capturados nas 

matas para serem “amansados”, servindo como escravos aos brancos. 

Por exemplo, a velha Nancy. Ela foi uma índia braba que foi pegue à laço, Anacé. 

A Maria das Neves, que era uma índia que tinha um cabelo bem pretim, quase 

encostando no chão, segundo os mais velhos contavam, ela foi uma que foi 

pegue à laço e à dente de cachorro. Botava o cachorro pra pegar e pegou, depois 

laçaram e amarram no pé de pau..só Deus sabe o que fazia com ela. A gente 

conta essas história assim que os mais velho contavam, mas ninguém sabe o quê 

que esses homens eram capaz de fazer com essas mulher. Talvez até judiava né, 

mais ainda? Por ser mulher...com certeza. Teve um, o índio Terto, ele morreu 

em 91, ele foi um que se escondeu na loca de pedra do serrote do olho d´água, 

onde hoje tem a refinaria, ele passou a vida dele lá. E só saia de noite da loca da 

pedra. Lá pra casa do Tiquinca Pererira. Ali próximo do cemitério do Cambeba. 

Cambeba era um cemitério que foi fundado por um índio, por um cacique, era 

um líder, que morreu de velho no tronco de um pau que hoje não existe mais e 

hoje é um pé de pitombeira (Joaquim Severiano, 33 anos). 

Pegado a dente de cachorro é índio brabo, que foi pegue no mato. O caba armado 

e os cachorro correndo atrás pra pegar, pra trazer pra casa, pra trabalhar...tanto 

faz homem como mulher. Tinha delas que terminava casando. O homem ia 

trabalhar na agricultura e as mulheres em casa, muitas vezes o caba simpatizava 

com a índia e acabava se juntando (João de Freires, 53 anos). 

Eu num vi índio aqui não, mas meu avô contava...ele era índio, que o pai dele 

foi pegado a “dente de cachorro”. Ele contava. Ele num era daqui não, ele era de 

um lugar de gente valente...Aracati...do Jaguaribe. Ele vei no tempo da guerra. 

Que nesse tempo tinha guerra, perseguição de índio. Aqui mesmo havia também 

de primeiro, meus avô, eles vinheram também do Jaguaribe, aí chegaram por 

aqui e era uma perseguição danada por aí. Pra matar né? (José Celestino, 82 

anos). 

As pessoas chegavam a cavalo, capitão, como o pessoal chamava, eram pessoas 

ligadas ao governo, andavam dentro da mata e acabavam encontrando aquelas 

pessoas bem brabas mesmo. E essas pessoas não tinham relacionamento com 

pessoas brancas, de fora. Tinha relacionamento com aquelas pessoas ali, da 

mata. E aí quando elas corriam eles pegavam à laço, botava o cavalo até pegar 

no laço. E aí elas não tinha contato com esse tipo de pessoa né? Malvado, aí eles 

pegavam e amarravam num tronco de cajueiro, no tronco de uma árvore grande 
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e depois deixava a pessoa amarrada lá, pra amansar. Como se fosse um boi 

brabo, uma vaca braba. E a pessoa ficava amarrada e passava muitos dias lá, até 

amansar. Eles davam comida (Joaquim Severiano, 33 anos). 

A família do meu avô foi pegue assim, na mata (José Celestino, 82 anos). 

 Mesmo que muitos moradores da comunidade não tenham realizado seu cadastro 

como índios, por todas as disputas que estiveram colocadas no processo de ressurgimento 

da etnia, é marcante a história que atravessa seu passado. São avós, bisavós, tios e primos 

antigos, gerações relativamente recentes que buscavam a mata como refúgio e moradia, 

cultivando um modo de vida típico do povo indígena ainda não submetido ao colonizador 

europeu.  

 As histórias e lembranças do passado, o universo simbólico e as representações 

que faziam do território, contrastam – quase melancolicamente – com a constatação de 

mudança e alteração provocadas no presente.    

Essas histórias que eu tenho na minha memória, a minha mente da minha 

criancela, da minha adolescência que eu via meu pai contar as história...as 

história que ele fala do povo indígena, dos avô dele que contava as história do 

povo indígena que aqui na época era só mata, mata virge como hoje nóis tem a 

mata do Caiacanga. Lá era virge. Lá ninguém disciplinava, lá era uma aldeia dos 

índio, em cima do morro do caiacanga. Nóis tem o maior prazer de tá lá por 

respeito que nóis tem em cima do toco do morro porque lá existe uma cidade 

encantada, uma aldeia encantada, a aldeia dos índio. Encantada lá, dos nossos 

antepassados. Aí o véi meu pai contava a história que o avô dele contava aí 

passava pra nóis. Aí ele ainda dizia assim quando contava as história pra nóis: - 

vocês preste atenção no que eu vou dizer aqui..que o meu avô contava que aqui 

era só mata. Só tinha cabana de índio. Nessa terra aqui. Porque que hoje ainda 

nessa temporada todinha ainda acham coisa dos índio? Caco de panela, 

panelão...e muita coisa que pertencia os índio. Eu foi um que com muitos anos 

que meu pai contava do povo indígena que eu...ele caçando no mato, que a vida 

do povo, nosso povo, é caça, pesca e planta, aí hoje nóis não tem mais caça pra 

nóis, porque o governo, de uma certa parte, ele deixou o povo disciplinar. Foi o 

povo que disciplinou as mata tudinha. E aí depois as caça foi se acabando, foi 

diminuindo, a população foi crescendo, e hoje em dia um índio ele não pode 

mais viver de caça, de pesca e de roça. Ele pode viver de pesca e de roça. Mas 

de caça aqui não tem (Francisco da Silva, 69 anos). 

 Com a descoberta de sítios arqueológicos na região, as evidências passaram a ter 

como base não apenas a história oral. Os objetos encontrados demonstravam a história 

que havia sido literalmente “enterrada” no território. 

Acharam uns negócio por aqui. Na terra. Acharam um caixão com uns ossos 

dentro, diz que era de um índio. Levaram para Fortaleza para fazer o exame. 

Depois acharam outro negócio lá pra Baixa. Aí foi, lá se vem, para nós se 

cadastrar, para eu não sair daqui...(Suzete Ribeiro, 73 anos). 

E aí, na região, no território aqui, toda vida que ia fazer plantação de milho, 

feijão, roça..que o povo daqui vivia da agricultura, muitos ainda vive hoje, mas 
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não exclusivamente, mas ainda tem o seu costume de plantar, se encontrava né, 

peças arqueológicas de grande valor, como pedras polidas, alquidás, tachos, urna 

indígena, funerárias...onde essas urna era onde se enterrava os curumins...até as 

próprias pessoas mais idosas, de pequeno porte, ia enterrada dentro dessas urna. 

Então elas eram de barro né? Feito a mão e queimado. Então tem um vasto 

material enterrado aqui nessa região. Sendo feita uma escavação aqui, nem 

imagino o quê que é capaz de encontrar. E uma dessas peças foi entregue pro 

Museu do Ceará. Também uma urna indígena. Mas só que lá no Museu do Ceará 

eles tiraram que a urna era Anacé e colocaram só urna indígena encontrada no 

Pecém. Mas na realidade não foi no Pecém, foi encontrada aqui, na terra Anacé. 

Justamente num parente nosso aqui. Só que lá no museu, pra não ir a identidade 

Anacé, colocaram só que tinha sido encontrada no Pecém (Joaquim Severiano, 

33 anos). 

  

5.2.2 – Os impactos do CIPP e a produção de Injustiças Ambientais 

Ao longo do processo de implementação do CIPP em todas as suas etapas, da 

construção do Porto, a instalação das UTE´s e Siderúrgica, até mais recentemente da 

Refinaria Premium II, bem como da infraestrutura necessária para abrigar esses 

empreendimentos, tais como a criação e ampliação de estradas, contratação de operários 

para as obras, modificação da paisagem local e a interferência na vida das comunidades 

estabelecidas na região, uma série de impactos foram produzidos.  

Devemos levar em consideração que eles estiveram distribuídos sobre setores 

historicamente excluídos na sociedade, seja pela sua condição de raça ou classe. Esses 

projetos revelam assim a oposição entre duas racionalidades distintas: de um lado, para o 

povo Anacé, a terra representa um patrimônio da família e da comunidade; do outro lado, 

a indústria petroquímica e o Estado, empreendedores públicos e privados, que a partir da 

perspectiva do Mercado compreendem a terra como propriedade, como mercadoria 

disposta a valorização financeira.  

Desde o início do desenvolvimento do megaprojeto, o número de habitantes nos 

municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante praticamente dobrou. Zonas 

anteriormente consideradas rurais passaram a ser ocupadas por pessoas de fora desses 

municípios e até do estado do Ceará, atraídas pelas ofertas de empregos resultantes da 

fase de implantação dos empreendimentos. Um maior acesso à educação, pensada na 

perspectiva de formar para atuar no CIPP, foi efetivado. 

A instalação dos empreendimentos envolveram a ocupação de terras 

desapropriadas pelo governo, as quais eram destinadas pela comunidade para  agricultura 

e significavam garantia de soberania alimentar. Além disso, o desmatamento de grandes 

áreas de vegetação, ameaçaram e continuam ameaçando flora e faunas estabelecidas, 

ocasionando o abandono das práticas da caça e da pesca, da cata no mangue, da pesca à 

beira-mar, importantes para a manutenção da sobrevivência do “povo nativo”.  
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teve gente que foi embora, tentava se matar também. Teve gente que adoeceu. 

Principalmente os idosos, porque já conviviam ali e criaram seus filhos ali. Eles 

não tinha outra profissão além da pesca. Todos eram pescadores, então não tinha 

o que fazer (Inês, 17 anos). 

 O funcionamento dos empreendimentos, etapa posterior à instalação, envolvem 

hoje a geração de prejuízos às comunidades que vivem no seu entorno. A poluição do ar 

e dos solos, a privatização da água, a privatização da terra, revelam um modelo que ao 

mesmo tempo que mercantiliza e concentra o acesso aos bens naturais, gera dejetos que 

desencadeiam processos de adoecimento, os quais estão distribuídos entre os setores 

historicamente desfavorecidos. Assim, falamos também da produção de Racismos 

Ambientais. Falamos de uma violência sobre um povo que se refuncionaliza para atender 

às necessidades de reprodução deste modelo de desenvolvimento.  

5.2.2.1 - Oportunidade de acesso à educação e aumento da oferta de empregos 

Com a chegada do CIPP novas oportunidades de acesso à educação foram criadas, 

tendo em vista a necessidade de qualificação para ocupar as novas vagas de empregos 

geradas pelos empreendimentos do Complexo. Essa educação, voltada à formação de 

mão-de-obra, está relacionada tanto ao Ensino Básico, como a cursos de especialização, 

relacionadas com o Ensino Técnico e Profissionalizante.  

(...) tem muito emprego também, pro jovem principalmente. A educação, tem 

muitas oportunidades. Só não estuda se não quiser. As escola tudo é perto, 

porque antes a gente andava léguas pra estudar. E agora tudo é perto. Só não 

estuda quem não quiser (Adélia, 41 anos). 

O abandono generalizado das formas anteriores de manutenção da subsistência, 

como a agricultura, a caça e a pesca, sobretudo entre os mais jovens, tornou o trabalho 

assalariado uma necessidade:  

Depois do portuário chegar teve muitas coisas consequências maléficas lá, mas 

também teve os benefícios. Benefícios assim...já que como as pessoas não 

tinham outra profissão além da pesca, teve a oportunidade de estudar alguma 

coisa para entrar no Porto. Então tem gente que era contra a chegada do Porto e 

tá trabalhando dentro do Porto, porque era o único modo de permanecer ali, de 

conseguir alguma coisa pra dentro de casa, para os filhos, para a família. Então 

eles mesmos, contra a própria vontade, teve que ir trabalhar dentro do Porto. Até 

hoje. Tem gente que ainda mora lá, mas não concorda muito né? Com a 

existência do Porto. Mas tem aquela história, né? O grande tem poder, então teve 

isso (Inês, 17 anos). 

As vagas de emprego criadas, no entanto, também foram questionadas. As 

mulheres não teriam tantas oportunidades, já que a maioria das vagas seriam destinadas 

aos homens. Além disso, os tipos de ocupação são questionados, porque os melhores 

empregos, com melhor remuneração, seriam “para os de fora”, o que é contestado. 

Da minha parte mesmo eu acho que por um tanto foi bom, porque empregou 

muita gente, gente que não tinha nenhuma bicicleta, hoje tem carro, né? Tem 
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moto...mas por outra parte, pras mulheres, cadê? Pras mulheres não teve 

emprego. Só mais assim, de escola..quem sabe ler, quem tem estudo, tem escola 

(Suzete Ribeiro, 73 anos).  

(...) hoje a maioria dos jovens eles terminaram o segundo grau, eles fizeram 

curso, eles tão tendo a oportunidade de entrar nas empresa...porque tinha gente 

aqui do lugar que eles achavam que ia ter melhor do que tem hoje. Ir trabalhar 

na empresa. Porque eles achavam que ia conseguir um cargo melhor lá dentro. 

Mas, no final, não é assim. Eles iam ser era peão. Pra ser ajudante, ajudante de 

pedreiro, pedreiro...a vista dos que não são daqui do lugar que teve a 

oportunidade de cursos para crescer dentro da empresa, porque não tem curso, 

só o Ensino Médio e vem aquelas pessoas informadas e concurso para dentro da 

empresa. Que veio de fora pra cá. E os daqui?! Só tem Ensino Médio e um 

cursinho muito básico. Eles não tem formação. O desenvolvimento não é isso. 

era se fosse trabalhando na horticultura, na agricultura, na criação...mas não tem 

não...eles não querem mais...porque isso aí veio destruindo mais aqueles 

trabalhador da roça. Que vivia por conta própria, sem ser humilhado. Porque 

nessa empresa eles tem que tá. Na horta não. Independentemente eles trabalham 

naquilo, mas na hora que ele se alevanta aquilo ali o trabaho é dele. Não tem 

ninguém pra mandar. A não ser que ainda seja jovem e mandado por pai e mãe. 

E lá não. Eles são mandado por pessoas que não são nada dele. Tem mais aquele 

contato forte como ele tinha antes com a roça. Com a natureza (Socorro Paulino, 

42 anos). 

Mudou assim, o trabalhos dos homens né? Assim...dos emprego. Mas pra nóis 

[mulheres]...vô dizer que não mudou nada. Só fez ficar mais difícil né? Essas 

mudança, essas coisa, querem que a gente saia...aí a gente fica mais...não acho 

que tenha melhorado não (Dona Celeste, 73 anos). 

 

5.2.2.2 – Aumento populacional  

A comunidade – antes “boa de se viver” – passa a ser um lugar de estranhamento 

onde os vizinhos, antes considerados “parentes”, já não se reconhecem. O “ser indígena” 

é que nesse processo de destecimento de relações comunitárias lhes dá unidade e 

identidade.  

Nos relatos o aumento populacional na região geralmente está associado ao 

aumento da violência, da dependência química, da prostituição e da sensação de 

insegurança. 

Não tá mais bom de viver aqui. Pelo que ouvi dizer, devido à poluição e gente 

demais aqui. Violência, droga (...). E aqui vai ser área urbana. Aqui o governador 

disse que da pista para baixo não era para ficar ninguém. Mas agora tá liberando, 

todo mundo fazendo casa, comprando terreno. Aqui vai ser área urbana. Vai ser 

a favela maior do mundo (Das Chagas, 77 anos). 

(...) aqui era só mato. Era difícil uma casa aqui. Só mato! Mudou de uns tempos 

pra cá, com as firma, vem mudando, chegando gente de fora..mudou muito. A 

coisa ruim é que chegou muita gente de fora, né? Ninguém sabe quem é quem, 

pra atrapalhar a vida da gente. De primeiro aqui você podia deixar as porta aí 
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tudo aberta, mas agora ninguém se confia com esse pessoal de fora ai que vem 

(Das Chagas, 77 anos). 

(...) têm muitas pessoas estranhas, que a gente não conhece. Os jovens...antes 

em nosso lugar ninguém ouvia falar de droga. Agora os jovens se envolvem com 

muitas drogas. Eu sei que é em todo lugar, mas aqui antes ninguém ouvia falar. 

Agora a gente vê muita...(Adélia, 41 anos). 

Hoje em dia mudou muito, antigamente a gente podia andar em qualquer canto 

aqui sem preocupação, porque era um canto tranqüilo, hoje em dia jamais, às 

seis horas tem um trânsito de carro, isso tá parecendo uma cidade, pra uma zona 

rural tá muito movimentada. As pessoas diziam que esse lugar é bom de morar, 

já foi, não é mais, você vê muita gente desconhecida, gente que você olhando, 

você sabe que não faz o bem. E cada vez mais as coisas vão mudando, 

prostituição, drogas, e a gente querendo ou não tem que aceitar o que é muito 

doloroso. Eu como sou jovem poderia gostar de cidade, mas isso aqui já está 

uma cidade, porque já acabou a privacidade de todo mundo (Margarida de Sousa, 

16 anos). 

 

Depois que veio essas coisa pra cá, muita gente de fora, que aqui tem muita gente 

de fora, que ninguém conhece e aí fica perigoso. De primeiro a gente saia por aí, 

caçava a noite, nunca fui atacado com nada, a gente podia dormir numa estrada 

dessa, dormir num alpendre que não havia nada...depois que vei essas coisa pra 

cá, é só gente estranha nesse mei e ninguém pode confiar, de jeito nenhum. Eu 

num saio, num tô saindo, num consigo nem andar (José Celestino, 82 anos).  

Nós dormia de porta aberta. Nós deixava. Era muito bom, mas hoje tá muito 

mudado. Aqui atrás o pessoal diz que tem até droga. Antes era bom demais. A 

gente andava por essas estrada aí, só tinha raposa...hoje tá muito bom, tem ônibus 

na porta. Mas naquele tempo era bom demais (Assis, xx anos). 

Pois bem, hoje em dia a vida da gente, é assim. Antigamente era uma vida de 

sofrimento mas era uma vida gostosa. De uma tranquilidade. Imagine. Hoje um 

pai de família ele vive aqui num canto desse aqui sozim. Antigamente era assim. 

Eu saia deixava ela [esposa] sozinha com três criança. Cansei de sair na boca da 

noite, chegar no dia claro sã e salva. E nada pra atacar ela. Hoje em dia vá fazer 

isso aí, deixar uma mulher sozinha dentro de casa..uma casa em qualquer canto, 

uma casa mei espaçada. Que a bandidagem tá grande demais. Podia deixar até 

as porta aberta, se não fosse um jumento, que ia entrar pra comer alguma coisa 

dentro de casa..um porco, uma galinha..outra coisa não entrava não. Hoje tá que 

a gente de porta fechada, o portão no cadeado, que mesmo assim ninguém se 

sente seguro. Tem que muito rezar, pedir a Deus todas as noites pra Deus libertar 

a gente dos nossos inimigos. Os inimigo é...tá comum no mundo todo. Ele só 

trabalha pro mal. Hoje em dia uma criança ele num cresce mais..dos seus cinco 

ano pra frente ele já num respeita mais pai. Muitos deles num respeita mais pai. 

Ai, um pai num pode mais botar o filho com 10, 12, 15 anos nem pra juntar um 

lixo num quintal que é poibido ele fazer isso ai. Por isso é que tem a bandidagem, 

porque não tem em que se ocupar. Naquele tempo todo mundo trabalhava 

(Francisco da Silva, 69 anos). 

Eu num vou sozinha nem na bodega aí a noite, hoje em dia. É muito perigoso. 

Por causa das droga, por causa das pessoas que vinheram e ninguém conhece. 

Quando a gente olha as vezes a gente já sente que não são pessoas que pensa 
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coisa boa da gente. Mudou muito. Ninguém confia. Eu e meus parente. Por isso 

que a gente sofre. Quando era só nóis aqui era muito bom. Todo mundo se 

conhecia. Era uma vida comunitária, uma vida boa (Francisca Antônia, 59 anos). 

(...) Eu achava melhor no que era antes. Que não tinha o que tá tendo hoje, 

porque a gente não ouvia falar em matar os outros. Nem se via falar em droga, 

que aqui ninguém conhecia. Não se tinha nem uma bicicleta para andar, todo 

mundo andava era de pé, mas era muito bom. Que não morria ninguém 

machucado, nem atropelado, hoje é só o que a gente vê. Se eu vou num caminho, 

é o maior cuidado do mundo (...). No passado a gente...era muito bom. Eu achava 

(Suzete Ribeiro, 73 anos). 

 Era só família. Aí foi crescendo, a aldeia foi aumentando..aí depois da chegada 

do Porto que foi chegando gente de fora. Foi ficando difícil, misturando as 

coisas, gente branca na aldeia...então tá assim, um pouco conformado porque a 

gente sabe que não vai conseguir manter nosso terreno, a gente sabe. Foi 

misturando. E aí nossos rituais, né? O próprio movimento, né? Porque a gente 

vivia em família e já tinha aquele respeito um pelo outro. Aí depois do Porto do 

Pecém, que foi trazendo gente de vários lugares, teve um pouco de afastamento 

(Inês, 17 anos). 

Hoje é bom. Só num é mais bom, porque a gente dorme com medo, entra pra 

dentro de casa com medo e a gente tem um carrinho no alpendre aí a gente tem 

o maior medo de levar ou abrir e ...levar! aí assim..pra dois véi como eu e ele 

né? Só vive eu e ele. Nóis dorme só dentro de uma casa aí nóis tem 

medo...porque antes minha filha, a gente dormia com as portas abertas, a gente 

não tinha medo de nada, de nada...só das raposa! Se uma raposa quando 

endoidasse, corresse doida atrás da gente, na mata. De noite. Nas vareda. Só 

tinha medo das raposa mermo. Dos guaxinim. Hoje tem medo de andar de pé. 

Eu num vou não. Porque dona menina, tem é gente...aqui tem é gente! Quarenta 

mil pessoas que diz. Eu fui fazer uma visita esses dias e o pessoal lá disseram. 

Só pros emprego direto e indireto, da refinaria...(Maria José, 69 anos). 

 

5.2.2.3 – Desmatamento: ameaça à fauna e à flora 

O desmatamento, efetivado para criar uma infra-estrutura capaz de abrigar os 

empreendimentos, não representou apenas uma ameaça à subsistência dos Anacés, mas a 

manutenção de sua cultura, que se verifica no que representa a tradicionalidade dos 

curandeiros e mesenheiros que buscam na mata remédios caseiros para garantir a saúde 

da comunidade.  

Tá ficando difícil as raíz, as folhas, as casca...o leite...as matas eles cortaram, 

derrubando, todas as matas...aí acabou...o que ainda resta, o...de jatobá, que 

aquilo ali é um santo remédio...as janaguba, derrubaram tudo, o que ainda tem e 

é com uma placa do governo, ninguém entra pra tirar nada. É pra cá, onde tem a 

siderúrgica...ainda tem...num sei se eles disse que era pra deixar...aonde era o 

Bolso, pra colá. Ali era o que dava. Só mata original. De tudo tinha. Agora não. 

Chega me dá uma tristeza, quando eu passo...que era onde eu ia buscar, fazia 

muita coisa boa...se eu quiser, eu que vá pra Caucaia, pro São Sebastião 

comprar...ainda existe, num vou dizer que não, mas num é mais como antes...aí 
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eu preciso ir comprar no mercado pra poder fazer. Por causa dos empreedimento, 

que aqui era uma riqueza de tudo (Francisca Antônia, 59 anos). 

FIGURA 38 – Placa da Petrobrás indicando o local as futuras instalações da Refinaria Premium II 

sobre a terra indígena Anacé. 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

Eu tirava as ervas mesmo que eu plantava....ah...tem uma que até semana 

passada pra mim não ver acabar, que eu sei  que vai se acabar, foi a jurubeba 

branca. Que onde tem um partido é onde as máquina vai pegar. Ai eu disse, antes 

de se acabar total, vou tirar pelo menos umas três, que ela serve muito pra o 

sangue. Tanto afina como fortifica. Ela serve pra inflamação. E eu tirava muito. 

Tinha um pouco longe daqui, no meio do mato...eu fui e chamei um cumpade 

pra ir comigo. Porque onde tem é onde passa os carro das empresa. E você 

sabe...são muitos, cada qual tem um pensamento diferente...vê uma mulher 

só...quê que eles vão fazer? Aí eu chamei...eu tiro raiz de pepaconha...é muita 

coisa...aí tira a raiz e tem que oferecer, pra poder tirar, que era pra remédio. 

Oferece pra aqueles que já partiram. Que era curador, que era médico... 

(Francisca Antônia, 59 anos). 

A Wolben, a Wolben foi a primeira que chegou. Essa daí já foi um gigante que 

já assombrou. Em primeiro lugar chegou o Porto, do Porto aí foi se esbranjando 

mesmo. Só tomando, só tomando...e foi chegando, e foi chegando...aí vei, essa 

outra de resíduo né? Essa fica no Bolso, que justamente, ali, era onde eu tirava 

leite de janaguba. Eu saia daqui 5h15 da manhã. Eu e uma colega minha. Pra 

tirar leite de janaguba. Ele serve pra gastrite, serve pra inflamação. É um santo 

remédio..você me crê, eu saia daqui cinco e quinze mais ela, com uma bolsinha 

a tira-colo, um facão, um chapéu, só nós duas...andando, em estrada, em vereda, 

em mata, em tudo. Quando chegava lá uma entrava pruma mata, outra entrava 

pra outra...eu tirava muito, que eu tinha muita encomenda (Francisca Antônia, 

59 anos). 
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5.2.2.4 - Poluição 

São apontadas a poluição sonora, do ar e da água, causados principalmente pela 

liberação de óleo na área onde está instalado o Porto do Pecém e pela liberação de outros 

poluentes pela Siderúrgica e pela Termoelétrica. As comunidades que vivem mais 

próximas desses empreendimentos são as mais expostas ao impacto. 

Antes não tinha poluição. Até o ar era diferente. Até o gosto da água era 

diferente. Com essas questões aí de terraplanagem, de escavação, o sabor da 

água hoje já tá com gosto de sal, salinizada. Poluição sonora, muito carro..a 

termelétrica tá queimando carvão faz pena...aí, na própria termelétrica, já tem 

uma nuvem, ao redor dela..carvão queimado..e é porque só tá funcionando 3% 

da atividade dela...tu imagina quando tiver funcionando com a força toda....todo 

o gás..(João de Freires, 53 anos). 

(...) eu gosto de testar as coisa. Eu tinha um balde bem branquinho e fiz um teste. 

Ele, bem alvinho, enchi e deixei. Quando foi no outro dia que eu fui olhar, preto, 

preto, preto. Com uma capa preta...como se tivesse com uma capa cinza em 

cima..uma cinza, feia. Como era que essa água ia ficar assim, com um pó preto? 

Isso aí é um pergido da vida. Quando for daqui há três anos aqui, ninguém pode 

morar não. Vai ser muito perigoso pra saúde. Quando começar mesmo a 

termelétrica aí... (Francisca Antônia, 59 anos). 

As vezes eu vou pra São Gonçalo nessa topic. Eu faço questão de ir pelo lado 

esquerdo. Só pra mim olhar a siderúrgica funcionando. Eles dizem que na 

fumaça não tem nada né? Que a poluição não existe para o solo, mas tem uma 

fumaça doida por ali. E quando tá chovendo? Aí tem o vento parado. Aí quando 

vem a chuva, aí começa aquele vento...aquilo ali só vai piorar...só com essas 

chaminé aí...a noite é uma iluminação medonha. E quando eles ligam a esteira? 

Eu as vezes tô dormindo quando começa...é um 

barulho...vumvumvumvumvum..shiiiit! Um barulho de esteira mesmo. Começa 

aquele chiado aí eu vou, me acordo. Eu já tô sabendo do barulho porque eles 

gostam de ligar as dez e meia, onze horas da noite. De dia eu já vi uma vez, mas 

parece que não gostam de ligar de dia não. Esse barulho assusta muito deve ser 

pra quem mora mais perto né? Que é o pessoal do Paú. Pra nóis já é contra o 

vento (Francisca Antônia, 59 anos). 

eu acho que essas firma, essas siderúrgica...vai trazer muita poluição (Adélia, 

41 anos). 

Todo mundo ali [onde foi instalado o Porto] vivia de pesca, porque vinha gente 

de outros lugares comprar peixe. Então eles vinham no mercado e vendiam o 

peixe deles. Hoje não. Não tá sendo produtivo como antigamente justamente por 

causa do Porto. Porque o Porto tá poluindo aquele mar (Inês, 17 anos). 

[com a água] a gente só faz lavar a roupa, cozinhar...mas se bem que eu mesma, 

eu não cozinho não. Porque eu pego água pra beber e pra cozinhar da cacimba 

da minha amiga que é lá em cima...bem distante daqui, que lá é um alto. Não uso 

a daqui porque tá desbotando. Eu tenho medo de contaminação. Aqui mesmo 

não tá, mas quando for daqui a uns dois, três anos..vai tá. Tá com mais tempo 

né? (Francisca Antônia, 59 anos). 
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Mesmo ainda não instalada, a Refinaria Premium II também se configura como 

uma potencial poluidora do ambiente local.  

Nas refinarias, por meio de procesos químicos, o óleo cru extraído dos poços e 

o gás são transformados em combustível e em outras substâncias (lubrificantes, 

asfalto, coque, diesel, gasolina, matérias primas para a produção de plásticos e 

tintas, etc.). (...) são geraos resíduos químicos e contaminantes que são 

armazenados em aterros industriais, além de serem emitidos gases e vapores 

tóxicos que contaminam o ar. Os impactos mais frequentes e evidentes em todo 

o processo são os vazamentos de óleo. Os vazamentos deixam marcas que, em 

geral, duram muitos anos. Alguns especialistas afirmam que acidentes que 

resultam em vazamentos de óleo podem deixar marcas por vinte anos ou mais e 

que a recuperação, mesmo com ajuda humana através de tecnologia, é sempre 

longa e difícil. São graves os efeitos do contato do óleo cru sobre as plantas e os 

animais. O óleo não se dissolve na água e tem, em sua composição, substâncias 

tóxicas que tem efeitos difíceis de combater. O óleo quando é despejado em 

grandes quantidades nos rios, mangues e oceanos sufoca os peixes, mata as 

plantas, os corais e as espécies da fauna marinha. Quando derramado em vastas 

áreas do solo, contamina animais, recobrindo seus pelos e suas peles, e impede 

a nutrição de plantas ao cobrir suas raízes (FÓRUM, 2013, p.54, 55).   

 Verifica-se assim, a multiplicação não apenas de injustiças, mas do racismo ambiental. 

A população atingida pelos prejuízos do modelo é justamente a população indígena, um 

grupo étnico historicamente invisibilizado e vitimado. 

O fato é que os capitais sempre operaram os espaços comuns de não-mercado 

em seu benefício: contaminação agroquímica e assoreamento de rios e lagoas, 

contaminação genética, emissões gasosas, na atmosfera, etc. Os espaços não-

mercantis do ar, das águas e dos sistemas vivos sempre funcionaram como um 

equipamento técnico desvalorizado, usado gratuitamente pelos capitais. Isto 

porque o capitalismo gera dois tipos de produtos materiais – uns vendáveis e 

outros invendáveis...Estes últimos são impostos como consumo forçado à 

população. A propósito, a operação do livre mercado configura, neste caso, 

nítido desrespeito aos direitos individuais, posto que ninguém é consultado a 

respeito do material particulado, dos metais pesados, dentre outros, que se é 

obrigado a aspirar, dado o exercício de uma dominação, de fato, dos negócios 

privados sobre o modo de uso dos espaços comuns. Ademais, com frequência, 

aponta-se que certas mercadorias são danosas em si (pesticidas, poluentes 

orgânicos persistentes, amianto...) ou o são quando, em geral por razões 

econômicas, são manipuladas de forma imprevidente, vide vazamentos de óleo, 

acidentes industriais ampliados, etc. Mas as empresas costumam resistir às 

evidências (ACSELRAD, 2013, p.10).  

 

5.2.2.5 - Privatização dos bens naturais  

O estabelecimento dos empreendimentos sobre os territórios se dá de modo a 

privatizar os bens naturais, que passam a ser acumulados por uma minoria que necessita 

destes como recursos, matérias-prima para o funcionamento das empresas. Essa 
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apropriação ameaça os vínculos e trocas já estabelecidos entre a comunidade e o meio 

natural. A água, por exemplo, fundamental para a agricultura, já não está disponível como 

no passado.  

A nossa casa aqui era água na flor da terra. Hoje não tá bom não. Por causa das 

empresa. Eles colocaram muitas pipa. Quantas pipas é tirando água direto, pro 

trabalho? Aquilo ali é um desfalque no solo. Chupa demais. Vai profundo. Aí 

quando a gente quer tem que buscar no solo profundo, que senão não dá. Aí fica 

difícil. Minha cacimba nesse inverno que nóis tamo mesmo, minha cacimba era 

pra tá dando água com a mão. Quantas e quantas vezes, meu Deus do céu?! E 

nem precisava de corda! Eu pegava um balde desse com a mão e tirava. Agora 

eu olho é lá pra baixo! Com inverno. Foi as empresa, só pode, porque antes tinha! 

Eu tô aqui esse tempo todinho e eu nunca tinha visto uma profundidade de água 

tão baixa, esse tempo todinho...tá com três anos que tá com essa dificuldade. Eu 

tinha uma horta aqui dentro e a água era em cima, todo tempo. Só no meu terreno 

são três cacimbão. A nossa água vem de lá (Francisca Antônia, 59 anos). 

Diz que vem de lá do Castanhão. Tem outro tubo que é do gás. Aqui acolá dão 

uma mixaria a um [pro encanamento passar pelo terreno], mas não tão nem aí 

(...). Plantava mais antes do que hoje e dava. Agora a gente planta e precisa 

adubar. Não carece de veneno não, não tem, assim, coisa que estrague não, viu? 

Como formiga, insetos...tem as galinha, mas é presa. Tem uma corrente aí, né? 

Agora é que é num é mais, depois que botaram esses cano e aterraram. Ficou 

muito ruim para a corrente aí. Passou por dentro do olho d´áfua e cortou tudo. 

Pra colá secou, pra colá também... e aqui é só esse pouquim. Aumentou porque 

tá até chovendo, mas não é essas coisa. Antes tinha muita água. Teve um ano aí 

que a água vinha bem aqui..(Das Chagas, 77 anos). 

Seria por essas razões, justamente na contramão da perspectiva das grandes 

corporações e dos Estados, que para o movimento indígena a questão ambiental ganharia 

centralidade. Acselrad (2013), entende que 

(...) não se trata da sobrevivência do “Homem” em geral ou do “planeta”, 

supostamente comum, embora muito desigualmente apropriado. Trata-se da 

sobrevivência de práticas espaciais das quais dependem trabalhadores em geral, 

assim como pescadores artesanais, comunidades camponesas e povos 

tradicionais. As condições de trabalho e de moradia de todos esses grupos sociais 

são permanentemente comprometidas pela privatização de fato do espaço não-

mercantil das águas, dos ares e dos sistemas vivos por grandes projetos 

hidrelétricos, industriais e agroindustriais (ACSELRAD, 2013, p.12). 

 

5.2.2.6 – Trabalho e Subsistência: a agricultura, a caça e a pesca 

 O trabalho, antes diretamente relacionado com o contato com o meio natural 

através de relações extrativistas, onde o tempo era controlado de maneira autônoma, passa 

a ser cada vez mais estabelecido de acordo com o tempo parcelar das empresas, em que 

o trabalho assalariado é associado ao controle sobre o tempo dos empregados. 
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Aí, mas hoje em dia, nem assim, ninguém pode mais fazer esse prazer de 

plantar...a gente planta assim, um pedacinho, pra não deixar o mato entrar dentro 

de casa, e plantar uma macaxeira...que é mais fácil da gente colher ela. Só uma 

pessoa só faz um plantio e colhe. Mas a farinhada de primeiro ocupava...casa de 

farinha, uma casa de farinha hoje num funciona...por que? Porque hoje em dia 

ninguém planta mais. Se fizer dez saco de farinha ele vende a metade e a outra 

não tem quem compre e destrói. De primeiro plantava a roça, plantava o feijão, 

o milho, a batata, a cana, mês de maio começava a moagem. Muitas fábricas era 

engenho. Hoje as fábrica é indústria né? (Francisco da Silva, 69 anos). 

A pesca permaneceu, mas não como antigamente. Hoje no Pecém não tem muito 

por causa da poluição do portuário, porque o porto ele derrama muito petróleo e 

óleo, quando você vai banhar, no sal do mar vem aquele, aquela espuma marrom, 

meio amarelada, que quando você bate na pele já fica muito oleosa. Tem gente 

que já não frequenta muito a praia justamente por causa desse óleo, porque tem 

gente que tem medo de ter algum problema de pele. Aí os peixes acabam 

morrendo justamente por causa da poluição desse óleo (Inês, 17 anos).  

Hoje acabou-se mata, hoje não tem caça. A caça que tinha, que a gente via, era 

o jacú. Mas nem isso. Se a gente for ver, acabou-se os coração de mata tudo. 

Aqui de primeiro todo canto tinha. Hoje taí. Só tem pracolá pros morro. E o povo 

tão acabando nos corte de madeira, fazendo carvão, coisa assim. E nesse outro 

tempo tinha raposa pra todo canto. Agora nem raposa ninguém vê, mor de zuada 

de carro. Elas não chegam perto. Eu acho que acabou-se foi tudo (José Celestino, 

82 anos). 

 Nos relatos, o abandono da agricultura está associado a perca da soberania e da 

segurança alimentar, prejudicadas pela entrada de alimentos industrializados que trariam 

problemas à saude.  

(...) pra mim mudou muito de bem, de bom, pra mim, que eu não tenho mais 

idade pra me empregar, imagine os novo, porque gerou emprego pra muita gente. 

Ai desse povo novo, que vive hoje, se não fosse esses emprego que tem ai...essas 

firma que tem empregando todo mundo. Aí, se não tivesse, eles ia viver de quê? 

Porque a roça, a lavora num dá mais, porque o pessoal não tem mais saúde pra 

comer só farinha e feijão como se comia aqueles pirão de farinha..ninguém mais 

vai comer farinha. A farinha que come hoje é aquela farinha que vem de fora. 

Porque é uma farinha, pensa que é mais tratada que a farinha daqui. Muita gente 

num pode comer farinha, porque senão no outro dia ele tá pedindo pra ir pro 

cemitério. As doenças são constantes, através da refeição. Os alimento é que tá, 

dia a dia, trazendo doença pro povo. Sim! Aí, por causa de uma galinha..uma 

galinha de granja ela é criada ali a custa da injeção. E aquilo dali é..a gente pensa 

que é uma galinha sadia, mas ela não dá sustança. Num tem vitamina, como você 

pegar uma galinha caipira como de primeiro criava num terreiro. Aí pegava pra 

botar no chiqueiro, criava com milho e coisa de mandioca. Hoje em dia é só na 

base da ração e essa ração ela vem toda contaminada de coisa que prejudica a 

gente. Uma reis, um boi, com seis meses ele tá dando cento e tantos quilo. Por 

que? Por causa das injeção. De primeiro não, o gado era...o gado era saboroso 

que era criado na mata, solto, aí pegava só pra matar. Cabra, ovelha, gado...um 

porco, botava no chiqueiro só pra limpar, mas era criado solto. Criado com 

milho, mandioca, era saboroso, era sadio...hoje, nem preso todo mundo pode 

criar mais. É preciso ele ter uma segurança pra mor dele tratar e ter o prazer de 
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colher aquele animal. E aí todo mundo criava, todo mundo vivia bem, tinha 

saúde e a lavoura todo mundo plantava, todo mundo fazia suas farinhada, vendia 

e não tinha..não se maltratava tanto como hoje. De primeiro a gente trabalhava 

de sol a sol. Ia pescar, ia caçar. Porque todo mundo tinha saúde. Era forte. Hoje 

em dia é muita gente que é fraca, doente (Francisco da Silva, 69 anos). 

As vezes eu fico assim olhando...gente que eu conhecia...aquele rapaz, que 

trabalhava na horta...pense nuns homem trabalhador..e eu trabalhava mais que 

eles. Hoje em dia, chame um que não querem...eles trabalham se eles quiserem 

puxar mesmo. Eles trabalham dentro da empresa. E cada um tem uma atividade 

diferente lá dentro. E aí? Acaba! Chega tem horas que eu fico é assim...me 

lembrando de tudo, de tudo, de tudo... (Socorro Paulino, 42 anos). 

(...) eu acho triste porque ali...pelo menos onde eu moro, antes quando eu era 

pequena, ali todo mundo plantava, todo mundo tinha seus terreno. Todo mundo 

tinha suas terra. E nessa época, assim da semana santa, era aquela alegria nas 

casa de farinha. Todo mundo fazendo aquela festa. Aí agora a gente não vê 

mais...por esse ponto eu acho muito triste (Adélia, 41 anos). 

Nem os homens trabalham mais na roça. É muito difícil um homem que trabalha 

na roça aqui. Muito difícil mesmo. Porque agora os homens só querem trabalhar 

de carteira assinada né? (Suzete Ribeiro, 73 anos). 

Eu lembro que quando chegava no mês de semana santa, todo mundo da 

comunidade se reunia na casa de farinha e todo mundo fazia farinhada. Hoje em 

dia é raramente, acho que nem acontece mais, por conta do ambiente, além do 

ambiente não ser mais favorável a agricultura, as pessoas estão deixando de lado 

a cultura, por conta de novas tecnologias, as pessoas não querem mais saber do 

passado, isso é também desgastante pra nossa cultura (Margarida de Sousa, 16 

anos). 

 

5.2.2.7 – Desapropriações: a espoliação propriamente dita 

O processo de desapropriação ocorreu extinguindo comunidades inteiras, 

sobretudo antes do período em que o povo Anacé passa a reivindicar a sua 

tradicionalidade indígena, como foi o caso da comunidade do Gregório, mesmo que se 

encontrando resistência. No processo de desapropriação, muitas pessoas, principalmente 

as mais idosas, faleceram em decorrência do agravamento de problemas de saúde. 

...foi tudo desapropriação. Foi um mexido medonho! Da primeira vez morreu 

gente. Morreu gente de imaginar como é que a gente nascia e se criava aqui e 

aparece uma coisa dessa aqui nesse lugar...muita banana, muito feijão, muita 

macaxeira...minha filha, porque aqui, de primeiro, nóis não vivia de outra coisa 

não..só era da nossa planta, da nossa caça...o pessoal caçando passarinzim, na 

mata, pescando em lagoa de anzolzim pra poder sobreviver (Maria José, 69 

anos). 

Tem gente aqui que não tem nem 20m [de terra]. Mas tudo tinha terra. Perdeu 

(Francisca Antônia, 59 anos). 

(...) ele e o seu...foram agredidos lá na cerca de arame. Não tinha quem fosse 

contra o governo. Era lá do Gregório, onde tá a siderúrgica hoje. Ele se armava 
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até os dente pra enfrentar os cara. Ele nunca disse que era Anacé, mas era aquele 

sempre muito presente (João de Freires, 53 anos). 

Lá na baixa das carnaúbas, o terreno lá, meu, eu tinha comprado 3mil metros 

por 66 de largura. No 92 o governo desapropriou, que era o Tasso Jereissati. 

Desapropriou e deixou com uma parte. Essa parte, que ficou, agora depois 

de...formaram a linha do trem, pro trem sair, passa por dentro do terreno que eu 

fiquei, assim bem no meio, enviesado. Passaram lá, ainda tinha um pedaço do 

lado de lá, aí desapropriaram o lado de lá e me deram na época, em 92, 10.500 

reais. Essa linha do trem, oito metros para cada lado, me deram 2.500 reais. Aí 

ficou do trem pra lá um pedaço. Quando foi agora, que a gente se ajeitou pra 

vender, o Brilhante, coordenador do IDACE dessa região, disse não, aqui já está 

desapropriado, justificado, você não tem mais nada aqui não. Nem assinei 

documento, nem recebi dnheiro de desapropriação nem nada. Tomaram minha 

terra. O governo. Então, agora, eu fui desapropriado do resto pra cá, pela 

Petrobrás (Das Chagas, 77 anos).   

Eles precisam de muita terra. Vai chegar muita empresa. Já tá funcionando ou 

vai funcionar, a “descargueira enlaçada”. No Siupé. E ta lá tem comunidade 

também que são Anacé. E eles saíram daqui, do Gregório e Bolso, do Velho 

Torém, pra lá. Entre Siupé e Taíba. Eles tão no assentamento lá. Vão ficar 

sufocado. Já morreram muitos daqui. Morreram muitos. Eu conheci muitos 

(Francisca Antônia, 59 anos). 

Esse processo de espoliação em curso desde o início da instalação do CIPP veio 

se aprofundando ao longo dos anos, materializando-se de modo mais agressivo sobre as 

comunidades através do último decreto de desapropriação por parte do governo no ano 

de 2007, as quais vem sofrendo um processo de “encurralamento”. No caso dos Anacés, 

esse seria um fator central para que os mesmos, não tendo sua terra demarcada e sem 

nenhuma perspectiva nessa direção, observando os empreendimentos se apoderarem do 

seu território causando inúmeros impactos, optassem por negociar a criação de uma 

Reserva Indígena onde pudessem sobreviver e resguardar sua cultura e seu modo de vida 

tradicional.  

Tamo obrigado minha filha, a sair daqui. Minha terra lá da baixa tá toda medida, 

tá toda contada...(...) e eu já quase morro de chorar...e minha fia disse assim: 

mamãe, se conforme, porque tá começando agora. Tá começando agora porque 

lá na Baixa..eu adorava a Baixa!..fizeram esse porto aqui porque era o mar mais 

fundo dessa região aqui. O mar mais fundo aqui, aonde fizeram. Ai fizeram o 

porto porque pode atracar qualquer navio. Navio que atraca aqui não atraca lá 

no mucuripe, porque lá é raso. Ai fizeram o porto aqui...aí vem 

desapropiando..desaquetando a gente...eu nasci na Anacetaba. Nasci no 

município de São Gonçalo, Anacetaba, que agora...antes era Anacetaba, as 

minhas raízes. A nossa família era toda lá, morava no município de Anacetaba 

Maria José, 69 anos). 

O pessoal agora não trabalha na roça, é difícil. De primeiro aqui era..de primeiro 

aqui era tudo cheio de cana, tinha 10 engenho aqui e 10 casa de farinha. Era o 

dia todim fazendo farinha e moendo. Hoje em dia não tem nenhuma ai, acabou-

se, não tem mais quem queira trabalhar. Foi desapropriado tudo. Dava uma 

mixaria. Tem uns aí que fez foi morrer. Teve foi muitos. Foi desapropriado e 
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não fizeram nada no terreno. Aí o pobe dos véi ficaram com desgosto e 

morreram...lá pra banda do Gregório morrero foi muito. Ficaram doente, eram 

meus tios de lá. Veio coisa ruim também. Ele também quer tirar nóis daqui, que 

nascemo e se criemo aqui pra botar pra outro canto. Mas eu num sei né? Se a 

gente vai embora pra lá? Eu vou assim, mas não é com muita vontade não..se for 

mesmo. Eu queria ficar aonde eu nasci e me criei (Das Chagas, 77 anos). 

O pessoal tá dizendo que tem que sair, porque tem que sair...por mim, eu não 

saia não. Eu nasci e me criei aqui. Meus pais...hoje eu vivo aqui pensando no dia 

que a gente for sair daqui, como vai ser. Tem muita gente que diz que aqui eles 

não vão bolir, que aqui vai ficar. Só se precisar. Mas eles mesmo disseram que 

ainda que a gente vá pra essa Reserva aqui não vai ser desaproriado não. E aqui, 

o que é que a gente pode fazer? (Suzete Ribeiro, 73 anos). 

Para Virgínia Fontes (2010), o crescimento do imperualismo, de forma não linear 

e atravessado de lutas sociais e contradições, teria levado a um novo patamar de 

acumulação de capital e impulsionado um salto no processo de expropriação social. 

Assim,  

O aumento da concentração e centralização de capital agudizou de maneira 

extrema e contraditória o papel da pura propriedade capitalista diante de 

qualquer outra injunção social, humana ou ambiental (FONTES, 2010, p.145, 

146). 

 

5.3 -  Futuro: A Reserva Indígena 

 

5.3.1 - O processo de negociação 

Em meio aos impasses com relação a demarcação do território Anacé e a 

determinação do governo do Estado em dar prosseguimento às obras de ampliação do 

CIPP, no ano de 2010 os Anacé decidiram assinar um termo de compromisso em que 

admitiam a instalação da refinaria desde que a Petrobrás reconhecesse a necessidade do 

componente indígena, porque assim a empresa estaria reconhecendo a existência desse 

povo indígena na região. O governo teria que ser a favor da proposta para não correr o 

risco de perder a Refinaria.  

A Petrobrás por sua vez, reconheceu o componente indígena, mas defendeu que os 

indígenas não poderiam permenecer na área, devendo ser realocados. Foi assim que 

surgiu a proposta da criação de uma Reserva Indígena para onde iriam os Anacé de 

Matões e Bolso, num total de 158 famílias. Uma nova área seria adquirida pela Petrobrás 

em parceria com o Governo do Estado.  
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FIGURA 39 – Notícia sobre o processo de negociação dos Anacé com o governo do Estado.  

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

(...) num instante ele abre as pernas e reconhece o povo Anacé, porque a 

Petrobrás botou ele contra o muro. Ou ele resolvia a situação com os Anacé 

ou...porque a Petrobrás foi a única empresa que fez o componente indígena e 

reconheceu os Anacé...e dentro do componente tava a necessidade do povo 

Anacé ser removido porque aqui é uma área que vai ser bastante impactada, 

poluída...não tem condição do povo Anacé se reproduzir culturalmente, 

socialmente...aqui...então tem que ser retirado o povo...foi por interesse com a 

Petrobrás que o governo do estado negociou..ou ele fazia isso ou nada feito, nada 

de refinaria. Aí o governo do estado entra pra sentar com a gente..depois da 

pressão da Petrobrás e do Ministério Público Federal. Acabou que puxamos uma 

reunião em Brasília. Ele já queria fechar acordo (...). Ele foi no avião dele. Era 

governador, era procurador dele, era deputado...tudim pra dar pressão na gente 

(Joaquim Severiano, 33 anos). 

(...) aí a nossa expectativa para a Reserva, agora né, que a gente viu que 

realmente não tem mais jeito da gente ficar onde a gente mora, no nosso lugar, 

a gente tá meio conformado de ir para a Reserva e tamo lutando pra ir. Ter essa 

Reserva mesmo, porque a nossa única salvação é a Reserva, porque a gente não 

tem pra onde ir. Não dá pra ficar por causa da poluição das indústrias. Da 

siderúrgica e principalmente não só pelo ar, mas pelo solo, porque a gente ainda 
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tem família que depende da bomba que puxa água do solo então aquilo ali vai 

poluir muito o solo. E já tá secando o lençol freático. Já tá acabando a água. 

Antigamente você colocava só quatro anel, seis e já chegava. Então fica difícil. 

Porque o ar que você respira até que dá pra sobreviver, mas sem água também 

não dá. O solo tá ficando poluído, então para nossas plantações, que tem família 

que ainda vive da agricultura, tá difícil de manter, principalmente as famílias que 

ficam mais perto das indústrias, por conta dos motores que incomodam muito, 

por conta da fumaça que solta, que também polui muito e tem muita gente que 

tá tendo problema de saúde, principalmente nos pulmões, justamente por causa 

das indústrias e da siderúrgica, gente mais reservada mesmo né? Que mora 

dentro da mata mesmo, que ainda mantém a casinha de barro, que tão mais perto 

da siderúrgica, ainda fica mais difícil para eles porque eles não vão querer pagar 

indenização por casa de barro né? Quando já é de tijolo é difícil, imagina por 

causa de uma casinha de barro, que é simples...é uma micharia. Fica difícil para 

eles também. E a gente depende muito também de plantas medicinais e já não tá 

tendo como manter (Inês, 17 anos). 

(...) de certa forma a gente teve que abrir mão, de continuar lutando pra não 

perder nossas vidas. Já teve ameaças, já teve perseguição, e isso não é o melhor. 

Algumas pessoas dizem que abrimos mão muito rápido, mas quando elas vêm 

conhecer a realidade aqui elas dizem que demoramos a dizer um sim, porque não 

tem condições de viver assim. Agora só falta eles tomarem tudo (R Margarida 

de Sousa, 16 anos). 

 

5.3.2 - A construção da Reserva e a iminência de deixar o território: as expectativas 

com o futuro 

A nova área foi adquirida, totalizando 546 hectares. O novo ambiente, abrigará 

158 famílias das aldeias de Matões (compostas pelas localidades de Matões, Corrupião e 

Baixa das Carnaúbas) e de Bolso. Contarão com uma infra-estrutura que se encontra em 

fase de construção desde agosto de 2014, dotada de posto de saúde, escola, as moradias 

propriamente ditas e outros “benefícios” previstos no termo de compromisso assinado 

junto à Petrobrás e ao Governo do Estado. Como a Reserva ficará localizada próximo às 

aldeias de Japuara e Santa Rosa, pretende-se que esses equipamentos também possam ser 

acessados por essa população. Uma área de 200hc, cerca de um terço do terreno, será 

destinada para a preservação e para a prática de seus rituais sagrados na mata.   

No acordo, até o mês de junho de 2015, prazo máximo, os indígenas deveriam 

estar residindo no novo ambiente. Nesse processo de iminência de deixar sua terra, 

surgem novas questões. Desde a decisão de recusa à mudança, sobretudo dos mais idosos, 

como a decisão de ida, mas lamentando que essa seja a única alternativa possível, dada a 

realidade de transformação da comunidade devido à implementação do CIPP e as 

dificuldades que surgiram para a manutenção do seu modo de vida tradicional. Ficar é 

considerado perigoso. Se atribui aos não-índios o enfraquecimento da perspectiva da 

demarcação do território. Há a clareza de que o Estado está de um lado das disputas e de 

que esse lado não é o lado dos impactados pelo megaprojeto.  
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Não vou pra Reserva. Porque não adianta. Eu tô nessa idade...por quê que eu vô 

sair do meu canto? Eu num sei nem se vou...quando eles fizerem lá, se eu ainda 

tô vivo..eu tenho que ficar é aqui. Esses novo vão, que só querem saber de 

novidade né? (José Celestino, 82 anos). 

Nós tamo quase sendo obrigado a sair daqui. Eles, na verdade, o governo, 

ganhou a questão nossa, dos Anacé. Os menino assinaram, eles disseram que 

não era pra ficar nenhum índio aqui não, nessa área, pra não dar mais trabalho a 

eles, não era pra ficar nenhum. Aí nóis somo obrigado a ir (Das Chagas, 77 anos). 

(...) eu digo assim: - Meu Deus, será que eu vou interar 70 anos, aí eu sair daqui, 

ir lá pra Reserva...fazer o quê meu pai do céu? Quem é professor, quem 

é...porque vai tudim, a maioria do pessoal que vai já foi com seu trabalho, com 

sua função.. (...) Nunca vi uma coisa dessas...nóis nascido e criado aqui...sair 

quase obrigado...aí! Minha filha, isso me dói! (Maria José, 69 anos). 

Eu sou muito otimista com a questão da reserva. Acho que os Anacé foram 

muito abençoado, porque a idéia era ficar aqui (...).Assim, abençoado que eu 

digo assim...primeiro porque a idéia era ficar aqui mesmo, de lutar mesmo..mas 

primeiro teve uma grande assembléia...teve gente que chorou porque não queria 

sair daqui, pra ir pra lá a força. Mas aí tem a questão dos não índio que 

enfrequeceu muito. O MP tentou dizer que não era assim, mas no final das contas 

não ia cair nas costas deles, por mais que tivesse boa vontade. Quem ia se 

arrebentar era nóis mesmo. Então a opção foi optar pela Reseva. Com todo 

investimento na estrada, no porto, a transnordestina, as empresas se 

instalando...mesmo a FUNAI intervindo, a decisão final ia ser do Congresso 

Nacional, porque iam apelar para eles. E o congresso do jeito que é..não ia ter 

chance não sai daqui...aí! Mas nós fomos muito taxado pelo movimento, pelas 

ONG...fomos criticado. A Fundação Tremembé caiu de pau em cima da 

gente...hoje já acontece...tem etnia lá no sertão brabo de Crateús que achava que 

as coisas ia conseguir e não conseguiu lá a luta deles com coisa bem mais 

pequena...tu imagina um complexo desse...que o PIB do estado ia triplicar. Esse 

empreendimento aqui vai triplicar ou mais...já pensou você querer barrar isso? 

Num vai...cava uma vala e enterra tudim...o capital é cruel...o capital não brinca 

não...o Estado está a serviço do capital. O Estado que nós vivemos está a serviço 

do capitalismo (João de Freires, 53 anos). 

Quero ir não, eu vou. Não posso ficar aqui não. Quero ir hoje porque meus 

parente vão. Como é que meus parente indo pra Reserva eu vou ficar aqui, o mei 

do pessoal estranho, que não se identifica? Fazendo o quê? Mas se meu povo 

ficasse aqui eu num ia pra canto nenhum. Por isso mesmo hoje eu sou mais 

conformada porque eu sei que nóis vamo tudim pra lá. Se ficassem aqui eu 

ficava, mesmo com medo...ficava mas é perigoso. Perigoso porque esse gigantão 

não desiste não...essas indústria, essa refinaria...esses empreendimento. Essas 

grandes empresas que já tão instaladas né? (...) Eles [mais velhos] naquela 

vida...aí fica pesado [ter que sair]. Eu só tenho 40 anos. Você imagine quê que 

eu vou passar quando eu sair daqui. Construí tudo aqui. Minha família. Meus 

filhos nasceu, cresceu, eduquei aqui, com a natureza...pra sair pra uma terra que 

eu não plantei nada..que eu não tenho nada...(Francisca Antônia, 59 anos). 

 Pois é, aí da Reserva. Aí o Júnior disse: - É, dona Lucimar, a gente vai ter que 

sair daqui. Aí eu disse: - Meu filho, pelo amor de deus, num me tire daqui não! 
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Eu não vou não. E aí as cadastração aí andando, andando, andando...aí eu dizia: 

- Luiz, quê que eu vou fazer, pelo amor de Deus, eu num quero ir não...como é 

no mundo que eu vou me embora pra lá?! Aí o Luiz disse: - Eu, eu vou logo 

dizer, eu vou! Eu vô, que meus filho vão tudim e aí quê eu vou ficar aqui fazendo 

o quê? Aí eu disse: - Eu vou pensar. Aí eu disse: - Se tu quiser ir, aí eu fico aqui. 

Eu...aperreada, né? Todo mundo já sabe disso, que eu não queria ir mesmo. Aí 

a minha filha dizia: - É mamãe, se a senhora não quiser ir, eu vô. Nem é bonito 

a mamãe ficar aqui, nos perigo aqui, do jeito que vai haver perigo. Aqui, mamãe, 

não vai mais prestar. Aí eu disse: - É. Aí eu fui pensar, pensar...aí eu, eu assinei. 

Aí ele [Sr. Luiz] disse: - Nóis vamo, nóis vamo, nóis vamo! Aí eu disse... –É. Tô 

resolvida a ir agora. Aí as dotora vão lá pra casa, aí a dotora, a Bethânia, eu tava 

fazendo a comida pra eles bem uns dois meses, pra nossa equipe médica, aí eu 

dizia: - Dotora Bethania, eu num quero ir não...Aí ela dizia: - Não minha filha, 

mas você num pode ficar não...seu pessoal quer ie né? Aí a senhora me acredita 

que depois, que eu pensei, pensei, pensei...eu disse: - Nóis vamo! Nóis vamo que 

nóis num pode ficar aqui não. Nóis fecha a casa véa, porque meus filho ir eu eu 

ficar...aí minha filha, de uns dias pra cá...de um ano pra cá, eu já tô pedido é pela 

hora de ir me embora, de sair é daqui, que uma...eu quero sair daqui dessa 

quitanda velha, que é tanta coisa no juízo da gente...e meus filho diz que: - O pai 

é pra sair daqui. O pai num é mais pra ficar nessa bodega. O pai era pra tá em 

casa...Mulher, aí me dá uma coisa tão ruim no juízo, que eu passo a noite eu 

durmo um soninho durante a noite...aí daí pra cá é que eu tô com vontade de ir 

embora. Eu tenho vontade dessa Reserva sair preu ir logo de uma vez (Maria 

José, 69 anos). 

É quase uma obrigação da gente ir. Porque se aqui, se o governo precisar desse 

pedaço de chão aqui e nós não for, né pior né? Eu tenho assim na minha mente. 

Não sei não. Porque eles dizem que se não for é pior. Que vai passar não sei o 

que aí. Vai passar estrada, vai ter...essa poluição que diz que vai ser pior. É isso 

que a gente tem medo né? A gente foi pruma reunião e eles disseram que teve 

um cara que disse...muitos perguntaram “e se nós não sair? Se nós ficar, não tem 

perigo não?” Aí ele disse “- Não! Não tem perigo não.” Porque o cano do gás 

não tem perigo. Tem o carvão, mas lá você pode até lá mesmo, vai tudo 

encanado. Não tem poluição nenhuma. Mas os menino vão pra lá pra baixo, diz 

que faz é medo, a coisa mais medonha. A fumaça, uma coisa medonha (Suzete 

Ribeiro, 73 anos). 

Apesar do desejo de uma vida melhor, as falas sobre o futuro trazem expressões 

dos medos do que pode acontecer na Reserva. Revelam a preocupação do que pode 

ocorrer com os mais idosos, com a possibilidade de não-adaptação, com a insegurança, 

com as drogas e com a dependência química entre os mais jovens, com a violência contra 

os indígenas e com a relação com os vizinhos, proprietários de terra da região.  

E a perspectiva que a gente tem é que espera-se que seja bom, uma área nossa, 

onde a gente vai poder se reproduzir fisicamente, culturalmente, mas a gente 

teme algumas pessoas idosas...toda árvore que se muda, ou morre ou murcha. 

Tem medo, desse processo, de morrer pessoas nossas, do coração, de 

depressão...algum problema que venha a ter, pelo choque, pelo impacto, que é 

muito grande. Mas a gente pensa também de que lá, como é uma área fechada 

nossa, a gente tá querendo que...por enquanto, como é uma área desconhecida, 

distante pra nóis, nóis vamo ter vigilância 24h. Por quê? Porquê ninguém sabe o 
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quê que pode acontecer. A gente vai pro meio de pessoas que tem fazenda lá 

próximo..o Ernandi Viana, que é um grande latifundiário, político. E ele é 

perigoso...e a gente tem medo, se ele vai querer aceitar nóis como vizinho. Se 

ele vai querer fazer alguma besteira (...). Tem outro vizinho lá que é o Doneris, 

que ele é italiano, dono de um loteamento. Então ele tem interesse no nosso 

terreno. E assim, a gente teme, algumas pessoas que moram lá perto, que são de 

droga...pode ser que tenha por lá e aí pode querer entrar...aí a gente teme. Por 

isso que a gente vai querer a vigilância 24h. Até enquanto a gente se adapte essa 

questão da segurança (Joaquim Severiano, 33 anos). 

Eu penso que [na Reserva] não vai ser bom como aqui [em Matões] não. Porque 

a gente nascido e criado aqui, ir prum canto que não é da gente e deixar tanta 

coisa da gente, tanta terra, tanta casa que tem mais de...na minha mente eu tenho 

mais de vinte casa e tô fazendo mais casa...e ir lá pra colá...sei lá...eu penso assim 

eu ter que morar no que é dos outro...(Maria José, 69 anos). 

O que eu penso, minha filha, é começar tudo de novo...tudo...eu tenho 

esperança, porque se eu for pra lá, eu tenho vontade de fazer minhas planta, 

mandioca, fazer farinha, é o feijão, é o milho, é...plantar um coqueiro, uma 

mangueira, um cajueiro...né? Aí quê que eu espero? Agora eu é que pergunto. 

Quê que eu espero? Eu ainda alcanço? Comer um pouco daquele coqueiro? Da 

manga? Do cajú? Quê que eu tenho no futuro? ...Tem que começar tudo de novo? 

A gente deixar os pais da gente num canto, se casar e ir pra ali. Nasci, me criei 

aqui. Casei aqui. Terminei meu casamento, mas fiquei sempre aqui...pelo meu 

gosto, era ficar. E eu fico né? Porque a minha família...uma filha, tem uma que 

vai, mas as outra eu não sei (Suzete Ribeiro, 73 anos). 

Há também falas de esperança, onde expressam-se expectativas em dias melhores 

com a mudança. A possibilidade de terem mais força para se organizar é uma das questões 

mais ressaltadas, uma vez que estarão mais próximos entre si e das demais aldeias Anacé, 

de Japuara e de Santa Rosa, além da proximidade territorial com o povo Tapeba, e não 

contarão com a interferência de não-índios 

Aí eu vou vivendo por aqui nesse torrão natal com 69 anos de idade pelo que 

conta a nossa expectativa é em 2015 nóis ir pa Reserva. E se Deus quiser e ele 

quer aí eu vou deixar meu torrão com 70 anos de idade mas levo saudade e vou 

feliz porque eu vou tá junto do meu povo... porque nóis pelejamo. E aí vamo pra 

ficar mais próximo um do outro e formar nossa aldeia e nossa aldeia aqui é 

espatifada como se diz, é um aqui e outro acolá..e nós tando na nossa aldeia a 

coisa melhora cem por cento porque nóis tamo junto. Qualquer coisa que nóis 

precisar já pode conversar com um e com outro. Ser um irmão. (...) e eu vivo 

pedindo a Deus que chegue logo o dia de nóis ir pra Reserva que é um prazer 

imenso se encontrar todos os irmãos juntos na Reserva, porque ela dobra, dobra 

o valor, aumenta o dobro, porque fica mais fácil de nóis se comunicar, fica mais 

fácil de nóis formar uma reunião, sem ter ninguém lá fora criticando. Eu vou lá 

pra aldeia do fulano de tal, nóis passa na mata...(Francisco da Silva, 69 anos). 

E o quê que a gente pensa, né? Como é uma área mais próxima de Caucaia, 14km 

de Caucaia e 12km do Porto do Pecém, fica uma área neutra, nós vamo ter força 

pra se organizar, nós vamo ter força pra reivindicar nossos direitos mais ainda e 

dar força ao pessoal da Japuara e Santa Rosa. Aí a gente pensa em dar força ao 
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movimento fazendo caminhada até o centro de Caucaia quando for ter a festa 

dos Tapeba todo mês de outubro, nosso dia do povo Anacé considera que é 5 de 

outubro e o povo Tapeba considera que é 3 de outubro, então a gente pode se 

juntar, fazer movimento junto, no centro de Caucaia ou aqui no Pecém, no Porto. 

Já nóis se organizar aqui, deu um grito o povo do Pecém tá sabendo (Joaquim 

Severiano, 33 anos). 

Na Reserva, eu quero acreditar que tem tudo pra dar certo. Primeiramente 

porque a gente conseguiu se fortalecer muito, porque quem era contra nós muitos 

hoje estão se arrependendo, porque viu realmente que aqui não vai ser como eles 

imaginavam...aqui era muito pacato...pacata a vida...ninguém roubava 

não...minha expectativa com a Reserva é que como a gente tá mais unido, a gente 

se unir cada vez mais...fazer plantações coletivas, trabalhar coletivamente na 

Reserva, trabalhar nossas tradições...né? A terra é boa, vai ter condição de 

produzir coletivamente...tem 3 ou 4 lagoa lá dentro. Vai nos aproximar mais, 

porque o povo vai ficar tudo junto. São quatro aldeia Anacé. Nós vamo ficar 

mais próximo dos nossos parente da Japuara, da Santa Rosa...pega da estrada do 

sol poente até a serra..eu tô muito esperançoso. Qualidade de vida bem 

melhor...no lugar da gente ficar preso ao emprego de carteira assinada, nós vamo 

ter a nossa independência...para poder produzir, vender nosso produto...vai ser 

um processo..a idéia é se tornar independente desse empreendimento aqui. Tem 

uma carteira indígena que vem que é recurso federal e você pode investir a fundo 

perdido. Se a gente souber trabalhar direitinho, organizado, confiando um no 

outro, como verdadeiros parentes, tem tudo para dar certo (...) eu acredito que 

ver algumas experiência já construída por aí, sabe? Pra que as pessoas realmente 

acredite. Reuniões, palestras...porque tem gente que acha que quando chegar lá 

vai construir logo um muro aqui, outro ali...fica todo mundo isolado...é isso que 

você vai querer da Reserva? Da minha casa eu quero ver meu vizinho lá do outro 

lado...resgatar como nossos antepassados viviam...porque isso ai se 

perdeu...perdeu mesmo! (João de Freires, 53 anos). 

Uma vez na Reserva, o desejo é fortalecer a luta do povo Anacé como povo 

indígena, através do pleno desenvolvimento de seu modo de vida tradicional sem a 

ameaça iminente da desapropriação e dos problemas que surgiram após a instalação do 

CIPP.  

Esse desenvolvimento envolve a possibilidade de cada família retomar a  sua 

autonomia, com o reestabelecimento da agricultura de subsistência, da criação de 

animais, da pesca, de outras formas de extrativismo e  de intercâmbio com a Natureza 

permitidas pelo ecossistema, garantindo sua independência e auto-organização frente aos 

governos e ao Estado na sua produção. Trata-se de um desenvolvimento em que a  

retomada de seus rituais, costumes e crenças pode ser capaz de formar novas gerações de 

indígenas comprometidas com a sua luta e a sua causa, na medida em que suas tradições, 

fortalecidas, pode lhes conferir unidade e identidade como povo, para continuarem a fazer 

frente ao preconceito, à exploração e à perseguição de séculos. Trata-se de um 

desenvolvimento que envolve a garantia do acesso aos direitos sociais: saúde, educação, 

moradia, lazer, acesso à justiça e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum. Trata-se de promover a Justiça Ambiental. 
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Eu sou umas das pessoas que tem a perspectiva que tudo isso mude. Que nós 

tenhamos nossa privacidade, nossas festas, nossa cultura, sendo ativos de novo. 

Isso é o que toda a liderança, todos os velhos querem para o povo e para a 

Reserva, retomar como era antigamente, é o que todo mundo coloca. Vai 

demorar tanto, a gente não quer sair, mas tem que procurar uma melhoria, porque 

viver do jeito que está é complicado (Margarida de Sousa, 16 anos). 

Eu espero (...) que a gente realmente consiga essa Reserva o mais rápido 

possível, porque já tá ficando meio difícil morar aqui. Já tem um problema de 

água, tá faltando água. Eu espero que a gente realmente tenha o que eles tão 

prometendo né? Que é a nossa casa. Cada pessoa ter seu pedacinho de terreno 

pra plantar, as suas plantações, criar seus animais, porque tem gente que ainda 

vive disso, né? De agricultura e que eles disseram que ia fazer: escola, posto de 

saúde, igreja. Porque a gente tem esse lado também de religião, né? A gente quer 

que o nosso direito que eles disseram que ia cumprir, então...principalmente os 

mais jovens. A gente quer levar isso pra frente. A gente não quer deixar que isso 

morra. A gente também tem que ter conhecimento do que tá acontecendo para 

levar a frente, principalmente na área de lideranças, porque vai chegar um tempo 

que a gente vai ter que renovar e acompanhar. Tem que levar à frente. Disseram 

que seria cumprido mesmo né? Então que pelo menos a gente possa tentar viver 

de um jeito bom como a gente vivia antes. Que é o nosso lugar, porque essa parte 

de transformação, de mudar de um lugar pra outro, é muito difícil. É como se 

você está na sua casa, vai para casa de algum conhecido seu, mas você não se 

sente bem, você se sente estranho. Não se sente à vontade. Você sente que falta 

alguma coisa. Então assim é no lugar da gente, porque é diferente você morar no 

interior litoral, que é calmo, não tem poluição, não tem tanta...tanta gente branca, 

muita gente que te discrimine. A gente não. A gente vive lá, tem discriminação, 

mas não tanto (Inês, 17 anos). 

 

5.3.3 – A gestão do território: um novo desafio 

Com toda a carga de significado da mudança, uma vez na Reserva Indígena o povo 

Anacé terá um novo desafio: estabelecer-se e adaptar-se a nova vida, pensando a gestão 

do novo território de modo a superar problemas que identificam no presente e que 

impactam seu modo de vida tradicional.  

O Componente Indígena do Plano Básico Ambiental (PBA) – conjunto de projetos de 

compensação que serão desenvolvidos ao longo dos 6 primeiros anos pela PETROBRÁS 

como forma de “atenuar” os prejuízos causados à população pela instalação da Refinaria 

Premium II – prevê programas de comunicação, de educação e de sustentabilidade, com 

o oferecimento de cursos de capacitação e profissionalizantes para o conjunto da 

população. Em geral, considera-se que eles trarão benefícios sobretudo durante esse 

primeiro momento da mudança, em que uma parcela das famílias ainda não terá bem 

estabelecida a sua subsistência.  

Dentre as expectativas que têm para a Reserva, os Anacé expõem nas entrevistas uma 

série de questões relativas ao modo de vida em geral, projetando em suas reflexões sobre 
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o futuro sua subsistência, sua espiritualidade, sua educação e a formação de novas 

lideranças. 

Eu não sei como é lá. [Espero] Plantar, né? Vô plantar, do mesmo jeito que eu 

faço aqui. Vô botar minha casa de farinha pra lá, fazer minha farinha, fazer 

minhas coisa...(...) é criar galinha, é criar essas coisa né? Criação. A mesma coisa 

que a gente faz por aqui. Tem que manter (Suzete Ribeiro, 73 anos). 

O que eu penso em fazer na Reserva é trabalhar com as ervas. Tenho muita 

vontade de plantar as ervas... (Francisca Antônia, 59 anos). 

O que eu posso fazer lá, o que eu posso fazer com coragem mesmo...tem muita 

lagoa, tem alude, o que eu posso fazer lá, é plantar um palmo de macaxeira, um 

palmo de batata, criar umas galinhazinha, que eu vou criar se Deus 

quisé...bacurim eu não vô não porque ninguém pode criar não...o que eu vou 

fazer é isso, que é o que eu sei fazer minha filha. É as rama de batata, 

macaxeirinha. Já falei até com uma amiga minha duns carneirim para levar. Eu 

vou fazer isso mais minha irmã. Aí eu vou trabalhar. Projeto eu quero, que eu 

num quero é ficar parada. Fazer como a Maria, minha irmã, que a Maria é no 

cabo da enxada direto. Ali é uma índia, de pegar e levar mesmo! Dona menina, 

ela não zela de casa não. Ela só quer tá no cabo da enxada mesmo. O cachimbo 

ó...fumando. Ela tá mais desanimada para ir embora ...aí, já me ajeitei com a 

Ana, do finado Rocha, pois vou fazer bolo, pé-de-moleque, tapioca..eu adoro 

cozinhar! Nóis vamo ver se nóis vamo lá pruma casa de farinha, que é o que eu 

sei fazer. O que eu posso contar é isso, eu não sei ler, fui criada minha mãe não 

teve condições de criar nóis, era no cabo da enxada, tirando uma moita...fazendo 

isso (Maria José, 69 anos). 

A preservação do ambiente local está diretamente relacionada com o cultivo da 

sua espiritualidade, pois pretende-se construir terreiros sagrados na mata virgem, onde 

objetivam realizar seus rituais, suas festas e confraternizações. Sugerem-se espaços 

coletivos para o desenvolvimento das diferentes religiões, para que se fortaleça a unidade 

na diversidade existente. 

uma das coisas que a gente quer é não parar nossa cultura em relação à 

espiritualidade. Aqui nós temos um terreiro sagrado, na mata sagrada, e lá nós 

queremos fazer também, deixar uma parte separada, como 200 hectares de mata. 

Procurar viver em 300 hectares e os 200 deixar preservado. Fazer um terreiro 

sagrado lá pela questão da espiritualidade. E nós acreditamos que essa 

espiritualidade é fundamental. Tanto pra criança, como pra juventude, como pro 

idoso. Todos eles participam. Vindo pra espiritualidade são formas da gente 

trabalhar outros projetos, organizando os jovens. Projeto de artesanato...o 

próprio componente indígena da Petrobrás diz que vai ter, o programa de 

compensação diz que vai ter projeto voltado à agricultura familiar, grupo de 

jovens, no sentido de participar mesmo, formar novas lideranças, os adultos no 

sentido da importância que eles tem (Joaquim Severiano, 33 anos). 

eu já penso num ecumenismo. Fazer uma grande palhoça, aonde ali cada um 

teria seu dia, os adventistas, os católicos, os evangélicos...teria um calendário. 

Cada um ter respeitado a sua particularidade...porque a idéia é ter um terreiro 

sagrado para nossos rituais. Uma área verde, lá dentro, onde tenha aquele 
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momento, de muito respeito, muita espiritualidade, onde os Encantados estejam 

presentes..(João de Freires, 53 anos). 

Eu queria nessa Reserva que pudesse ter festa todo final de semana. Para tudo 

nós pudesse comemorar. Festa da colheita, festa de aniversário, festa do 

toré...festa do que puder ser, porque a vida...ela tem que ser festejada! Até uma 

chuva que cai nóis vai fazer uma festa. Porque sem festa a coisa fica muito 

monótona, se torna cansativa. Então a festa com toré ela nos fortalece, nos dá 

força, nos dá coragem. Nós temo que ser diferente. Não trabalhar 8 horas por dia 

não. Porque nóis mesmo, quando tem a plantação da gente...acaba se habituando 

com 8 horas quando eu posso acordar as 5h da manhã ára cuidar do meu plantio, 

9h eu tô em casa na hora do sol e a tarde a partir das 4h, eu fazer o complemento 

do meu trabalho? Não posso trabalhar quatro horas de manhã e duas a tarde não? 

Se dá pra fazer o meu trabalho sem eu me tornar escravo dele? E o resto a gente 

se encontra na palhoça e vamo lá conversar, contar piada, tomar nosso mocororó 

né? Jogar conversa fora, falar dos Encantado...vamo discutir política na 

aldeia...ver o que tá acontecendo no mundo. Tá interligado, globalizado. 

Também é importante para nóis se defender de muita coisa aí...no lugar de tá 

usando carro, porque a gente não vai usar cavalo, jegue mesmo..? Visitar a aldeia 

da Japuara, da Santa Rosa, na maior alegria do mundo naquelas estrada adentro? 

Porque vamo poluir o mundo usando mais carbono? (João de Freires, 53 anos). 

Quanto à educação, sugere-se que na Reserva a escola passe a se restringir aos 

indígenas, extendendo suas vagas para estudantes das demais aldeias Anacé que estarão 

mais próximas, de Japuara e de Santa Rosa. 

A escola indígena hoje não tem só índios. Com a Reserva poderá ser 

estritamente indígena. Atendendo a demanda da Japuara e Santa Rosa (João de 

Freires, 53 anos). 

Para a juventude, fala-se da necessidade de abertura e de incentivo por parte das 

lideranças mais antigas para que as mais jovens possam se auto-organizar e renovar o 

movimento. O fato de estarem mais próximos na reserva também é considerado um 

motivo que tende a contribuir para a aproximação e a realização de reuniões e atividades. 

Eu acho que para o jovem poder se engajar tem que ter muita abertura das 

lideranças para que esse jovem comece a assumir atividades dentro da Reserva 

para ele se sentir valorizado. Ver grupo de jovens que pudesse eles mesmo ver 

o que dentro da Reserva eles poderiam fazer, desenvolver. Que não seja nóis que 

vai dizer assim: - Você vai fazer isso. Porque o próprio jovem não pode se reunir 

e dizer assim: - Nóis queremos isso. Nóis queremo trabalhar a agricultura. Onde 

nós podemos investir a tecnologia para melhorar a produção (João de Freires, 53 

anos). 

Como a gente vai estar reunido, morando perto, como vai ter reuniões, vai ter 

encontros, eu acho que a juventude vai se aproximar. De certa forma, eu acho 

que também, eles [jovens Anacé] reagem assim [com desinteresse], por conta de 

muitas reuniões chatas, não ter algo relacionado aos jovens, e quando tem, como 

é o primeiro encontro que eles participam, acho que não entendem muito e ai se 

torna chato. Eles não querem falar, pois acham que vai tá errado (...). O meu 

fortalecimento dentro do movimento indígena são esses encontros que a gente 
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tem relacionados aos jovens, porque tem muitas trocas de experiências, 

compartilham o que está acontecendo, como está a situação dos jovens. Não que 

eu me sinta fraca, mas acho que se não fossem as outras lideranças eu não estaria 

no movimento não, porque é desestimulante, só você de jovem, algumas pessoas 

que não estão nem ai pro movimento...(Margarida de Sousa, 16 anos). 

 

A narrativa marcada pela incerteza no futuro é também um tratado sobre um povo 

que continua lutando pela vida, resistindo à perseguição, ao medo, a tentativa de lhes 

conferir o lugar da invisibilidade. Sua narrativa é também a esperança numa vida melhor. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O percurso construído ao longo da pesquisa junto ao povo Anacé permitiram que 

se construíssem algumas reflexões sobre como se materializa a dinâmica do capital nos 

territórios ocupados por comunidades tradicionais – que estabelecem uma relação com a 

Natureza baseada na manutenção de condições de subsistência incompatíveis com a 

dinâmica de funcionamento da economia capitalista – nesse período de proeminência do 

papel que cumprem os países emergentes para a manutenção de sua reprodução sob a 

égide da crise economico-financeira que se agudizou em 2008.  

Ao mesmo tempo em que essas comunidades tradicionais têm em comum o seu 

passado; marcado pela violência de como se deu a ocupação colonizadora, fosse através 

da força e da violência física, fosse através da destruição de sua cultura e da violência 

simbólica a que estiveram submetidas; elas têm em comum também o seu presente. O 

medo, o preconceito, a ameaça, a exploração, a opressão, a violência permancecem 

existindo, mas ganham novos contornos e refuncionalizam-se nessa fase do 

desenvolvimento capitalista.  

Foi assim que a construção do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP 

no final da década de 90 ficou conhecida no povo Anacé como o período do “massacre 

dos três noves”. Segundo os indígenas, para ser instalado, o CIPP gerou a perseguição 

sobre esse povo, ocasionando uma forte ruptura na forma como se davam os modos de 

vida de comunidades que se estabeleceram historicamente nessa região da zona costeira 

do Ceará, vivendo a partir da pesca, da caça e da agricultura tradicional. Implicando em 

mudanças na forma como se estabeleciam as suas relações comunitárias, pois novos 

contornos adquirem-se para estabelecer-se frente às mudanças em curso sobre seu 

território.   

Como um empreendimento estratégico, pólo de atração de setores ligados ao ramo 

petroquímico e a “indústria do petróleo”, o CIPP representou um marco de inserção do 

estado do Ceará na economia internacional, neoliberalizante. Desde o chamado “governo 

das mudanças” durante os anos 90, os traços fundantes dessa inserção, baseada nos 

incentivos ao capital internacional, em benefícios concedidos sob a forma de isenções 

fiscais, sob a forma de disponibilização de mão-de-obra barata e de bens naturais então 

transformados em recursos e matérias-primas mercantilizados, permanecem vigentes.  

No entanto, com o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 

– em 2007 como programa “impulsor” do desenvolvimento, os bancos públicos (como o 

BNDES) e o Estado passaram a ter um papel preponderante na economia. Este último 

passou a ter uma participação ativa como financiador e garantidor da rentabilidade de 

projetos vinculados ao mercado de commodities e projetos vinculados a demanda que 

surge por infra-estrutura. Protagonista, ele passou a atuar no direcionamento da 

concentração dos recursos, utilizando-se do mecanismo de espoliação. Eis, portanto, o 

papel dos decretos de desapropriação da população para garantir o acesso à terra por parte 
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dos empreendedores e, em consequência, a outros “incentivos” como o acesso à mão-de-

obra barata e a bens naturais, através da regressão dos estatutos regulatórios, da coerção 

e das tentativas de cooptação as quais os Anacé estiveram submetidos. Há, desse modo, 

um sofisticamento dos instrumentos de promoção da acumulação capitalista.  

A crise internacional abriu espaço para que países ditos emergentes, como o 

Brasil, ganhassem proeminência no mercado global, de modo que  pudessem estabilizar 

o sistema ao criar demanda de bens de investimento e de consumo, ainda que sob pena 

de seu prórpio endividamento. É esse acesso retardatário da burguesia nacional que 

configura ao país a condição de capital-imperialista, ainda que sua inserção seja 

subordinada. E é dessa maneira que o capital sobreacumulado, excedente, pode ser 

reinvestido em expansão. Repousa aí a esperança de que haja recuperação e abertura de 

um novo ciclo de crescimento. A linha limítrofe dessa expansão de capital encontra como 

fronteira a reprodução do modo de vida de comunidades não completamente inseridas na 

dinâmica capitalista. Nessa etapa histórica, é necessário, pois, integrá-las, abrindo novos 

mercados para que continue se dando o processo de acumulação e os territórios sejam 

continuamente abertos ao desenvolvimento capitalista.  

O papel da supressão de formas alternativas de produção e consumo, 

relativamente autônomas e soberanas, garante que a perca dos meios de produção por 

parte dos indígenas gere a necessidade de buscar o trabalho assalariado como forma de 

sobrevivência. Quando falamos de mudança no modo de vida não nos referimos apenas 

às formas de manutenção da subsistência, mas de como estas se relacionam com a 

produção da cultura e de laços de identidade entre a comunidade, tendo em vista que essa 

ruptura provoca o destecimento de relações comunitárias, a produção de outras crenças e 

valores.  

A opção por adotar esse modelo de “desenvolvimento”, aprofunda a crise 

ambiental e civilizatória a qual a humanidade está submetida. Pouco tem se discutido 

sobre o que de fato significa, em termos socioambientais, climáticos, ecológicos, a aposta 

brasileira em alavancar seu desenvolvimento através do aprofundamento da exploração 

de uma matriz energética que produz a concentração de mais carbono na atmosfera. Eis 

no CIPP a exploração e o refino de petróleo, a queima de carvão mineral e a escandalosa 

utilização de um volume gigantesco de água em benefício dos empreendimentos numa 

das regiões mais áridas do país, que padece pela escassez de recursos hídricos. 

Esses impactos ambientais atingem de maneira diferenciada os indivíduos, porque 

os mais afetados pelos prejuízos ambientais são justamente comunidades de cor e raça 

que ocupam historicamente o território. Falamos assim da produção não apenas de 

injustiças ambientais, mas do aprofundamento do racismo ambiental, na medida em que 

há hoje uma discriminação institucionalizada que questiona inclusive a sua existência 

como povo. 
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A nova configuração do Imperialismo no século XXI é, portanto, necessariamente 

mais ofensiva, aprofundando não apenas a exploração do trabalho na periferia do sistema, 

mas aprofundando também relações de desigualdade e violência sobre os setores 

historicamente desfavorecidos, oprimidos e invisibilizados. Aprofundando a exploração 

incontrolável sobre a Natureza de modo que sejam garantidas as transferências de valor 

econômico acompanhadas  de fluxos ecológico-materiais apropriados como matérias-

prima para manter em funcionamento o modelo. A água, a terra, o genoma humano, as 

culturas, a biodiversidade, a justiça, a ética, os direitos dos povos e a própria vida devem, 

para o capitalismo, transformar-se em mercadorias.  

A luta identitária emerge assim como forma de luta contra o destecimento de 

relações provocadas por esse modelo para o povo Anacé. Imersos nessa realidade, 

paradoxalmente, o fio condutor de suas histórias é a presença marcante do elemento da 

resistência para se manter vivo. No passado, fosse através da guerra declarada contra o 

colonizador, fosse através a ocultação da sua identidade de “povo da terra”, povo 

indígena. No presente, seja através da luta para manter seu modo de vida, seja através da 

busca por reconhecimento de sua identidade como povo que tradicionalmente ocupa esse 

território.  

Buscar sua etnicidade, seus traços étnicos, é uma forma de buscar a si mesmo, 

para que – nesse reencontro – com  a possibilidade de ser e de estar no mundo. Um mundo 

que os silenciou e invisibilizou. Buscar ser reconhecido como povo indígena é uma forma 

de manifestar que estão vivos e querem continuar vivos, com o direito de ter o seu modo 

de vida e de ocupar o seu território.  

Nesse cenário de expansão sob novas fronteiras de acumulação se põe em curso o 

monolitismo de um modelo que destrói toda pluralidade dos modos de vida dessas 

comunidades, das suas formas de manutenção da subsistência; que lhes retira a autonomia 

do trabalho livre, que distribui aos historicamente excluídos e explorados os prejuízos 

decorrentes do “desenvolvimento”, representado através do aprofundamento do racismo 

e da produção de injustiças ambientais.    

É desse contexto de luta, no presente, pelo reconhecimento da história de 

resistência e de vida desses povos, que se fortalece a importância de suas tradições 

culturais, de sua linguagem oral, pois remetem a tudo aquilo que historicamente o capital 

operou para ocultar, para destecer, para, modificando à sua lógica, destruir. São das 

memórias repassadas tradicionalmente de “pai para filho”, de geração a geração, nos 

canteiros e roçados, na ida à mata, às lagoas, em busca do alimento, nos alpendres das 

casas, cheias pela convivência alegre e festiva com os “parentes”, familiares e vizinhos, 

quando se contavam as histórias dos antigos e do que se cresceu ouvindo falar de onde se 

retiram as forças para seguir resistindo no presente. É daí de onde emerge a luta pelo 

reconhecimento do povo Anacé como povo indígena.  
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Os símbolos, quando ligados a essas lutas, ganham a força de armas. É a história 

viva, que se refaz em processo. Nos anos mais difíceis do passado, onde se lutou para 

continuar a viver num lugar em que se negou a existência de índios, a força para manter 

viva a chama da luta no presente. O alimento para as novas gerações, que tem o desafio 

de, diante dos paradoxos desse tempo histórico no século XXI, continuar (re)existindo. 
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ANEXOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Você 

não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações 

abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 

desta pesquisa sejam esclarecidos. Esta pesquisa será desenvolvida por 

pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Estou convidando-o(a) para participar de uma pesquisa intitulada “A Etnia Anacé e o 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém: Um olhar a partir dos povos indígenas 

do Ceará”.  

Esse estudo pretende analisar o contexto das transformações decorrentes da ampliação do 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém sobre as comunidades de Matões e de Bolso, 

ambas localizadas no município de Caucaia/CE.  

Acredito que ele seja importante porque pode vir a fortalecer a luta do povo indígena 

Anacé a partir da documentação de sua história, relatos de vida e de resistência. Para sua 

realização serão aplicados questionários e serão feitas entrevistas com a população. Sua 

participação constará de responder a perguntas e relatar sobre como compreende o 

passado e o presente da comunidade, diante da expectativa do futuro. Os benefícios 

poderão se dar através do fortalecimento da memória coletiva e da identidade Anacé, no 

processo de documentação da sua existência em que consistirá este trabalho.   

Esclarecemos que você tem garantido o seu direito de não aceitar participar da pesquisa 

e que mesmo aceitando poderá retirar seu consentimento em qualquer momento da 

mesma sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação. Também esclarecemos que esse 

estudo é confidencial, sendo portanto guardado o segredo das informações referentes aos 

participantes, uma vez que estas informações divulgadas apenas em eventos ou 

publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários. Esclarecemos, por 

fim, que você não receberá nenhum pagamento por participar da pesquisa. 

 

Orientador: Antônio Jeovah de Andrade Meireles, endereço eletrônico:  

Pesquisadora: Maria Cecília Feitoza Gomes, endereço eletrônico: 

feitoza.cecilia@gmail.com – Fone: (85)99594705. Endereço: Departamento de 

Geografia, Campus do Pici/sn, Av. Humberto Monte. Fortaleza-CE. 

mailto:feitoza.cecilia@gmail.com
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Atenção: Para informar qualquer questionamento durante a sua participação no estudo, 

dirija-se ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará – Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1127, Rodolfo Teófilo – Telefone: 3366.8338. 

Autorização: 

Eu,_________________________________________, ______ anos, RG no. 

_______________ após a leitura deste documento e de ter tido a oportunidade de 

conversar com o pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, 

acredito estar suficientemente informado, ficando claro para mim que minha participação 

é voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer momento sem penalidades 

ou perda de qualquer benefício. Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, dos 

procedimentos aos quais serei submetido, dos possíveis danos ou riscos deles 

provenientes e da garantia de confidencialidade e esclarecimentos sempre que desejar. 

Diante do exposto expresso minha concordância de espontânea vontade em participar 

deste estudo. 

   

Nome do voluntário     Data  Assinatura 

   

Nome do pesquisador     Data  Assinatura 

   

Nome da testemunha (se algum voluntário   Data  Assinatura 

não souber ler)     

   

Nome do profissional que aplicou o TCLE  Data  Assinatura 

 

Fortaleza, ______ de ____________ de 2014. 

 


