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Resumo 

 

A cidade de Galinhos passou por transformações significativas nos últimos anos. A transição 

de uma comunidade organizada em torno da pesca artesanal para uma que se estrutura em 

função do turismo, catalisada pelo impacto da ampliação de uma salina na década de 1980, e a 

implementação, em 2012, do parque eólico Rei dos Ventos I, tiveram impactos locais 

importantes que implicaram movimentos de resistência por parte da população: manifestação 

dos pescadores em função da ampliação da salina; manifestação contrária à presença de um 

barco de passeio de uma empresa de turismo em 2010, e; manifestações contrárias à 

implementação do parque eólico sobre as Dunas do Capim, local importante para o turismo 

local. O objetivo deste estudo foi investigar a relação entre laços afetivos dos(as) 

moradores(as) com Galinhos e as disputas concernentes às transformações socioambientais 

locais. Como objetivos específicos, busquei: (a)identificar as principais transformações 

socioambientais em Galinhos e seu impacto sobre os modos de vida locais; (b) investigar os 

afetos dos(as) residentes em relação a tais transformações e como esses afetos participam da 

produção de sentidos sobre o lugar, e; (c) entender como esses sentidos são mobilizados na 

formação de movimentos de resistência às transformações socioambientais. Para tanto adotei 

uma abordagem etnográfica, vivendo por três meses no local e contando com o suporte de 

dois informantes locais. Os registros das experiências foram feitos em 21 diários de campo. 

Além disso, entrevistei 23 moradores(as), tendo como foco as histórias de vida. A análise do 

corpus da pesquisa teve como pressuposto ontoepistemológico o realismo crítico, e utilizei 

uma análise multinível, considerando os níveis extradiscursivo e discursivo articulados na 

compreensão dos conflitos. Os registros nos diários permitiram uma caracterização da 

dinâmica local, destacando aspectos de contexto importantes no dia a dia. Além disso, 

identifiquei discursos locais que funcionam como significados compartilhados, e ajudam a 

organizar a vida local. Utilizando a categoria da afetividade de Espinosa como elemento 

ético-político extradiscursivo e imanente à transição entre modos de vida, foi possível 

compreender: a vinculação ao lugar como constitutiva do modo de vida da pesca artesanal; a 

ampliação da salina como desarticulação desse modo de vida; o turismo como articulador do 

novo modo de vida com significados e práticas próprios, mas mantendo e recuperando 

aspectos do modo de vida pesqueiro; a implementação do parque eólico como ameaça de 

ruptura com os aspectos de tal modo de vida. No nível dos discursos, para compreender a 

emergência dos conflitos, fiz uma análise crítica de discurso, tratando discursos como ação, 

mas articulados ao nível extradiscursivo como sua condição de possibilidade. Foi possível 

notar que a própria natureza histórico-social dos empreendimentos levou a uma oposição 

entre capital e lugar, o que implicou a identificação desses empreendimentos como invasores 

pelos moradores. O fato de o turismo ser feito e controlado pelos moradores, alimentando o 

sentido de que é uma atividade que os vincula ao lugar, junto aos saberes locais, ajudou a 

significar a empresa turística e o parque eólico como ameaças à vida local.  As resistências às 

ações de tais empresas tiveram os diferentes conteúdos de vinculação dos modos de vida 

como organizadores tanto de uma consciência local sobre tal oposição capital-lugar, como das 

iniciativas de contestação.  Compreendo, assim, que as relações fundamentais dessas 

atividades, quando em contato com as especificidades das relações e saberes locais, 

produziram uma oposição sustentada pelo sentido de que são empresas que lhes alienam o 

lugar, entendido como parte de suas vidas. 

 

Palavras-chave: afetividade; pesca artesanal; turismo; energia eólica; etnografia 
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Abstract 

 

The city of Galinhos has gone through significant transformations in recent years. The 

transition from a community organized by artisanal fishing to a tourism-driven one, catalyzed 

by the impact of the expansion of a salt industry in the 1980s, and the implementation of the 

Rei dos Ventos I wind farm in 2012 had important local impacts and resistance movements by 

the population: fishermen manifestation due to saline expansion; manifestation contrary to the 

presence of a tour boat of a tourism company in 2010, and; manifestations contrary to the 

implementation of the wind farm on the Capim’s Dunes, an important place for local tourism. 

The objective of this study was to investigate the relationship between residents’ affective 

bonds with Galinhos and the disputes concerning the local social and environmental 

transformations. As specific objectives, I sought: (a) to identify the main socio-environmental 

transformations in Galinhos and their impact on local ways of life; (b) to investigate residents’ 

affections in relation to such transformations and how these affects participate in the meaning 

production about the place; (c) to understand how these meanings are mobilized in the 

resistance movements due to socio-environmental transformations. I adopted an ethnographic 

approach, living for three months at the place and counting on the support of two local 

informants. I described these experiences in 21 field diaries. In addition, I interviewed 23 

residents, focusing on life stories. The corpus’ analysis was ontoepistemologically sustained 

by critical realism, and I used a multilevel analysis, considering the extradiscursive and 

discursive levels articulated in the understanding of the conflicts. The records in the diaries 

allowed a characterization of local dynamics, highlighting important aspects of context in the 

day to day. In addition, I identified local discourses that function as shared meanings, and 

help to organize local life. Using Espinosa's category of affectivity as an extradiscursive 

ethical-political and immanent element in the transition between ways of life, it was possible 

to understand: the attachment to the place as constitutive of the artisanal fishing way of life; 

the expansion of saline as a disarticulation of this way of life; tourism as an articulator of the 

new way of life with its own meanings and practices, and maintaining and recovering aspects 

of the fishing way of life; the implementation of the wind farm as a threat of rupture with 

aspects of such a way of life. At the level of the discourses, to understand the emergence of 

conflicts, I made a critical discourse analysis, understanding discourses as action, but 

articulated to the extradiscursive level as its condition of possibility. It was possible to note 

that the historical-social nature of the enterprises led to an opposition between capital and 

place, which implied the identification of these enterprises as invaders by the residents. The 

fact that tourism is made and controlled by residents, supporting the sense that it is an activity 

that links them to the place, together with local knowledge, helped to signify the tourist 

company and the wind farm as threats to local life. The resistances to the actions of such 

companies had the different ways’ of life contents of attachment as organizers of both local 

consciousness about such capital-place opposition and initiatives of contestation. I 

understand, therefore, that the fundamental relations of these activities, when in contact with 

the specificities of local relations and knowledge, have produced an opposition sustained by 

the sense that they are companies that alienate the place, understood as part of their lives, 

from people. 

 

Keywords: affectivity; artisanal fishing; tourism; wind power; ethnography  
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Resumen 

 

La ciudad de Galinhos ha experimentado cambios significativos en los últimos años. La 

transición de una comunidad organizada en torno a la pesca tradicional hacia una estructurada 

debido al turismo, catalizada por el impacto de la expansión de una industria de sal en la 

década de 1980, y la implementación, en 2012, de la planta eólica Rei dos Ventos I, tuvieron 

impactos locales importantes que han llevado a movimientos de resistencia de la población: 

manifestación de los pescadores debido a la expansión de la industria de sal; manifestación en 

contra de la presencia de un paseo en barco de una compañía de turismo en 2010, y; 

manifestaciones en contra de la implementación de la planta eólica en las Dunas do Capim, 

sitio importante para el turismo local. El objetivo de este estudio fue investigar la relación 

entre los vínculos afectivos de los(as) habitantes con Galinhos y las disputas relativas a los 

cambios socioambientales locales. Los objetivos específicos buscados eran: (a) identificar los 

principales cambios socioambientales en Galinhos y su impacto en las formas de vida locales; 

(b) Investigar los efectos de los(as) residentes en relación con estos cambios y cómo estos 

afectos participan en la producción de significados sobre el lugar, y; (c) entender cómo se 

movilizan estos sentidos en la formación de los movimientos de resistencia a los cambios 

socioambientales. Así, he adoptado un enfoque etnográfico, viviendo durante tres meses en el 

lugar y contando con el apoyo de dos informantes locales. Los registros de las experiencias se 

realizaron en 21 diarios de campo. Además, entrevisté a 23 residentes, bajo el enfoque de las 

historias de vida. El corpus de análisis ha tenido como supuesto ontoepistemológico el 

realismo crítico, y se utilizó un análisis multinivel, teniendo en cuenta los niveles 

extradiscursivo y discursivo articulados en la comprensión del conflicto. Los registros en los 

diarios han permitido una caracterización de la dinámica local, destacando los aspectos 

importantes del contexto en el día a día. Por otra parte, se identificaron discursos locales que 

sirven de significados compartidos y ayudan a organizar la vida local. El uso de la categoría 

de la afectividad de Spinoza como elemento ético-político extradiscursivo y inmanente a la 

transición entre los modos de vida ha permitido comprender: la vinculación al lugar como 

constitutiva de la forma de vida de la pesca tradicional; la expansión de la empresa de sal 

como desarticulación de esta forma de vida; el turismo como articulador de la nueva forma de 

vida con sus significados y prácticas, y que mantiene y recupera aspectos de la forma de vida 

de la pesca; la implementación del parque eólico como una amenaza de romper con los 

aspectos de tal forma de vida. En el plan del discurso, para entender el surgimiento de los 

conflictos, he hecho un análisis crítico del discurso, el tratamiento de los discursos como la 

acción, y que se articulan al nivel extradiscursivo como su condición de posibilidad. Se 

observó que la naturaleza histórico-social de los emprendimientos condujo a una oposición 

entre capital y lugar, lo que llevó a la identificación de estas empresas como invasores por la 

gente del lugar. El hecho de que el turismo es controlado por la gente del lugar, alimentando 

el sentido de que es una actividad que los une al lugar, con el conocimiento local, ayudó a la 

significación de la empresa turística y de la planta eólica como una amenaza para la vida 

local. La resistencia a las acciones de las empresas tuvieron los diferentes contenidos de 

vinculación de los modos de vida como organizadores de una conciencia local de la oposición 

capital-lugar y de las iniciativas de contestación. Entiendo, por lo tanto, que las relaciones 

fundamentales de estas actividades, al entrar en contacto con la especificidad de las relaciones 

y el conocimiento local, produjo una oposición sostenida por el sentido de que son empresas 

que alienan su lugar, entendidas como parte de sus vidas. 

 

Palabras clave: afectividad; pesca artesanal; turismo; energía eólica; etnografí
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Apresentação 

 

 Esta tese se trata de uma composição. Quem se detiver à leitura das próximas páginas 

encontrará, ao final, o resultado de um processo de pouco mais de quatro anos, mas sobretudo 

muitos outros encontros que foram sendo desencadeados a cada passo.  

Do ponto de vista teórico, há um diálogo entre Marx, Espinosa, Roy Bhaskar e tantos 

outros autores (e alguns artistas) que me foram fundamentais para entender a realidade sobre a 

qual me debrucei. Se em Espinosa encontrei a dinâmica afetiva, tema que me ocupa as 

reflexões desde o mestrado, em sua radical potência ético-política, como condição de 

possibilidade para a resistência e transformação da realidade na imanência das relações 

cotidianas, com Marx foi possível tender ao pensamento da totalidade concreta e dinâmica, 

tecer as linhas dialéticas dos processos que se desencadeavam no nível mais particular do 

cotidiano que estudava e de suas determinações histórico-sociais. E foi o realismo crítico de 

Roy Bhaskar que permitiu um sentido epistemológico à investigação que aqui se encontra, 

demarcando a concepção de ciência que atravessa esta tese. O denso e desafiador diálogo com 

esses autores foi (e ainda é) de um prazer que supera de longe os entraves, os obstáculos, os 

sofrimentos, que se puseram. Foi com esses que toda a reflexão teórica aqui presente se fez 

tarefa intelectual, mas também forma de combate, que uma forma de conceber a ciência e 

intelectualidade pode se opor a outra que ainda carrega a hegemonia do campo. 

Do ponto de vista prático, esta pesquisa me colocou diante de uma realidade 

completamente nova. Estudar um contexto pesqueiro em transformação, mas que, 

encontrando suas maneiras, costumes, linguagem ainda resguardados em grande medida,  
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impôs o desafio de encontrar no que era familiar apenas a ancoragem suficiente para despertar 

o olhar para o estranhamento. Foi a etnografia que conduziu o pesquisador nesse percurso. Foi 

desafiador buscar a aproximação e inserção nesse lugar tendo uma trajetória de vida ligada a 

mais comum urbanidade. Ao mesmo tempo, o acolhimento local é indescritível. Graças ao 

encontro com tantas pessoas e trajetórias de vida que se colocavam na mais disponível 

apresentação esse trabalho foi possível. Em indiscutível medida, esta tese é uma tentativa de 

dar linguagem e visibilidade científicas aos fatos, à poesia, aos amores e tragédias cotidianas 

que se impuseram com tamanha força, que conduziram cada passo dado, cada reflexão feita, 

cada palavra escrita. 

O que o leitor encontrará aqui, nesta composição, é um percurso de aprendizado, nada 

mais, nada menos do que isso. 
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Introdução 

 

Em 2007, Paul Thomas Anderson nos presenteou com uma bela obra intitulada 

“Sangue Negro” (There will be blood, no original). O filme se passa no final do século XIX, 

durante a corrida pelo petróleo no início do desenvolvimento do capitalismo industrial dos 

Estados Unidos. É contada a trajetória de Daniel Plainview, um garimpeiro que, a partir da 

descoberta de uma mina de petróleo torna-se um milionário do ramo. Seria apenas uma 

história de um personagem ambicioso, não fosse a quantidade de conflitos que a história 

contada mobiliza. E é em função destes que inicio esta introdução fazendo menção ao filme. 

 O primeiro conflito que vale referência é a relação entre Daniel e seu filho, H.W. Este 

não é filho biológico, e se torna um instrumento para a sensibilização e cativo dos moradores 

da pequena cidade de Little Boston por parte de Daniel. A partir de um acidente, o menino 

perde a audição e passa a ser visto como um fardo para o espírito empreendedor do pai, o que 

o leva a abandonar o filho algum tempo depois. Essa relação ilustra um ponto fundamental do 

desenvolvimento da indústria e, consequentemente, do período moderno da história: o 

conflito entre os resquícios de velhos valores e a substituição por um novo investimento 

moral, o do dinheiro. Se num primeiro momento, valores tradicionais – como se apresentar 

um pai dedicado – se mostraram fundamentais à imagem de Daniel, num segundo momento, 

tais valores perdem em importância – ou tornam-se secundários - frente ao potencial de 

desenvolvimento econômico do personagem principal. 

 É possível ler um processo semelhante ao ocorrido ao longo do desenvolvimento do 

capitalismo industrial que necessitou de um primeiro momento de perda do sentido dos 

valores transcendentes das sociedades pré-capitalistas, para uma reterritorialização das 
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sociedades e indivíduos em torno de alguns ideais, como o próprio progresso. Não é por acaso 

que o palco do filme é o contexto da febre do petróleo. A mobilização de novas disposições 

afetivas, das relações de família, das relações com a religião, com o trabalho etc., foi 

fundamental para o funcionamento da máquina capitalista, atingindo a organização do 

capitalismo industrial. Ou seja, não era apenas a descoberta de uma nova fonte de energia, era 

a emergência e consolidação de um novo mundo. 

 Outra referência que parece se articular com esse processo de instauração do mundo 

moderno é a própria disputa entre Daniel e Eli, um pastor protestante que tinha controle sobre 

os moradores da pequena cidade. Ao que parece, o filme revisita o conflito entre o 

pensamento cristão que fora dominante no feudalismo e o novo mundo do racionalismo e da 

técnica, que culmina, assim como no filme, com o império deste último. Há, aparentemente, 

uma recriação da disputa pela manipulação entre a religião e o capital. Além disso, mostra 

uma característica típica do modo de produção que subsumiu a organização feudal na Europa 

e depois se espalhou pelo mundo, uma relação entre a forma propriamente capitalista e as 

outras formas de organização em que a tendência do primeiro é consumir as demais. Essa 

característica é explorada com recursos visuais, por exemplo, na oposição entre o tamanho da 

cidade de Little Boston e a estrutura de exploração. Em uma emblemática cena do filme, o 

personagem principal explica em tom irônico e vitorioso como soube dispor suas sondas de 

perfuração de forma que pudesse extrair o “ouro negro” do subsolo para além de suas posses 

territoriais da superfície, associando à própria atividade petrolífera uma característica 

imanente do modo de produção capitalista, a capacidade de secar as fontes de riqueza humana 

(às vezes criando mecanismos de aparente imobilidade). 

 Tomo como ponto de partida a obra de Paul Thomas Anderson, por mostrar de forma 

bastante competente o entrelaçamento de transformações sociais cruciais, projetos 
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econômicos e subjetivos que são a marca das principais mudanças históricas conhecidas. 

Atravessando essas dinâmicas está a questão da centralidade econômica e política da energia.  

A transição do mundo feudal para o mundo moderno e seus desdobramentos internos 

teve como uma das características mais importantes a mudança das matrizes energéticas. Ou, 

invertendo a equação, as mudanças das matrizes energéticas em cada sociedade, deram-se 

articuladas com as transformações pelas quais uma tal sociedade começava a passar. Como 

afirma Sachs (2007), “nenhuma das transições energéticas do passado se deu por causa do 

esgotamento físico de uma fonte de energia [...] todas ocorreram graças à identificação de 

uma nova fonte de energia com qualidades superiores e custos inferiores” (p. 22). 

Ora, entre esses dois fatos – a conveniência de mudança da matriz e a escolha da 

matriz – existe um universo de relações que são afetadas. O que produz a necessidade de uma 

nova fonte? Por que se precisa aumentar o potencial energético? O que precisa acontecer para 

se criar um mercado em torno da nova matriz, com maquinaria de produção, emprego, 

geração de especialidades técnicas? Como se dá essa transição? Que forças tomam a frente do 

processo? Como uma economia vigente é afetada e absorvida por essa mudança? Que tipo de 

sociedade (tipos de indivíduos e forma de relações sociais e técnicas) é engendrada nessa 

nova engrenagem? Essas e outras questões fazem com que sejam indissociáveis as dimensões 

energética, econômica, social, política, ecológica e individual. E Daniel Plainview ilustra bem 

o “tipo” subjetivo que precisou “nascer” para a afirmação da matriz petrolífera.  

Segundo Sachs (2007), o começo do século XXI coincide com o início de mais uma 

revolução energética. Essa nova revolução, para o autor, envolve questões associadas ao 

próprio “pico do petróleo”, em que se consome mais do que se descobre, à descoberta de que 

o ritmo de extração e produção de resíduos a partir das fontes carboníferas de energia está 

levando a um colapso ambiental, e às consequências e incertezas das disputas geopolíticas em 

torno do petróleo.  
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A busca por fontes renováveis de energia é parte de um clamor especialmente 

ecológico, visto que se tornou bastante evidente a insustentabilidade do sistema de 

desenvolvimento adotado nos últimos séculos. No entanto, como está bem evidente no 

pensamento de Sachs (2007), a crise ecológica está associada a uma crescente insatisfação 

com os rumos da condição social de grande parte da humanidade. Vemos isso na incapacidade 

dos sistemas econômicos de garantirem produção e dignidade numa mesma proporção, apesar 

do incremento tecnológico, e na crescente produção de infelicidade, associada à produção de 

vidas consumistas e miseráveis. As novas doenças do pânico e da solidão não estão longe das 

crises ecológica e social pelas quais passamos.  

É possível pensar esse momento das sociedades capitalistas como o que Mészáros 

(2002) chamou de produção destrutiva. Isso significa a própria necessidade que a produção 

econômica tem de que as esferas ecológica, social e psicológica, degradem-se em benefício da 

manutenção da acumulação de capital. 

Isso implica dizer que a nova revolução energética é uma dimensão de uma revolução 

de práticas pessoais, de uma revolução social, e de uma revolução subjetiva, na busca de 

enfrentamento dos grandes contextos de opressão e dominação, enfim de uma transformação 

radical do modo de reprodução social. Em todo caso, opera-se numa tensão limítrofe, seja do 

esfacelamento das reservas naturais pela técnica humana, seja do esfacelamento das 

seguranças sociais pela fragilização das relações de trabalho, pela perda das redes de proteção 

do Estado nos países que as tiveram, ou dos vínculos humanos, seja do esfacelamento da 

intuição humana na produção de novas singularidades, em nome de uma homogeneização 

infantilizada das identidades coordenadas por um mundo midiático. 

Um contraponto a esse contexto pode ser visto em “A revolução dos cocos” (1999), 

documentário de Dom Rotheroe, que mostra uma situação que pode ser chamada de uma eco-

revolução. Moradores de uma pequena ilha, Bougainville, organizam-se e conseguem 
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expulsar uma mineradora – para a qual muitos trabalhavam - que possuía concessão sobre o 

local para extração de cobre. Após o ocorrido, eles suportam, com armamento artesanal, as 

tentativas de retomada da ilha por parte do exército, de um grupo de mercenários contratados, 

e um embargo econômico. O conflito durou de 1988 a 1997 e, durante esse período, o grupo 

de rebelados recriou seu modo de existência utilizando o coco como principal matéria-prima, 

de onde extraíam o que precisavam para cozinhar, combustível para as máquinas que 

adaptaram, confecção de utensílios etc.  

Essa organização implicou uma reconfiguração social, distribuição de papéis dentro da 

comunidade, da colheita, uma nova economia, uma nova vida doméstica, cultural, além de 

pensar estratégias militares, ou seja, uma reinvenção das formas de vida. É importante 

ressaltar aqui que a expulsão da empresa de mineração partiu do entendimento coletivo do 

nível de degradação ambiental promovido pelas extrações. A resistência formada iniciou-se 

como uma defesa do ambiente local, mas necessitou penetrar os recantos das vidas dos ilhéus 

reconstituindo suas formas de ser em comunidade, em famílias, em relação com a 

sobrevivência, subsistência, e com a organização política. 

Se é possível tirar algumas conclusões, ainda que superficiais, sobre o que é mostrado, 

temos uma reapropriação do lugar de vida por parte dos bougainvillianos e uma 

ressignificação deste espaço que teve como disparadora uma crise ambiental. A reapropriação 

dos meios de produção, uma nova prática de subsistência, foram partes integrantes de uma 

luta pelo ambiente local. É possível identificar, a partir dos dois exemplos cinematográficos, 

uma íntima relação entre os meios de produção dos bens úteis para a vida humana, as 

condições de geração dessa produção, as disposições de poder associadas com essa geração, e 

diferentes relações entre as realidades de exploração e as consciências locais.  

Até aqui, o que temos é um processo em andamento de transformação do projeto 

energético em nível mundial, um conjunto de decisões e práticas políticas e milhões de 
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pessoas e vidas envolvidas nesses projetos. Em grande parte dos casos de condução dessas 

políticas energéticas, populações locais são afetadas em algum grau. Apesar disso, o que se vê 

é a repetição em grande medida de um modelo mercantil das decisões sobre o assunto, em que 

populações que terão suas vidas transformadas têm pouca ou nenhuma participação. No 

entanto, suas vidas são afetadas, suas cidades e comunidades, modos de vida.  

Há, em torno da energia produzida a partir de fontes renováveis, e a energia eólica não 

escapa a isso, certo otimismo tecnológico, que acaba por supervalorizar o empreendimento 

“limpo” sem levar em conta as várias possibilidades de ele acontecer (Barreto, 2009, p. 17). 

Contudo, é possível ver outros processos concomitantes e alternativos à repetição do 

“mesmo”, que não nos conduzam a um Gattopardismo
1
 em que vislumbraríamos com 

pessimismo que algo deve mudar para que permaneça o mesmo. Em recente artigo publicado 

no blog jornalístico Outras Palavras
2
, o cientista econômico Ricardo Abramovay propõe que o 

crescimento e barateamento das fontes renováveis de energia está criando um processo de 

descentralização da produção energética e que ajuda a romper a histórica associação entre 

energia e poder. 

Os exemplos dos filmes vão em dois extremos; de um lado a completa dominação dos 

interesses econômicos sobre os rumos de um conjunto de vidas e, do outro, uma reviravolta e 

retomada das rédeas da vida e da produção de condições desta. Em ambos os casos existem 

significados sobre o local que participam no entendimento do que está acontecendo e na 

resposta – seja afetiva, seja comportamental – aos eventos. Além disso, novos sentidos vão 

sendo produzidos na medida em que os eventos vão se dando. É nessa linha que o presente 

trabalho pretendeu caminhar. No contexto da cidade de Galinhos, no Rio Grande do Norte, a 

                                                           
1
 A expressão Gattopardismo é uma referência ao romance Il Gattopardo, de Tomasi di Lampedusa, adaptado 

para o cinema por Luchino Visconti, indicando no processo de decadência da aristocracia e ascensão da 

burguesia, um cenário de mudanças que acaba por manter intacta a estrutura essencial da sociedade. Essa 

expressão já foi usada por Yamamoto (2000), para sinalizar mudanças desse gênero na própria Psicologia, 

conservando a estrutura central e mudando aspectos secundários da área. 
2
 http://outraspalavras.net/posts/a-hora-e-vez-das-energias-renovaveis/. Reportagem publicada em 09/06/2014 

http://outraspalavras.net/posts/a-hora-e-vez-das-energias-renovaveis/
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iniciativa de implementação de um parque eólico promoveu a mobilização de diversos 

moradores em oposição ao que consideravam uma obra de grande impacto para o lugar. Essa 

oposição despertou a reflexão sobre a natureza desse tipo de empreendimento que se propõe 

“limpo” e, no sentido acima exposto, “revolucionário”. Mais do que isso, lançou o olhar para 

uma comunidade e suas relações e particularidades que fizeram parte do conteúdo dessas 

manifestações. 

 A tentativa de articulação desses aspectos se dá em função de questões ético-políticas 

fundamentais que tentei ilustrar nesta introdução. A revolução energética é fator fundamental 

para qualquer debate em torno da sustentabilidade planetária e, no entanto, pode estar 

reproduzindo, nas dimensões social e política, antigas e arraigadas estruturas que vão de 

encontro com a promoção de dignidade humana. É exatamente no modo como as práticas 

rotuladas com selos verdes estão sendo efetivadas, na constituição de um processo de 

resistência que traz elementos da vida local, ligado ao lugar de vida das pessoas que serão 

afetadas, e na implicação que isso tem para a leitura que as mesmas farão dessas iniciativas e 

de sua própria realidade, que se apoiou esta tese. Contudo, como será explicitado no primeiro 

capítulo, a riqueza do trabalho de campo apresentou novos elementos e transformações 

igualmente significativas na realidade local, mas que articularam ainda mais a problemática 

da transição energética ao conteúdo das relações locais e às determinações histórico-sociais 

do modo de produção capitalista. 

Para adiantar uma curiosidade de campo de pesquisa, em uma primeira ida ao 

município de Galinhos para conhecer o contexto, no momento em que voltava para a pousada 

onde me hospedava, presenciei uma conversa de calçada em que um(a) dos(as) participantes 

reclamava de um problema de água na cidade. Essa pessoa logo foi interpelada por outra que 

lhe disse “só falta você falar que é culpa da eólica”. É um dado aparentemente banal, mas que 
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já parece adiantar que um novo processo de significação da realidade da cidade entrou em 

cena (junto com a transformação dessa mesma realidade), e é ele que me interessa. 

Este trabalho está dividido em 7 capítulos. No capítulo 1 apresento o percurso 

metodológico adotado nesta pesquisa. A opção por iniciar com tal descrição tem dois 

motivos: o primeiro é esclarecer o posicionamento ontoepistemológico adotado ao longo do 

trabalho, o que implicou a construção do desenho da pesquisa de maneira geral, bem como o 

olhar sobre os achados de campo. O segundo motivo é o fato de que o movimento reflexivo e 

expositivo da pesquisa parte do próprio campo, assim, é crucial para o sentido da organização 

dos capítulos, para as questões que emergiram em campo e como elas foram desenvolvidas. 

Dessa maneira, a organização da exposição de cada capítulo parte da própria processualidade 

do campo de pesquisa e esta deve ser esclarecida de antemão. 

Nos capítulos 2 e 3 os temas a serem aprofundados teoricamente emergem da 

interação reflexiva entre pesquisador e campo, de forma que a própria dinâmica de inserção 

no lugar onde foi realizada a pesquisa demandou reflexões teóricas específicas que dizem 

respeito à dinâmica e às transformações do lugar. Esses temas são a questão ambiental e as 

fontes renováveis de energia e a transição da pesca artesanal ao turismo. Tecnologias para a 

produção de energias renováveis, pesca de tipo artesanal, e a atividade turística, dizem 

respeito às transformações socioambientais do lugar que se tornaram salientes na investigação 

e, no contexto, se desdobraram em conflitos que serão objeto de análise. Dessa maneira, são 

capítulos que fazem parte de um conjunto teórico que buscou oferecer um aparato para 

compreender o lugar e tais transformações, a partir do que foi emergente no próprio contexto 

de pesquisa. 

No capítulo 4 trato da categoria que utilizei para compreender a interface entre pessoas 

e seu lugar de vida ao longo de tais transformações, a afetividade. A afetividade é a dimensão 

humana que considerei como atravessando todo o campo de interações dos moradores com a 
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realidade do lugar, mediando o processo de significação e, sobretudo, de papel importante nos 

conflitos locais que serão explicitados. 

Os capítulos 5, 6 e 7 são de apresentação dos achados de campo e discussão. Ainda 

que os temas tratados nos capítulos 2 e 3 já sejam, ao mesmo tempo, teóricos e analíticos, 

uma vez que partem da própria realidade em questão, nesses três capítulos finais será 

trabalhado o corpus da pesquisa. No capítulo 5 o foco recai sobre os registros em diários de 

campo de forma a ter uma descrição da dinâmica local e de aspectos socioculturais que 

puderam ser compreendidos. Essa dimensão contextual servirá de base para os dois capítulos 

seguintes. No capítulo 6, o percurso de transformação do lugar será apresentado à luz da 

dinâmica afetiva. A partir dos registros em diários de campo e entrevistas feitas, analiso a 

dinâmica de vinculação ao lugar e a processualidade dessa dinâmica ao longo das 

transformações socioambientais que são foco nesta tese. No último capítulo, tomando como 

esqueleto tanto a estrutura analítica do referencial teórico (capítulos 2 e 3), como as condições 

contextuais que emergiram na interação com o campo (capítulos 5 e 6), serão analisados três 

conflitos que ocorreram no local e que tiveram as transformações socioambientais como 

elemento central. 
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1. Percurso Metodológico 

 

1.1. Um estranho no ninho 

 

 Como dito na introdução, há um conjunto de motivações do estudo que estavam, desde 

o início, voltadas para entender as manifestações da população local em relação à 

implementação de um parque eólico na cidade de Galinhos, situada no litoral setentrional do 

estado do Rio Grande do Norte (ver Figura 1). 

  

 

Figura 1. Mapa do Estado do Rio Grande do Norte 

 

 A história da implementação do parque eólico Rio dos Ventos I foi tema de intensos 

debates ao longo do ano de 2012. O que tentarei reconstruir agora foi tirado das reportagens 
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feitas entre janeiro e outubro de tal ano, pelo jornal Tribuna do Norte
3
 em sua versão digital, 

período em que o tema circulou com certa frequência nos meios de comunicação do estado do 

Rio Grande do Norte, e ano em que optei por tomar esse contexto como campo de pesquisa. 

Assim, essas informações são as divulgadas na época, e não extraídas a partir da inserção em 

campo, sobre o que falarei mais adiante. 

 O estado do Rio Grande do Norte é um dos principais focos do desenvolvimento da 

produção de energia a partir dos ventos e foi recordista em vários dos leilões para instalação 

dos parques, sendo atualmente responsável por 31% da eletricidade produzida a partir de 

fontes eólicas no país, com 94 parques em operação (CERNE, 2016). Os parques eólicos Rei 

dos Ventos I e Rei dos Ventos III, ambos em Galinhos, ficaram com o consórcio Brasventos, 

e a geração seria iniciada em 2013. Foi em torno da construção do primeiro que alguns setores 

da população se mobilizaram e se organizaram fazendo manifestações contrárias à sua 

instalação.  

 Segundo as reportagens, os(as) moradores(as)
4
 afirmaram que foram realizadas três 

audiências públicas e, nelas, a comunidade já havia se posicionado contrária à instalação dos 

aerogeradores sobre as chamadas Dunas do Capim (ver Figura 2). Em abril de 2012 o 

Ministério Público Estadual entrou com uma ação para suspender a instalação, alegando 

irregularidades na concessão de licença dada pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 

Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), órgão responsável pela fiscalização do 

cumprimento das normas de preservação e conservação dos recursos ambientais. Ainda em 

2012, essa suspensão foi revogada e as obras retomadas. As últimas notícias encontradas 

diziam respeito a tal revogação. O parque eólico Rei dos Ventos I foi finalizado em 2013, mas 

                                                           
3
 http://www.tribunadonorte.com.br/ 

4
 Compreendo que no contexto atual se faz cada vez mais presente e importante o debate sobre relações de 

gênero, e a flexão de gênero é um dos recursos linguísticos que, nos produtos textuais, vem sendo utilizado para 

romper com a normatização oriunda de uma sociedade patriarcal. Contudo, para não perder a fluidez do texto e 

pelos participantes da pesquisa terem sido, em sua maioria, do sexo masculino, adotarei o recurso apenas quando 

julgar estritamente necessário. 
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houve uma diminuição da quantidade de aerogeradores, o que livrou o local que moradores 

reivindicavam, e, além disso, a área em que se localiza o parque não foi cercada, permitindo 

trânsito de pessoas e buggys. 

 Ainda aproveitando as reportagens encontradas, alguns aspectos podem ser destacados 

nesse processo. Dentre os vários entrevistados estavam a então presidente executiva da 

Associação Brasileira de Energia Éolica, Élbia Melo, a secretária de turismo do município, 

Chesma Alves, e a dona de uma das maiores pousadas locais, Ana Mueller. A primeira 

afirmou em entrevista que não entendia a posição dos moradores, pois era a primeira vez que 

a população de algum município se posicionava contrária à implementação de um parque 

eólico. A empresária mencionada refutou essa informação alegando que já houve movimento 

semelhante na praia de Flecheiras, no estado do Ceará. Já a secretária pontuou que a 

população só soube do projeto depois que o relatório de impacto ambiental foi entregue pela 

concessionária ao ex-prefeito de Galinhos. 

 

Figura 2. Mapa de Galinhos e Dunas do Capim  
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  Acrescido a isso, em um blog local, intitulado Nobalacobaco
5
, em 9 de janeiro de 

2012, foi publicado um texto intitulado “População de Galinhos não quer que energia eólica 

ocupe santuário ecológico, cartão postal da cidade”. Entre os comentários deixados no blog 

pelos leitores, alguns sinalizam questionamentos sobre a efetividade do retorno dado à cidade 

em termos de emprego e o impacto para a vida cotidiana de alguns(as) moradores(as). O 

exemplo abaixo é de um comentário nesse sentido: 

 

Onde só vai gera (sic) emprego no período da construção e que após isto será cercada 

toda a área sem permiti (sic) que as pessoas que nasceram e vivem nas imediações 

possam chegar perto sendo espulsas (sic) pela vigilância.  

  

 Um último detalhe a ser somado a esse contexto é o fato de que, desde a liberação para 

a construção do parque, não houve mais publicação sobre o tema nos principais jornais, ao 

menos pela via digital. Aparentemente, o processo de construção do parque eólico Rei dos 

Ventos I mobilizou as atenções, ao longo principalmente de 2012, de forma generalizada. 

Após sua implementação perdeu força nos meios de comunicação. Do ponto de vista de 

interesse jornalístico, Galinhos era “apenas mais uma cidade geradora de energia eólica”, já 

que a própria região em que se situa o município, é plena de parques eólicos e vários projetos 

estão sendo iniciados e novos leilões serão feitos nos próximos anos. Do evento até o presente 

momento, o interesse jornalístico sobre Galinhos voltou a crescer, explorando principalmente 

o potencial turístico.  

 Por outro lado, a poeira levantada no processo aponta para os elementos de 

singularidade local. Não num sentido hierárquico, tornando Galinhos uma cidade mais 

interessante do que outra, mas justamente por seu caso ter sido um dos primeiros em que se 

evidenciou uma oposição organizada por parte da população, tornando salientes os diversos 

aspectos de contexto envolvidos na questão energética. Tal tipo de disputa em torno de 

                                                           
5
 http://nobalacobaco.blogspot.com.br/ 
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espaços públicos, mobilizando diferentes setores da sociedade, articula diferentes atores e 

perspectivas e traz à tona as especificidades dos significados que são construídos por cada 

grupo em relação a tais lugares. Além disso, mostra uma correlação de forças que, a princípio, 

desloca o olhar sobre os parques eólicos da “mera” produção de energia limpa para uma 

necessidade de compreensão de determinantes político-sociais que são parte desses projetos. 

A oposição da população salienta que há “algo mais” nesse processo e que merece 

aprofundamento. Esse algo mais tem duas direções, ao menos: entender a dinâmica específica 

do lugar e de que forma é constitutiva das representações e posicionamento sobre a 

implementação do parque, e investigar os operadores político-sociais que estão juntos à 

implementação de um parque eólico, ou seja, não considerar a estrutura física em si mesma, 

mas suas relações subjacentes. 

 A investigação sobre os impactos socioambientais da implementação de tecnologias 

para a produção de energia a partir de fontes renováveis é um tema inserido recentemente na 

agenda dos estudos das relações pessoa-ambiente que se orientam para pensar a 

sustentabilidade. Os questionamentos de partida desta pesquisa, que me levaram ao contexto 

de Galinhos, partem dessa orientação da área, na busca por entender que mecanismos levam à 

melhor aceitação ou oposição à implementação de tais tecnologias, frente a concepções locais 

de seus impactos. 

 Partindo desses elementos iniciais, o desenvolvimento deste trabalho contou com um 

par de perguntas de partida: uma mais articulada à especificidade do contexto, “por que os 

conflitos?”, e a outra partindo de interesses intelectuais ligados a minha formação como 

pesquisador, “de que maneira as relações afetivas das pessoas com o lugar participam da 

determinação de tais conflitos?” Tais perguntas não foram abandonadas, mas, em função da 

natureza da empresa investigativa sob o olhar que conduzi, passaram por reformulações ao 

longo do processo. No contato com a realidade local fui apresentado à história de dois outros 
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conflitos que tiveram transformações socioambientais locais como mediadoras. Essas 

transformações significativas foram o impacto socioambiental da ampliação de uma salina 

local e a transformação de um lugar articulado em torno da pesca artesanal em um que se 

organiza especialmente articulado sob a atividade turística.  

 Esta pesquisa teve como fio condutor a abordagem etnográfica e o processo de 

elaboração dos derradeiros objetivos de pesquisa acompanha o próprio desenrolar da inserção 

em campo e a aproximação da realidade em questão. Os pressupostos ontoepistemológicos 

que guiaram a minha relação com o objeto de pesquisa, a redimensionalização desse objeto 

para os três conflitos (no lugar de estar restrito ao conflito do parque eólico), a aproximação e 

inserção no campo de pesquisa, bem como a constituição dos objetivos de pesquisa, serão 

apresentados na sequência. 

 

1.2. Pressupostos ontoepistemológicos 

 

Para relatar o desenvolvimento em termos de objetivo e procedimentos metodológicos, 

faz-se necessário apresentar alguns supostos de natureza ontoepistemológica, base para as 

escolhas feitas e o olhar lançado tanto sobre o “fazer” da pesquisa quanto o lançado sobre o 

real. Esclarecer tais pressupostos é uma necessidade que só pode ser ignorada quando se 

supõe a identidade entre ciência hegemônica e ciência como tal. “Proposições ontológicas 

determinam a consciência dos cientistas e nenhuma teoria se sustenta em um vácuo 

ontológico” (Hostins, 2009, p. 3). 

Sem dúvida o positivismo é a base epistemológica que domina os estudos em 

Psicologia Ambiental (Wiesenfeld, 2001), ao menos se tomarmos como referência as 

principais revistas científicas da área. A característica fundamental desse paradigma 
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epistemológico, em sua forma clássica, é a transposição da concepção de objeto e de método 

das ciências naturais para as ciências sociais e humanas. Associado a isso estão: a ênfase no 

dado empírico (positivo), a busca pelo reconhecimento de padrões e, a partir desses padrões, a 

dedução de leis que correspondem ao próprio real. Uma das implicações mais fatais desse 

modelo de ciência quando tratamos de ciências sociais e humanas é identificar o empírico 

com o natural, conduzindo a uma perspectiva que analisa a sociedade e a humanidade 

prescindindo do movimento histórico. “Trata-se, pois de conhecer a realidade social não para 

transformá-la radicalmente, mas para permitir a reprodução, certamente, com melhorias, dessa 

forma de sociabilidade” (Tonet, 2013). Encontra-se essa defesa intransigente do status quo 

social em um dos maiores expoentes do positivismo:  

 

quanto aos estudos positivos, sabiamente concebidos e convenientemente dirigidos, 

não comportam de modo algum tal influência. Aliando-se e aplicando-se por sua 

natureza a todos os trabalhos práticos, tendem, ao contrário, a confirmar ou mesmo 

inspirar o gosto por eles, quer enobrecendo seu caráter habitual, quer adoçando suas 

consequências penosas. Conduzindo, de resto, a uma sadia apreciação das diversas 

posições sociais e das necessidades correspondentes, predispõem a perceber que a 

felicidade real é compatível com todas e quaisquer condições, desde que sejam 

desempenhadas com honra e aceitas convenientemente [grifos meus] (Comte, 1978, p. 

207). 

 

Poder-se-ia argumentar que essa crítica à defesa do status quo não caberia às ciências 

de viés ambientalista – um dos campos de estudo que esta pesquisa tangencia -, uma vez que 

têm no horizonte a transformação da realidade, mesmo que sob orientação epistemológica 

positivista. Veremos no tópico sobre questão ambiental que reside no ambientalismo (e nas 

ciências ambientais) quando dissociado da crítica social justamente o caráter não 

transformador e fetichizado, reprodutor da realidade, de tais perspectivas. Diz-nos Durkheim, 

conhecido como pai do método científico em sociologia: “nosso método não tem nada de 

revolucionário. Ele é até, em certo sentido, essencialmente conservador, já que considera os 
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fatos sociais como coisas cuja natureza, por mais flexível e mais maleável que seja, não é, 

porém, modificável pela vontade” (Durkheim, 1998, p. 30). 

Sob o olhar positivista, se confunde a forma como os dados da realidade humana se 

apresentam num determinado momento com aquilo que ela realmente é. Restaria ao fazer 

científico identificar, reconhecer tais padrões e elaborar modelos explicativos que 

correspondam à realidade em si mesma. No seu formato hipotético-dedutivo, desdobramento 

mais recente do chamado neopositivismo, modelos explicativos, leis de reprodução da 

realidade, elaboradas por acúmulo prévio, são testadas, confrontadas com o empírico, em 

busca de confirmação ou refutação (Hostins, 2009). Assim, a relação com o empírico na 

crítica interna do positivismo, o neopositivismo, ganha o caráter probabilístico e aceita a 

impossibilidade do alcance do real em si mesmo.  

 Ao considerar tal impossibilidade, a concepção neopositivista assegura a apropriação 

do real a partir da “manipulação da linguagem matemática e o pragmatismo da aplicabilidade 

das teorias na imediaticidade prática” (Gomes, 2008, p. 27). Toda a práxis humana é então 

reduzida a uma pragmática, à manipulação dos dados empíricos, dogmatismo 

instrumentalista, e ao logicismo que reduz a realidade ao mensurável e redutível a termos 

lógicos (Gomes, 2008). A essa postura intelectual Lukács (2012) nomeou “princípio da 

economia do pensamento”. 

Essa postura empiricista é aqui contraposta por uma postura realista crítica (Bhaskar, 

2008). Um dos aspectos mais importantes do realismo crítico é a busca por superar o que 

Bhaskar (2008) chamou de falácia epistemológica, ou seja, a redução da ontologia à 

epistemologia e a transformação de declarações sobre ser em declarações sobre o nosso modo 

de conhecimento sobre ser. Essa postura significa reduzir o real aos fenômenos dados, sejam 

acessíveis ou não. Restaria ao cientista discutir quais técnicas permitem acessar melhor tal 

mundo fenomênico (vide as décadas da querela quantitativistas vs qualitativistas). Trata-se, 
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em outros termos, da “incapacidade de distinguir entre uma realidade objetiva e as maneiras 

como a representamos ou descrevemos” (Torriglia & Stemmer, 2009, p. 7). 

Além dessa crítica à falácia epistemológica, o realismo crítico pressupõe uma 

realidade multidimensional, não redutível ao empírico e às leis imutáveis. 

 

Uma dimensão transitiva, na qual o objeto é causa material ou conhecimento anterior 

usado para gerar novo conhecimento; não é possível imaginar uma ciência sem 

antecedentes científicos ou pré-científicos; e a dimensão intransitiva, na qual o objeto 

é a real estrutura ou mecanismo existente e age independentemente do pesquisador e 

das condições que lhe permitem acesso ao objeto [...] dimensão intransitiva do objeto 

significa assumir que as leis causais, por exemplo, a lei da gravidade, continuaria a 

exercer seu efeito mesmo que Newton não tivesse existido para produzir 

conhecimento sobre ela (Hostins, 2009, p. 17). 

 

Assim, no campo investigativo, haveria de se buscar os mecanismos para além de suas 

expressões fenomênicas, ou seja, o nível ontológico. O conhecimento operaria, assim, como 

objeto transitivo que é, na direção de explorar a estrutura intransitiva do mundo (Della Fonte, 

2005). 

 Bhaskar (2008) considera a realidade estratificada em Real, Atual e Empírico. O Atual 

comporta os eventos que ocorrem no mundo quer sejam ou não experienciados pelos sentidos, 

enquanto o Real comporta Empírico (aquilo que é acessado pela experiência e percepção), 

Atual e os mecanismos que subjazem aos eventos. Esses mecanismos ou estruturas são a 

própria potência causal das coisas. Mas aqui vale a ressalva que causalidade, tal como 

entendida por Bhaskar (2008) se define pelo caráter tendencial e não preditivo ou 

probabilístico. Tendências podem ser exercidas completamente ou parcialmente, de acordo 

com a interação com outros mecanismos (Woodhams, 2015).  

Outro aspecto que merece destaque no realismo crítico é a ideia de emergência 

(Bhaskar, 2008). As “teorias da emergência sustentam que os aspectos mais complexos da 

realidade (e.g. vida, mente) pressupõem os menos complexos (e.g., matéria), mas são 
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irredutíveis a eles” (Woodhams, 2015, p. 14). Assim, ainda que haja relações de causalidade 

entre os diferentes complexos constitutivos da realidade, cada um possui seus próprios 

mecanismos ontológicos, o que implica que não se explica a sociedade humana, por exemplo, 

por mecanismos próprios das relações da natureza não-humana. Um exemplo de iniciativas 

que buscam esse tipo de mimetismo são as teorias que explicam o comportamento social por 

mecanismo próprios dos processos da evolução biológica da espécie humana. Assim, 

elementos como “egoísmo”, por exemplo, são reduzidos às formas relativas a outro grau de 

desenvolvimento do real, ignorando a relativa independência que o complexo social humano 

ganha em relação às formas mais elementares. 

 O realismo crítico visa superar, dentre outras coisas, a redução da Razão (Lukács, 

2012), que míngua as possibilidades de conhecimento às formulações abstratas que abdicam 

da essencialidade do mundo (que não significa imutabilidade, é bom que se diga), de sua 

efetividade em-si, deixando de lado a correspondência entre teoria e tal efetividade. “Tudo 

aquilo que a ciência necessita para dominar, ou melhor, para manipular os fatos em qualquer 

estádio do seu desenvolvimento, seriam formulações matemáticas cada vez mais simples, 

mais ‘elegantes’ e coerentes, mais prováveis” (Gomes, 2008, p. 24). 

 O enfrentamento da redução do ontológico ao epistemológico é também 

enfrentamento do problema da manipulação (Lukács, 2012). Sob o positivismo, mas levada à 

exacerbação com o neopositivismo, “a relação teoria-prática reduziu-se ao controle sobre os 

processos da natureza e da sociedade” (isso não é menos verdadeiro para as teorias 

socioeconômicas atuais do que fora para as teorias de Comte e Durkheim). Regido pelo 

princípio da manipulação a ciência “não se dirige para o conhecimento mais adequado 

possível da efetividade existente em si, sua atividade se limita, em última análise, a sustentar a 

práxis no sentido imediato, sua atividade torna-se uma manipulação dos fatos que interessam 

aos homens e mulheres na prática” (Della Fonte, 2005, p. 4). 
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As exigências do capitalismo tendem para a generalização da manipulação orientada 

por necessidades de mercado, e essa manipulação aparece como expressão contemporânea da 

alienação por meio da técnica (Gomes, 2008, p. 29). Lukács (2012) ainda faz a constatação de 

que essa característica de reduzir o conhecimento ao domínio prático-concreto da 

imediaticidade é característico de momentos menos desenvolvidos da ciência. O que significa 

que nas sociedades capitalistas o desenvolvimento do apuro metodológico não carrega o 

desenvolvimento humano nas mesmas proporções. Isso porque “a permanência de uma 

ontologia plasmada no empírico, quando o desenvolvimento científico já torna objetiva a 

possibilidade de uma ontologia correta, tem raízes nas necessidades sociais dominantes” 

(Della Fonte, 2005, p. 6). 

A redução do conhecimento aos desdobramentos da empiricidade carrega consigo um 

objetivismo supostamente neutro. Esse aspecto cumpre um papel essencial na manipulação, 

pois naturaliza os fenômenos ao negar sua ontogênese. Se opondo a isso, Bhaskar (2008) 

aponta para a inevitabilidade da ontologia em qualquer concepção de ciência. Na verdade, ao 

negar a ontologia, positivismo e neopositivismo possuem uma ontologia implícita. Assim 

como a religião e a filosofia, a ciência não está descolada de sua base social, ou seja, congrega 

visões de mundo e não a neutralidade como quer o pensamento neopositivista.  

 

Toda reivindicação de conhecimento tem por pressuposto uma ideia, por geral que 

seja, da constituição do objeto do qual se reclama conhecimento. Em consequência, 

impugnar a ontologia significa adotar de forma acrítica concepções substantivas sobre 

o mundo. Por contraste, admitir o caráter incontornável da ontologia implica a 

necessidade de investigar as concepções que fundam nossas ideias e as práticas que 

elas facultam (Duayer, Escurra, & Siqueira, 2013).  

 

 Há também na concepção realista crítica um enfrentamento às concepções 

construcionistas da realidade, aquelas que não supõem um objeto real ou cognoscível que não 

seja aquele construído pela própria construção do conhecimento. Em termos de realismo 
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crítico, não se nega o caráter social da produção de conhecimento, contudo, não se reduz a 

natureza dos objetos a esta construção. “De um ponto de vista realista critico, deve-se 

reformular que ‘nosso conhecimento/percepção/experiência da realidade é socialmente 

construído’; a realidade em si não é.” (Woodhams, 2015, p. 12). “A produção de 

conhecimento é, ao mesmo tempo, reconstruída em seu encontro com o objeto” (Curry, 2000, 

p. 110). 

 

É indubitável que a participação do sujeito cognoscente no espelhamento do universal 

no pensamento é considerável: de fato, o universal não aparece na realidade existente 

em si de maneira imediata ou isolada, independentemente dos objetos e das relações 

singulares, sendo portanto necessário obtê-lo mediante a análise de tais objetos, 

relações etc. Isso, porém, de modo algum suprime o seu ser-em-si ontológico, mas 

apenas lhe confere características específicas (Lukács, 2012, p. 60). 

 

 A adoção de uma perspectiva realista crítica implica que tomo o real como existente 

em si mesmo (e não pura construção social), e que é formado por complexos articulados que 

possuem independência relativa. Nessa direção, não se pode retirar a sociedade e o 

conhecimento de suas respectivas historicidades (o que implica um caráter transformativo), os 

indivíduos de seus contextos sociofísicos, nem mesmo as formas de representação da 

realidade concreta, a consciência, das próprias formas concretas de determinação dessas 

representações. 

 Para o processo de investigação que inicio a relatar agora, isso implicou um olhar 

sobre o contexto em questão que começou pelo entendimento das formas mais evidentes dos 

fenômenos, tais como atividades cotidianas, formas de interação social e com os ambientes, 

representações sobre esses. Entretanto, dialogando com a literatura, também busquei uma 

investigação que permitisse a compreensão dos determinantes mais gerais de tal realidade. 

Assim, diz respeito a um trabalho de coleta de dados em campo, mas que já foi analítico desde 

o princípio. 
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Tendo isso em vista, deu-se o processo de minha inserção em campo, que será dividido 

aqui em dois momentos. Essa divisão cumpre uma função didática, mas também corresponde 

a momentos que expressam estágios da processualidade da relação com o campo e da 

reflexividade do processo de pesquisa. 

 

1.3. Primeiro momento: descobrindo de perto Galinhos e a etnografia 

 

O município de Galinhos fica situado no litoral setentrional do estado do Rio Grande do 

Norte, distante 174 km de Natal, a capital. Foi criado e desmembrado do município de São 

Bento do Norte, em 27 de março de 1963, e é limitado ao norte pelo Oceano Atlântico, ao sul 

pelo município de Jandaíra, a leste pelo município de Caiçara do Norte e a oeste pelo 

município de Guamaré.  

As características naturais que se destacam no município são diversas, com mangues, 

praias, dunas, lagoas, recifes, além de uma intensidade de ventos muito grande. Isso leva a 

cidade a ser uma paisagem atrativa para o turismo, mas também para a instalação dos parques 

eólicos. Essa última é uma característica do litoral norte do estado.  

 São 2.159 os residentes no município de Galinhos, sendo 60% residentes na sede 

municipal, 25% em Galos e 15% no Assentamento Pirangi-Barrocão, segundo o censo de 

2010. A estimativa do mesmo censo era de uma população de 2.446 em 2013 (IBGE, 2010). 

A comunidade de Galos fica a 4 km da sede municipal e é composta por uma vila de 

pescadores e um conjunto habitacional. 

 A formação da população local teve unida aos nativos a vinda de pessoas dos 

municípios de Jandaíra, Caiçara do Norte, Touros, Guamaré, João Câmara, Pedra Grande, 

Praia do Marco, São Bento do Norte, Ceará-Mirim, Maxaranguape, Natal, dos estados do Sul 
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e Sudeste do país. Somaram-se a esses, estrangeiros vindos especialmente de Portugal, França 

e Espanha, atuantes principalmente no setor hoteleiro e de alimentação. 

 O turismo é um aspecto importante da economia e da composição urbana do município, 

representando quase 40% a mais de sua população residente nos finais de semana, além dos 

feriados e festividades como as culturais (carnavalescas), religiosas (Semana Santa e Festa da 

Padroeira Nossa Senhora dos Navegantes) e política (Festa da Emancipação do Município) 

(Rocha, 2008). Atualmente, o município tem como principais atividades econômicas os 

setores de turismo, pesca e salina, mas o setor turístico ainda é o mais central nesse aspecto. 

Cerca de 300 famílias tiram o seu sustento diretamente do turismo. 

 Pela característica geográfica local, para alcançar a sede municipal e o povoado de 

Galos, envoltos por água, é preciso atingir Pratagil, um porto municipal, e pegar alguma 

embarcação, que pode ser privada ou da prefeitura. Por terra, o acesso se dá pela areia da 

praia. Um destaque - esse negativo – a ser dado é o fato de Galinhos estar entre os quinze 

piores índices de desenvolvimento humano (IDH) do estado (IBGE, 2010). 

 Como dito anteriormente, a minha inserção nesse contexto se deu a partir do interesse 

pelas relações afetivas entre os moradores e a cidade e, também, de como essas relações 

poderiam ter participado na mobilização contrária à implementação do parque eólico, como 

norteadores do estudo. Contudo, o turismo já era indicado, no contato com alguns moradores, 

como elemento importante na realidade local, uma atividade que ajudava a significar os 

demais elementos do cotidiano local. Assim, me interessou entender as transformações pelas 

quais a cidade havia passado nos últimos anos, uma vez que era de recente criação, mas seu 

crescimento vinha acompanhado dessa atividade. Com isso em mente, iniciei a pesquisa por 

meio de uma inserção etnográfica no campo.  

O intuito dessa inserção foi a aproximação do contexto com a ajuda de informantes 

locais. Ainda que a expressão seja inadequada, pelo caráter policialesco que sugere (Alverga, 
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2011), na abordagem etnográfica, um papel fundamental é desempenhado por esses, “que, 

mais do que pessoas do local, comportam-se como auxiliares do pesquisador, distanciando-se 

do papel desempenhado no local e, por isso, adotando uma postura de co-pesquisador” (Sato 

& Souza, 2001, pp. 37-38). As experiências, observações e reflexões foram registradas em 

diários de campo (APÊNDICE A), contudo, nesse momento, a observação ainda era de 

caráter exploratório aberto e não acontecia de forma sistemática, justamente para 

compreender ao máximo a dinâmica local. A escrita dos diários acompanhou todo o processo 

de pesquisa e, num primeiro momento, buscou registrar descrições sobre o contexto e 

impressões mais gerais que pudessem ser retomadas mais adiante, quando estivesse mais 

familiarizado com o contexto. 

Como procedimento, a perspectiva etnográfica implica uma aproximação do contexto 

de forma a se inserir na dinâmica local. Assim, deve-se entender como um processo que 

envolve a totalidade da pesquisa, e o campo, por ser o lugar onde esse processo se dá, 

 

não tem momento certo para começar e acabar. Esses momentos são arbitrários por 

definição e dependem, hoje que abandonamos as grandes travessias para ilhas isoladas 

e exóticas, da potencialidade de estranhamento, do insólito da experiência, da 

necessidade de examinar por que alguns eventos, vividos ou observados, nos 

surpreendem (Peirano, 2014, p. 379). 

 

 O envolvimento com o campo já se dá no momento em que se define a pesquisa, e a 

abordagem etnográfica pressupõe um afastamento relativo dos referenciais culturais, étnicos, 

morais, que acompanham o pesquisador e uma aproximação relativa da própria vida local. 

São relativos, pois nem nos afastamos completamente de nossas perspectivas e visões de 

mundo, nem tampouco nos tornamos “locais”. Não diz respeito, todavia, a um tratamento do 

contexto de forma isolada dos processos sociais mais amplos e globais. 
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Não se realizam estudos de caso, mas estudos sobre casos [...] o local e o particular 

são espaços possíveis para desenvolver o trabalho empírico, no qual processos mais 

gerais podem ser descritos e compreendidos, bem como conceitos e teorias podem ser 

construídos (Sato & Souza, 2001, p. 31). 

 

Vale a ressalva de que também não se trata de um empirismo de cunho positivista ou mesmo 

um descritivismo, uma vez que adotei a perspectiva do realismo crítico, já mencionada. 

 Além do afastamento dos referenciais de origem do pesquisador, é uma abordagem 

que não se prende a uma suposta imparcialidade objetiva do pesquisador. O contato com o 

campo já transforma o pesquisador, bem como sua presença não é indiferente às pessoas e à 

dinâmica do contexto (Sato & Souza, 2001). Isso implica um diálogo constante com o 

processo de pesquisa, em que se está avaliando a todo o momento a inserção, os eventos, as 

transformações e as interferências no local. 

 Outro aspecto fundamental do processo de inserção em campo e que se destaca no 

presente estudo é a processualidade da construção do recorte do objeto, uma vez que “não 

temos como recortar a realidade do local previamente” (Sato & Souza, 2001, p. 40). Isso 

representa dois perigos opostos: o reducionismo que acaba por negar a complexidade do 

contexto e suas múltiplas determinações, ou uma sedução por essa mesma complexidade, o 

que pode levar a uma pesquisa inacabável. 

 No presente estudo, parti de perguntas iniciais, mas o diálogo com o campo ofertou 

reformulações em função daquilo que se apresentava como relevante, ainda que sem sair de 

uma linha de orientação de objetivos. Isso está de acordo com a orientação etnográfica, que 

preconiza a “não dicotomização entre as etapas de coleta e análise de ‘dados’, configurando-

se o ‘estar no campo’ como um constante diálogo entre a natureza do objeto, as hipóteses de 

trabalho e o que o campo ‘fala’” (Sato & Souza, 2001, p. 42). 

 Destarte, nos primeiros momentos desse processo, o caráter exploratório de tais vozes 

do campo, a abertura para a totalidade dos processos locais, e para as vozes reflexivas acerca 
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do processo de pesquisa foram características marcantes. O primeiro contato com o local 

havia sido em 2014, apenas para uma familiarização inicial, conhecendo alguns de seus 

moradores.  A partir de abril de 2015 iniciei o trabalho de campo mais extensivo. As 

primeiras visitas se deram principalmente buscando informações objetivas sobre a cidade: 

acerca da composição sociodemográfica, dispositivos de saúde, assistência, educação, 

informações sobre emprego e renda, etc. A busca por essas informações tinha por intuito 

tentar acompanhar o processo de mudança local a partir desses dados, comparando diferentes 

períodos. 

 

1.4. Construindo objetivos e aprofundando o campo 

 

 Alguns elementos desses primeiros dias precisam ser destacados para a descrição do 

percurso metodológico e as reflexões que o envolveram, além da definição dos objetivos da 

pesquisa. O primeiro deles foi a menção à ampliação de uma fábrica de sal local na década de 

1980. O motorista do carro no qual cheguei à cidade, ao passar em frente a um espaço em que 

a água do rio
6
 é cercada para a produção do sal, comentou sobre o odor forte e desagradável 

que é possível sentir nesse local e mencionou que foi “o maior crime ambiental” que 

aconteceu à cidade. No mesmo dia, quando buscava documentos com informações locais, em 

conversa informal com uma funcionária pública, a mesma expressão foi usada para falar da 

salina, “o maior crime ambiental”. No diário de campo desse dia escrevi: 

 

Assim como o Sr. João
7
, motorista do carro que fez o transporte da estrada até Galinhos, 

ela usou a expressão “maior crime ambiental” para a forma como a salina atua. 

Comentou sobre não saber ao certo a quem pertence o terreno, mas diz que não há IPTU 

na cidade, somente as empresas pagam royalties. Daí começou a mencionar impactos 

ambientais como os da salina e “essa Brasventos aí”. Perguntei a ela sobre a Brasventos 

                                                           
6
 Apesar de ser chamado de rio por todos moradores, não se considera oficialmente como rio, mas um braço de 

mar. Ainda assim, ao longo da tese adoto a nomenclatura utilizada pelos moradores. 
7
 De forma a preservar a identidade dos moradores, seus nomes foram trocados ao longo da tese. 
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e ela comentou seu envolvimento com a Brasventos. Ela mencionou que eles “agiram 

preocupados e começaram a brigar contra a empresa”. Eu perguntei “quem?”. Ela 

mencionou que ela, e algumas outras pessoas, que comentou o nome, brigaram contra a 

instalação (Diário de campo, 24/04/2015). 

 

 Essa foi a primeira vez em que as temáticas da salina e do parque eólico apareceram 

espontaneamente numa conversa e sob um mesmo signo de impacto local. Isso aconteceu 

posteriormente em várias entrevistas realizadas ao longo da pesquisa. Em alguns casos, como 

na conversa citada, ambas aparecem num mesmo momento. Além disso, nas conversas com 

moradores(as) foi mencionado que, quando da ampliação das salinas, os pescadores 

contestaram o fechamento das gamboas (também chamadas de camboas), que são pequenos 

esteiros do rio, onde ocorria parte da pesca. Sem conseguir evitar, os pescadores tentavam 

entrar nas partes de água cercada para pegar o pescado que, inevitavelmente, morreria. Os 

relatos sobre essas disputas aconteceram aos poucos e de maneira menos vívida e exata do 

que o caso da eólica. Alguns mencionaram apenas que houve o fechamento e que os 

pescadores não puderam fazer nada, outros relataram disputas, ameaças, e que os pescadores 

“foram tirados à bala”. 

 O segundo elemento que destaco desses primeiros dias diz respeito ao tipo de dinâmica 

estabelecida entre moradores e o ambiente físico local, especialmente o ambiente natural. 

Duas situações ao menos, registradas nos diários de campo, chamaram a atenção. Em uma 

conversa informal com um morador, ele comentava sobre o lugar onde estávamos (uma 

pizzaria próxima à praia) e dizia que há alguns anos praticamente não existia construções por 

ali, já que era próximo ao mar e este costumava avançar bastante. Perguntei se ele não achava 

estranho que essa região costeira seja predominantemente ocupada por pousadas, ao que me 

respondeu “a natureza dá e toma, parece que sabe. O mar avançava até um ponto, depois não 

chega mais nesse ponto, mas quando quiser ela vai tomar de novo.” No dia seguinte, 
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conversando com outro morador local, durante um passeio de barco, ele abordou elementos 

sobre o tipo de saber que faz parte de sua relação com aquele lugar. 

 

Contou sobre sua vida de pescador e disse que só saiu de Galinhos por um ano, quando 

serviu à Marinha. Perguntado sobre se aprendeu pesca lá, ele disse que não se aprende 

nada na Marinha, que é mais fácil um pescador aprender a usar os equipamentos de 

navegação de uma fragata do que um marinheiro aprender a pescar [...] Ele comentou 

que se guia pelo céu, pelas eólicas e, quando está chovendo à noite, “só Deus e torcer 

para lembrar dos bancos de areia” (Diário de campo, 26/04/2015). 

  

 Desses dois momentos é possível refletir sobre alguma especificidade da relação entre 

moradores e Galinhos. Ao mesmo em tempo em que o ambiente natural se apresenta 

diretamente como fonte de subsistência, ou seja, é sobre ela que o sujeito deve se desdobrar 

para viver, há uma sujeição entendida como respeito, na medida em que delegam aos próprios 

desígnios dessa mesma natureza a possibilidade de terem as condições de vida ou de terem-

nas tomadas. Além e por causa disso, há um desenvolvimento de saber que diz respeito a essa 

realidade de ter a vida dependente das “decisões” da natureza e das mudanças que podem 

infligir sobre elas. Assim como o elemento que destaquei anteriormente, a ampliação da 

salina, essa relação voltará a aparecer em outros momentos da pesquisa.  

 Essas reflexões iniciais foram fundamentais para a definição dos caminhos da pesquisa. 

Essa primeira aproximação do campo terminou justamente com reflexões de cunho 

metodológico:  

 

Das coisas que têm passado em minha cabeça, mais seriamente para a pesquisa está a 

perspectiva de que talvez os dados objetivos sobre as transformações da cidade não 

sejam tão importantes. Os relatos, as histórias pessoais, têm sido muito ricos e 

prometem informações muito importantes [...] As mudanças micro talvez não sejam 

capturáveis nas fotos e sua captura pelo sentido e afetos das pessoas já é uma leitura 

pelas próprias impressões das pessoas, o que relega a leitura “objetiva” a um lugar 

secundário (Diário de campo, 27/04/2015). 
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 Essa reflexão tinha a ver com a forma como, até então, haviam sido definidos os 

procedimentos metodológicos que complementariam os diários de campo, como o uso de 

fotos no exemplo em questão. Além do motivo relatado no diário, a própria relação 

estabelecida com o campo no momento de realizar entrevistas mais longas com os moradores 

tornou o uso das fotografias inviável, uma vez que essas entrevistas não eram controláveis em 

termos de tempo e espaço, como relatarei detalhadamente mais adiante. Além disso, há no 

momento inicial da pesquisa uma perspectiva subjetivista que foi se desfazendo e não 

corresponde à perspectiva ontoepistemológica apresentada no início deste texto, mas acredito 

ser importante apresentar como parte do processo de construção da pesquisa e do próprio 

pesquisador. 

 No mês de maio de 2015, com ajuda de moradores locais na procura de um lugar para 

me estabelecer, aluguei um apartamento e passei a viver na cidade. Passei três meses no local, 

voltando à Natal, aproximadamente, a cada três semanas. Nesse período já tinha estabelecido 

boa relação com alguns(as) moradores(as) e passei a participar de muitas atividades 

cotidianas. Foi a partir de então que tomei contato e me vinculei mais fortemente ao cotidiano 

dos pescadores, e esse é o terceiro aspecto que merece destaque em termos de reflexão 

metodológica e definição dos objetivos da pesquisa. 

 Esse contato com o dia-a-dia dos pescadores locais (e alguns que vinham para a 

temporada) foi facilitado pela receptividade deles, contudo, o cotidiano e a linguagem eram 

absolutamente estranhos para mim. Nas anotações dos primeiros dias, isso fica claro: 

 

Eles conversavam principalmente sobre os barcos e a mim parecia uma língua 

estrangeira, com tantos termos que nunca ouvi. José chegou bem depois com alguns 

peixes. Perguntaram se a sardinha era pra comer e ele disse que era isca. Reclamaram 

que o fogo não estava pronto ainda. Thiago me apresentou a ele, que pareceu bem 

simpático à minha presença ali [...] Pedro, vez por outra, se dirigia a mim, ainda que eu 

praticamente não entendesse do que falava, pois era sobre barcos ou sobre os motores. 

Acho que olhava pra mim mais por eu estar de frente para ele [...] Chegando no rancho, 

Thiago me entregou a máquina e disse que eu tinha que tirar as fotos e filmar porque eu 
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que ia contar a história de Galinhos. Tirei algumas fotos e um dos pescadores pediu para 

eu mostrar a foto. Fiquei logo receoso de ter incomodado. Ele reclamou que estava 

longe a foto que tinha deles (na verdade, eu tentei tirar fotos de forma a não intimidar). 

A partir de então tirei várias fotos dos pescadores, tentando retratar ao máximo a 

dinâmica do rancho. O mesmo pescador que pediu para que eu tirasse mais fotos me 

chamou para sentar no banco em que ele estava e começou a contar um pouco de sua 

história (Diário de campo, 29/05/2015). 

 

 Foi nesse contato que percebi que a história das mudanças na cidade era, em larga 

medida, a história das transformações na vida dos pescadores. Em alguns casos, pelo que 

comecei a refletir naquele momento, o pescador era incorporado a um novo modo de vida e 

um novo conjunto de relações, buscando se adaptar completamente à nova realidade. Na 

maioria dos casos, ao que me parecia, as mudanças aconteciam ao seu redor e ele apenas 

reagia aos seus impactos. Isso está ligado a vários aspectos, mas cabe aqui indicar que os 

pescadores foram os primeiros moradores de Galinhos e os elementos fundamentais à sua 

existência e, principalmente, à sua subsistência, tiveram que se adequar a tudo o que chegou 

depois, seja o turismo, a salina, o parque eólico, a política via Estado e/ou a urbanização.  

 Esse tema dos modos de vida dos pescadores está, assim, intimamente ligado aos dois 

outros aspetos que destaquei a partir da inserção em campo, a saber: as transformações 

socioambientais, mais destacadamente a ampliação da salina e a implementação do parque 

eólico Rei dos Ventos I; e a dinâmica com o ambiente local e a formação de vínculos com 

Galinhos. 

 Foi a partir de então que a abordagem etnográfica deixou de lado o caráter mais amplo e 

passou a ser prioritariamente centrada no contexto de vida dos pescadores, buscando as 

atividades e representações que estivessem mais vinculadas a suas vidas. Esse foco não 

significou o olhar exclusivo, mas foi uma priorização pelo fato de ser o grupo que vivenciou 

todos os processos de transformação do lugar e que possui uma matriz cultural que irradia 

para toda a vida social local.  
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 Além das dificuldades do próprio processo de tentar me distanciar das conceituações 

prévias, procurando ao máximo um estranhamento dos processos de campo, as dificuldades 

de aproximação também foram registradas e serviram para constante reflexão durante o 

campo. Isso incluía pensar meu impacto no local e ser honesto quanto ao tipo de trabalho que 

estava realizando: 

  

Fiquei boa parte do tempo conversando com Josué. Fiz poucas colocações, ele 

realmente parecia interessado em falar como gosta de Galinhos. Curiosamente, um 

pouco antes de chegarmos ao bar perguntou se eu fico só ali, olhando, espiando. 

Comentei que não era espiando, mas tentando entender a vida deles aqui. Em nossa 

conversa ele reafirmou várias vezes que morreria em Galinhos, se tivesse dinheiro para 

comprar uma casa [...] Um dos fatos interessantes sobre esses primeiros dias foi a 

espontaneidade com a qual alguns pescadores vieram conversar comigo. Eu supunha 

que a timidez e o medo de interferir demais no contexto fizessem haver uma distância, 

mas alguns vieram com claro interesse em demonstrar como pensam Galinhos (pois 

sabem que tenho interesse nisso e estou pesquisando a vida aqui) (Diário de campo, 

31/05/2015). 

  

 A partir dessas reflexões, já com alguma aproximação da realidade local e com um 

lugar pra morar estabelecido, também foi possível definir os objetivos da pesquisa, bem como 

as técnicas de coleta complementares e articuladas aos diários de campo. 

 

 Assim, esta pesquisa teve como objetivo geral: 

 Investigar a relação entre laços afetivos dos(as) moradores(as) com Galinhos e as 

disputas concernentes às transformações socioambientas locais. 

  

 Os objetivos específicos foram: 

(a) Identificar as principais transformações socioambientais em Galinhos e seu impacto 

sobre os modos de vida locais; 
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(b) Investigar os afetos dos(as) residentes em relação a tais transformações e como esses 

afetos participam da produção de sentidos sobre o lugar; 

(c) Entender como esses sentidos são mobilizados na formação de movimentos de 

resistência às transformações socioambientais. 

 

 Conforme dito, para atingir tais objetivos, da primeira quinzena de maio à primeira 

quinzena de agosto de 2015, a inserção em campo se deu sob uma abordagem etnográfica e os 

registros foram feitos em diários de campo. Esses diários por vezes foram compilações de 

dois ou três dias em um mesmo registro. Além dos 21 registros em diários, há um conjunto de 

notas de campo, que foram anotações feitas em pequenos cadernos com observações ou 

reflexões pontuais ao longo dos dias no local.  

 Os diários são compostos tanto por notas descritivas da realidade e reflexões sobre elas, 

como notas metodológicas e teóricas. Nesse último caso é importante salientar que as 

reflexões que articulam os elementos empíricos com categorias teóricas só puderam ser 

realmente trabalhadas a partir de um estranhamento e de uma perspectiva muito próxima do 

campo, um olhar de perto e de dentro (Magnani, 2001). Ainda assim, destaco que a 

singularidade das relações locais está sendo considerada como inserida em relações em 

totalidades complexas e dinâmicas, tais como o modo de produção capitalista, ideologia, 

política etc.  

 Os registros, agora centrados nos modos de vida dos pescadores, buscaram identificar 

não apenas as relações sociais específicas do cotidiano destes, mas como essas relações 

constroem formas de relação com o lugar e com as transformações socioambientais deste. 

Junto à articulação com informantes locais, os diários também ajudaram a indicar pessoas 

com as quais realizei entrevistas focadas nas histórias de vida (APÊNDICE B). Dentro das 

metodologias narrativas, as histórias de vida são descrições de eventos organizados na forma 
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de dar sentido à realidade por parte do narrador, o que possibilita a compreensão dos sentidos 

da experiência vivida e seu desenvolvimento (Papa, 2009). Na perspectiva aqui adotada, essas 

narrativas não se dão no vácuo, e incorporam elementos disponíveis no próprio contexto da 

experiência, bem como no contexto histórico em questão. 

 A escolha dos(as) participantes(as) para tais entrevistas era feita por terem um forte 

vínculo com o lugar. Isso não representou uma homogeneização de participantes, ao contrário, 

um conjunto heterogêneo de formas de vínculo de características diferentes.  

 No total, foram feitas 23 entrevistas, com pessoas entre 26 e 70 anos. Outro detalhe que 

merece destaque é que, de início, a escolha de participantes se daria com preferência a terem 

participado dos protestos em torno da implementação do parque. Como outras transformações 

ganharam importância para a presente discussão, esse foco não norteou a escolha. Ainda 

assim, a grande maioria dos(as) entrevistados(as) participou dos atos, o que não significa que 

todos mencionaram espontaneamente o evento.   

 Das 23 entrevistas, 19 aconteceram no período mencionado de moradia no local. Após 

os primeiros estudos do corpus da pesquisa, entendi que os eventos da salina possuíam igual 

importância analítica para o entendimento da vida local. Isso porque, tal qual a 

implementação do parque eólico, houve um conjunto de práticas que levaram a uma disputa 

entre moradores (nesse caso, majoritariamente pescadores) e empresa. Essas disputas tiveram 

características e desdobramentos diferentes, entretanto, possuem similaridades analíticas que 

são exploradas. A percepção dessas semelhanças foi o derradeiro passo metodológico na 

pesquisa, o que implicou o retorno a Galinhos para mais um conjunto de entrevistas (vale 

anotar que o objetivo c só pode se referir a mais de um conflito a partir desse momento, 

mesmo que já houvesse o interesse no conflito do parque eólico). 

 A partir desse entendimento, quando voltei para realizar mais entrevistas, no mês de 

novembro de 2015, buscava especificamente alguns pescadores que estiveram no momento 
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em que a salina foi ampliada e tentaram se opor. Cheguei a eles também por indicação dos 

informantes locais e a intenção era direcionar as entrevistas para um entendimento mais 

profundo daqueles acontecimentos. Contudo, conforme as entrevistas anteriores, apresentei o 

propósito do estudo e perguntei-lhes sobre suas histórias. Em duas das entrevistas, os 

acontecimentos da salina emergiram no início da conversa e espontaneamente como um 

marco nas histórias pessoais. Igualmente, ambos estiveram presentes nas manifestações 

relativas ao parque eólico. 

 Em todas as entrevistas realizadas no estudo, os participantes eram abordados e 

apresentados aos objetivos da pesquisa. Em alguns casos, no momento em que me 

apresentava ou era apresentado, já realizava a entrevista, em outros, marcava para outros 

momentos. Essa dinâmica implica em um conjunto de entrevistas que aconteceram em 

circunstâncias diferentes, em função do próprio contexto de vida. Houve casos em que, 

caminhando pela cidade, eu era apresentado a alguém a quem gostaria de entrevistar e 

realizava a entrevista enquanto ele exercia seu trabalho (consertando um barco, uma rede, ou 

com o estabelecimento comercial em funcionamento). Dessa forma, algumas entrevistas 

puderam ser gravadas com autorização do entrevistado e outras foram registradas, também 

com autorização, a partir de anotações no momento da conversa e passadas posteriormente 

para documento digital. Todos os entrevistados, ao serem contatados e no encontro para a 

entrevista foram informados sobre os propósitos do estudo, o tempo estimado de duração da 

entrevista, foi explicada a natureza voluntária da participação e garantido o anonimato, 

seguindo os princípios éticos para estudos envolvendo seres humanos (American 

Psychological Association, 2002).  

 Muitos dos participantes já sabiam de antemão sobre a pesquisa e quem eu era, ainda 

assim era explicado a cada um sobre o interesse nos significados que a cidade possuía para 

eles e pedido para que contassem suas histórias. De acordo com o estabelecido no primeiro 



50 
 

 

objetivo específico, identificar as principais transformações socioambientais em Galinhos e 

seu impacto sobre os modos de vida locais, essas mudanças também foram recortadas pelos 

achados na inserção em campo e nas entrevistas.  

 Antes do início das entrevistas, a partir dos registros nos diários, a ampliação da salina, 

a implementação do parque eólico e o turismo, já eram apresentados de modo espontâneos nas 

conversas com moradores como as principais mudanças na cidade em termos de impacto. 

Ainda assim, os entrevistados foram perguntados sobre quais consideravam as principais 

mudanças na cidade. Praticamente todos os entrevistados abordaram ao menos um dos três 

elementos. Nesse momento das entrevistas eu também perguntava sobre as outras duas, caso 

não fosse abordado. Assim, além das histórias, as transformações citadas funcionaram como 

blocos temáticos explorados na conversa. Contudo, na maioria das vezes os temas da salina 

e/ou do parque eólico emergiram espontaneamente e, quando isso aconteceu, foi nos 

primeiros minutos de conversa, sinalizando que são eventos que marcam as histórias pessoais. 

 No total de participantes nas entrevistas, quatro eram mulheres, e isso tem a ver com o 

foco no modo de vida dos pescadores. As indicações feitas geralmente levavam a conversas 

com homens e, em praticamente todos os contextos de convivência dos pescadores, não havia 

mulheres. Todas as mulheres entrevistadas participaram das manifestações nas dunas, que é 

um fato recente e que envolveu vários setores locais, mas nos acontecimentos envolvendo a 

salina, apenas homens estavam presentes, já que a atividade pesqueira no município é 

predominantemente masculina e este conflito foi circunscrito àqueles que viviam da pesca, 

principalmente no rio. 

 Por fim, vale destacar o papel dos informantes locais. São pessoas que ajudam na 

aproximação do campo e no conjunto das informações e indicações necessárias. Considero 

que dois foram os que cumpriram esse papel. Eu convivia quase que diariamente com eles, 

sempre que possuía alguma dúvida sobre a história local ou alguma reflexão sobre o contexto 
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que gostaria de submeter à apreciação, conversava com eles. Esses dois participantes não 

foram entrevistados da forma como os demais, mas, pela convivência próxima, suas histórias 

estão registradas nos diários e fazem parte do corpus da pesquisa.  

 Os procedimentos de análise do corpus serão detalhados nos capítulos cabíveis, porém 

algumas considerações são importantes como forma de guiar a leitura dos capítulos teóricos 

que seguem. Tendo adotado um paradigma realista crítico, a realidade material presta papel 

fundamental para a investigação. Contudo, também entendo que as informações acessadas no 

exercício da pesquisa são produto discursivo interacional. Assim, as considerações finais 

deste capítulo inicial versam sobre a articulação entre realismo crítico e análise de discurso. 

 Assim, a adoção da análise crítica de discurso (Chouliaraki & Fairclough, 1999; 

Fairclough, 2001, 2003) para uma das partes do estudo empreendido se deu com a 

compreensão de que o que é considerado extradiscursivo é condição de possibilidade e possui 

relativa determinação para a ocorrência do discurso (Sims-Schouten, Riley, & Willig, 2007). 

Autores que partem de uma perspectiva realista crítica para trabalhar com análise de discurso 

consideram que esse campo de análise tende a epistemologias relativistas, em que o não-

discursivo é subordinado ao discursivo, sendo tomado como práticas materiais produzidas 

pelo discursivo. Assim, o extradiscursivo só poderia ser reconhecido significativamente 

quando transformado ou analisado como discurso, e a verdade em maior ou menor grau seria 

contingente, relativa a um contexto discursivo culturalmente situado (Sims-Schouten, Riley, 

& Willig, 2007).  

 Desde um ponto de vista realista crítico, a linguagem é construtora de realidade, mas 

essas construções são constrangidas pelas possibilidades e limitações inerentes ao mundo 

material. Há uma determinação relativa entre o concreto e o linguisticamente construído, o 

que significa considerar um status ontológico à realidade material que é independente, mas 

relacionado às práticas discursivas. Daí que é possível argumentar que “enquanto o sentido é 
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feito na interação, elementos não discursivos também impactam aquele sentido” (Sims-

Schouten, Riley, & Willig, 2007, p. 102). O discurso, assim, está respondendo à realidade 

material, mas também criando interpretação sobre ela (Woodhams, 2015).   

Isso está de acordo com o que já foi discutido sobre a compreensão bhaskariana de que 

as dimensões do real possuem relativa independência e mecanismos próprios, mas que se 

relacionam com os outros mecanismos. Assim, Sims-Schouten, Riley e Willig (2007) 

sugerem que a perspectiva realista crítica possui como vantagens para a investigação 

discursiva a consideração sobre o contexto a partir do qual são possibilitados, ou não, certos 

discursos, a possibilidade de compreensão das práticas materiais sobre as práticas discursivas. 

Dessa maneira, “essa abordagem não apenas mapeia as maneiras pelas quais os participantes 

usam discurso de forma a construir versões particulares da realidade, mas também situa suas 

falas dentro da materialidade com a qual eles também devem negociar” (Sims-Schouten, 

Riley, & Willig, 2007, p. 103).  

O extradiscursivo deve ser reconhecido como aquelas características que possibilitam, 

ou não, a aplicação de certos recursos discursivos de acordo com determinados contextos. Se, 

de acordo com a perspectiva realista crítica, as estruturas e seus mecanismos existem fora do 

discurso, todavia pela própria concepção de emergência, o discurso é concebido como 

emergente das condições sociais e materiais, ainda que não redutível a essas. “Qualquer 

tentativa de definir uma linha dicotomizante na areia é considerada uma rua cega que 

obscurece a natureza ontológica do estrato em questão” (Woodhams, 2015, p. 60). 

Essas considerações ontoepistemológicas são importantes para substanciar uma análise 

multinível do corpus, situando o extradiscursivo como um desses níveis. A ideia de uma 

análise multinível se sustenta justamente na consideração de que os discursos são 

contextualmente embebidos e sociohistoricamente condicionados, isso implica uma análise 

que considere os níveis discursivo e extradiscursivo na compreensão do fenômeno. Sims-
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Schouten, Riley e Willig (2007) e Woodhams (2015) consideram o extradiscursivo como 

materialidade, instituições e corporeidade e buscam identificar aquelas formas mais próximas 

de seus objetos de estudo. Para o presente estudo, como extradiscursivo serão consideradas as 

próprias naturezas histórico-sociais dos fenômenos relacionados às transformações 

socioambientais do lugar em estudo (a implementação do parque eólico e a passagem de 

pesca artesanal para o turismo como atividade central, mediada pelo impacto da ampliação da 

salina), a dimensão corporal da relação com o lugar e com tais transformações (concebida 

como afetividade), além das relações socioespaciais específicas do contexto local, que se 

evidenciaram com a minha inserção em campo. 

O detalhamento sobre os procedimentos de análise será apresentado nos capítulos de 

exposição de resultados e discussão. Por ora, já tendo evidenciado a processualidade e o 

contexto das escolhas metodológicas, é importante sintetizar o conjunto dos procedimentos 

empreendidos. Ao longo de todo o período de campo (desde a primeira visita em 2014 até o 

período de inserção, entre maio e agosto de 2015), orientado pela abordagem etnográfica, fiz 

os registros em diários de campo (foram, ao todo, 21 diários e um conjunto de notas de campo 

isoladas), com anotações sobre a objetividade do contexto observado, sobre questões teóricas 

e questões metodológicas que pudessem ser relevantes. Além disso, ainda nas primeiras 

semanas de campo, essas observações passaram a priorizar o contexto de vida dos pescadores, 

a partir da evidenciação de que as transformações locais se confundiam com transformações 

na própria vida desse grupo. As informações foram no sentido de entender a dinâmica local ao 

máximo em suas particularidades, tanto no que diz respeito às ações cotidianas quanto nas 

formas de significar a vida social. Ao longo de todo esse processo contei com dois 

informantes locais, que foram fundamentais para a aproximação e compreensão do contexto. 

Para aprofundar a compreensão do contexto local, as relações entre moradores e o 

lugar ao longo de suas transformações, bem como os conflitos, realizei 23 entrevistas a partir 
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das histórias de vida. Além disso, quando não abordadas espontaneamente, as transformações 

socioambientais destacadas (implementação do parque, ampliação da salina e crescimento do 

turismo) e os conflitos relativos eram abordados por mim. As entrevistas começaram a ser 

realizadas ainda no primeiro mês de inserção em campo e aconteciam em contextos variados, 

seja na rua, em algum estabelecimento ou mesmo na casa do morador. Mesmo após o período 

de campo, voltei ao local e realizei entrevistas em novembro de 2015 para aprofundar o 

entendimento do conflito na salina. 

A escolha das técnicas de análise do corpus acompanhou os objetivos em questão. 

Assim, para contextualizar a realidade local e para acompanhar a relação entre a vida local e 

as transformações, tanto os diários quanto as entrevistas foram submetidas a uma análise 

temática contextualista (Braun & Clarke, 2006). Para a análise dos conflitos utilizei a análise 

crítica de discurso sobre as entrevistas. Essa análise permitiu articular os elementos 

contextuais com a prática do discurso, entendendo este como ação sobre a realidade e parte de 

suas dimensões constitutivas. 

É importante sinalizar que os capítulos que seguem, ainda que constituídos de 

investigação teórica, já faz parte do estudo dos aspectos extradiscursivos relevantes. Ao 

contrário do que uma análise teórica possa parecer, não parti da abstração do que a literatura 

sugere como importante no contexto (Sims-Schouten, Riley, & Willig, 2007), mas veio da 

minha própria inserção em campo, como descrito no presente capítulo, a necessidade de 

entender quais são as determinações mais essenciais de tais fenômenos. 

 Já a dimensão discursiva diz respeito à tomada do próprio discurso como unidade de 

análise (Di Masso, 2012; Di Masso, Dixon, & Pol, 2011). O foco está na interação social e 

nos recursos linguísticos mobilizados para criar versões sobre a realidade. As narrativas de 

vida são um instrumento importante para a análise de discurso crítica no entendimento dos 

mecanismos sociais de dominação e resistência que serão foco da discussão no capítulo 7, 
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onde a análise de discurso crítica e os procedimentos adotados serão aprofundados. Como 

nível intermediário entre esses dois, situarei o que chamei de discursos locais. Eles são 

desdobrados do próprio contexto local e possuem determinações dessa realidade, constituindo 

conjuntos de sentidos amplamente compartilhados localmente. Isso se justifica uma vez que  

 

de um ponto de vista da análise de discurso realista crítica, a maneira como as pessoas 

podem se entender está estruturada pelos discursos disponíveis em seu espectro social 

e, também, nas condições materiais nas quais eles se encontram e que oferece um 

conjunto de possíveis modos-de-ser (Sims-Schouten, Riley, & Willig, 2007, p. 107).  

 

Nesse sentido, a análise multinível de discurso permite situar a própria fala num 

contexto genealógico, sem abrir mão da natureza determinada e situada que possibilitam e 

organizam os discursos. 
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2. Questão ambiental e fontes renováveis de energia 

 

Virtude impessoal do vento, com sua dose de transporte e acaso, que carreia de longe 

e sem alarde o que não se espera ou não se conhece. E vinga o que o vento traz, como 

que brotando do nada, tão gratuito quanto inevitável, seja nas unhas ou nos amores. 

Sabemos que entre um homem e uma mulher passam muitos seres, que vêm de outros 

mundos, trazidos pelo vento. Pois o vento carrega partículas de mundos diversos e os 

espalha a seu bel prazer, misturando domínios e embaralhando os gêneros, espécies, 

linhagens e hereditariedades. 

                                                                                                              (Peter Pál Pélbart) 

  

Conforme os pressupostos ontoepistemológicos discutidos, é importante compreender 

os determinantes histórico-sociais das transformações que foram identificadas como 

significativas a partir da inserção em campo. Assim, o que aparece localmente como a disputa 

entre moradores e uma empresa que implementa uma estrutura para a produção de energias a 

partir de fontes renováveis e as formas de consciência advindas dessa relação possuem um 

conjunto de relações históricas, sociais e políticas subjacentes. Em função disso, para 

compreender como a interação se dá, é necessário buscar a raiz de tais estruturas, seus 

mecanismos geradores, e compreendo que isso está na questão ambiental e nas respostas 

dadas a esta, que, por sua vez, são historicamente determinadas. 

Dessa maneira, o propósito desta seção é investigar a natureza das estruturas de 

produção de energia a partir de fontes renováveis e suas contrapartes ideológicas
8
, 

desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Tanto para este tema, como para os tratados 

                                                           
8
  A concepção de ideologia presente aqui é a de que esta é “sobretudo a forma de elaboração ideal da realidade 

que serve para tornar a práxis social humana consciente e capaz de agir” (Lukács, 2013, p. 465).  Nas sociedades 

de classe, essas elaborações ideais cumprem a função de intervir nas lutas de classes. Assim, um conjunto de 

ideias, pra ser considerado ideologia, precisa ser pensado em articulação com os determinantes histórico-sociais. 

Essas ideias não são julgadas sob o critério de verdade ou falsidade, mas de sua função. Lukács (2013) mostra, 

por exemplo, como a teoria heliocêntrica e a teoria do desenvolvimento das espécies, por si só, são teorias 

científicas. “Só quando, depois da atuação de Galileu ou Darwin, os posicionamentos relativos às suas posições 

se converteram em meios para travar os combates em torno dos antagonismos sociais, elas se tornaram operantes 

– nesse contexto – como ideologias” (p. 467). 
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nas demais seções, falo em natureza social, ou seja, a discussão se dá em torno da forma como 

esses conjuntos de atividades se articulam com a realidade socioeconômica sob o modo de 

produção capitalista, entendendo que essa natureza reflete no papel que tais atividades 

cumprem na construção da realidade local e na forma como moradores se relacionam com 

elas.  

A construção do parque eólico Rei dos Ventos I tem suas próprias determinações 

socioeconômicas, que estão relacionadas à política energética e ao ideal da sustentabilidade e, 

ao mesmo tempo, possui uma forma específica de se articular e transformar a realidade local, 

dadas as características da mesma. Dessa forma, compreendo que a investigação da 

implementação do parque eólico, dos impactos locais relativos ao fato e dos sentidos 

construídos sobre essa realidade deve considerar o fenômeno das tecnologias para produção 

de energia a partir de fontes renováveis como parte das respostas à questão ambiental. Num 

recorte mais específico, está ligado à ideia de uma transição energética (da produção de 

energia a partir de fontes não-renováveis para a produção a partir das fontes renováveis), 

proposição alavancada pelo alarme das mudanças climáticas globais (MCGs).  

Por esse motivo, o ponto de partida desta seção será a análise da questão ambiental - 

inserindo as MCGs como expressão desta -, sua saliência nas últimas décadas como alarme 

global para a ação, e as formas pelas quais ela tem sido enfrentada, no plano teórico e prático. 

Em seguida, esses aspectos serão problematizados a partir de uma reflexão histórica, 

inserindo a reprodução da questão ambiental e as iniciativas de enfrentamento no quadro da 

reprodução do modo de produção capitalista. Na sequência apresentarei algumas 

especificidades do estágio neoliberal do capitalismo que são significativas na determinação 

das manifestações da questão ambiental e nas propostas em torno de seu enfrentamento, 

especialmente nas concepções de desenvolvimento sustentável e na mercantilização de seus 
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efeitos. É nesse cenário que se inserem as tecnologias para a produção de energia a partir de 

fontes renováveis e as políticas energéticas específicas de nosso tempo e espaço. 

 Acredito que a investigação desses determinantes histórico-sociais permite uma 

compreensão aprofundada dos fenômenos em questão, a saber: a implementação do parque 

eólico, as transformações na realidade local, os sentidos produzidos por moradores(as) locais 

e a resistência à sua implementação. 

De início tratarei da questão ambiental como o “conjunto das manifestações da 

destrutividade da natureza” (Silva, 2010, p. 82). Essas manifestações abarcam o intenso 

desmatamento das florestas e das encostas de rios, a poluição do ar e dos recursos hídricos, o 

aumento do efeito estufa a partir da emissão ampliada de gases responsáveis por esse 

fenômeno, a extração - também em nível avassalador - de recursos não-renováveis, a extinção 

de espécies vegetais e animais, dentre outros fenômenos.  

O surgimento do debate sobre as mudanças climáticas globais, fenômeno conectado ao 

aumento do efeito estufa, vem na esteira de uma atenção que vem sendo dada à questão 

ambiental há aproximadamente cinco décadas. A atividade humana chegou ao patamar de 

alterar o planeta em escala geológica, o que levou o Nobel de Química, Paul Crutzen, a 

considerar que estamos numa era que pode ser identificada como antropoceno, para enfatizar 

o impacto da ação humana. Como será discutido mais adiante, apesar da importância do 

diagnóstico, esse conceito acaba por focar na atividade humana de uma forma que a desloca 

de seu modo específico de reprodução na era moderna, o capitalismo, o que acaba por perder 

de vista os determinantes histórico-sociais e tomar o Homem (antropos) como uma noção 

abstrata, a-histórica. Por ora, fiquemos com o diagnóstico. 

Ainda com relação às MCGs, expressão da questão ambiental intimamente relacionada 

às energias de fontes renováveis, é de se notar que, segundo o Painel Intergovernamental 

Sobre Mudanças Climáticas (IPCC), a concentração de gases do efeito estufa passou, em 
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2014, de 400 partes por milhão (ppm), quando era de 280ppm antes da industrialização no 

século XIX (IPCC, 2014). De acordo com esses pesquisadores, se mantivermos essa 

tendência, o aumento da temperatura média global será de 5°C ou mais em comparação à 

temperatura pré-industrial. Em caso de um aumento de “apenas” 2°C, há a possibilidade de 

consequências como seca e desertificação na África, Austrália, sul europeu e oeste dos 

Estados Unidos, perdas glaciais na Ásia e América do Sul, derretimento de calotas polares e 

extinção de inúmeras espécies animais e vegetais (Barreto, 2009). É notável que a partir do 

século XVIII a natureza foi ainda mais destruída do que em toda a história anterior da 

humanidade (Vecchia, 2010). 

A condição cada vez mais evidente da insustentabilidade das formas pelas quais a 

humanidade vem utilizando os recursos naturais, seja no que tange à pressão exercida sobre os 

ecossistemas, seja relativamente à própria possibilidade de sobrevivência humana – a 

possibilidade de escassez de recursos fundamentais à vida, de catástrofes sociais relativas às 

mudanças climáticas, a insuportabilidade da vida nas cidades poluídas e superpopulosas etc. – 

fez emergir o que Diniz (2015) chamou de verdejar da opinião pública. A base desse processo 

estaria no “reconhecimento dos diversos efeitos negativos da ação humana no meio ambiente, 

e a emergência de uma preocupação com os riscos dessa ação” (Diniz, 2015, p. 20).   

 

O apelo preservacionista ganha força e assume a forma de um amplo pacto em torno 

do qual se mobilizam o Estado e a sociedade civil para construir alternativas à 

destruição da natureza, fomentando práticas ecologicamente saudáveis e 

ambientalmente sustentáveis (Silva, 2010, p. 28). 

 

 Nesse cenário de buscar respostas à evidente problemática ambiental, surgem 

inúmeras correntes do pensamento dito ecológico, uma “nebulosa ecológica” (Silva, 2010, p. 

68). Ainda em 1962, foi publicado o livro Primavera Silenciosa, pela bióloga e ecologista 

Rachel Carson, que atentava para os impactos deletérios da ação humana sobre a natureza. 
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Em 1972, foi produzido pelo chamado Clube de Roma o relatório Limites do Crescimento, 

lançado na Primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, ou 

Conferência de Estocolmo, promovida pela Organização das Nações Unidas. Com um viés 

neomalthusiano, o documento direciona para a questão do crescimento populacional a análise 

dos problemas socioambientais, bem como as possibilidades de enfrentamento. Verifica-se 

nessas teses um caráter conservador, que expressa um darwinismo social “ao concluir que o 

crescimento populacional é o responsável pela ocorrência da miséria e pela depredação 

ambiental do planeta” (Silva, 2010, p. 69).  

 Já em 1987, é lançado o relatório Nosso Futuro Comum (Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento - CMMAD - 1987/1991). Nesse documento procurou-se 

fazer uma crítica ao modelo de desenvolvimento até então condutor das sociedades ocidentais 

e, a partir de então, definiu-se o conceito de desenvolvimento sustentável, que viria a ser 

 

o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 

necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível 

satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, 

fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as 

espécies e os habitats naturais (CMMAD, 1987/1991, p. 46). 

 

 Tal noção de desenvolvimento sustentável - e variantes desta - é, desde então, pedra de 

toque das políticas e acordos em nível nacional e internacional na busca de uma sociedade 

menos nociva ao ambiente. Contudo, para além dos relatórios e tentativas de acordos para 

diminuir emissão de gases do efeito estufa, a partir dos anos 1960, o que se verifica é a 

formação de um olhar para as expressões da questão ambiental e o desenvolver de iniciativas 

diversas para mitigar os impactos negativos da atividade humana. Se, por um lado, houve 

influência conservadora da perspectiva adotada pelo Clube de Roma, num viés mais 

progressista emergem vertentes críticas ao paradigma ético da modernidade, que defendem a 
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superação do antropocentrismo, uma transformação no pensamento e nas ações humanas e, 

sobretudo, o enfrentamento de uma cultura produtivista e consumista (Silva, 2010). 

 Como expressão no campo econômico, a questão ambiental passou a ser tratada 

principalmente por duas correntes: a Economia Ambiental e a Economia Ecológica. A 

primeira trata os problemas ambientais (mais especificamente a possibilidade de escassez de 

recursos) como externalidades, e não como algo inerente à ordem de reprodução social 

capitalista. Para essa corrente, os mecanismos de mercado precisam exercer sua liberdade 

para que essa situação seja controlada. Os bens que estão em escassez devem ser considerados 

“bens econômicos” e o seu consumo regulado pelas leis de oferta e demanda. Nessa direção, 

defende-se a privatização dos elementos ainda não totalmente comercializáveis, como a água, 

como a forma de proteger tais recursos (Foladori, 1999a; Silva, 2010). Já a Economia 

Ecológica “parte dos fluxos de energia e se baseia nas leis da termodinâmica” (Foladori, 

1999a, p. 84). Nesse sentido, a economia não é tomada como um sistema hermético, mas 

aberto, enquanto a terra é um sistema fechado em termos de materiais, o que implica sistemas 

que, apesar de relacionados, possuem ritmos diferentes, que devem ser levados em conta na 

dinâmica social de consumo desses recursos para o desenvolvimento. Assim, há uma aposta 

na utilização eficiente dos recursos e a substituição em larga medida por recursos renováveis 

(Silva, 2010). 

 Na tentativa de elaborar uma tipologia para o pensamento ambientalista 

contemporâneo tendo como ponto de partida o critério ético, Foladori (2000) considera duas 

grandes correntes: Ecocentristas e Antropocentristas. O que caracteriza o ecocentrismo é 

considerar a natureza como esfera separada ou justaposta à sociedade “em que a parte natural 

deve impor um critério de comportamento à parte social” (Foladori, 2000, p. 23). Assim, 

estabelece um pressuposto ético exterior à própria sociedade, mas que deve interferir na 

mesma. No bloco dos antropocentristas, Foladori (2000) inclui as perspectivas tecnocentristas 
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e o ponto de vista marxista. O fundamento comum das posições tecnocentristas é a 

consideração da natureza como separada ou justaposta à sociedade, em que o ser humano 

impõe seu domínio e a centralidade do desenvolvimento tecnológico para solucionar os 

problemas dessa relação.  

O que há de comum entre tais perspectivas ecocentristas e tecnocentristas – e de 

grande importância para o argumento a ser desenvolvido nesta seção – é a consideração da 

natureza como externa à sociedade e esta última como um bloco unitário (Foladori, 2000). 

Nesse sentido, ignorando suas contradições internas, “a sociedade humana é vista em sua 

relação genérica, e, portanto, a-histórica, com o meio ambiente. Perde-se de vista, com isso, a 

especificidade histórica que provém da forma de organização econômica e suas relações 

sociais” (Foladori, 1999b, p. 26). Na própria definição acima aludida de desenvolvimento 

sustentável fala-se em “gerações futuras”, ou seja, uma concepção técnica que supõe 

sociedade como um bloco unitário, ao contrário do que viria a ser uma concepção que parta 

das próprias relações sociais (Foladori, 1999b).  

O que o conjunto das perspectivas apresentadas deixa de fora de suas considerações é 

a “impossibilidade de se enfrentar as degradações ambientais sem levar em conta as 

tendências econômicas que regem as formas produtivas próprias ao capital e que visam, ao 

fim e ao cabo, a busca do lucro” (Silva, 2010, p.120). Como contraponto a tais tendências do 

pensamento ambientalista, está a perspectiva marxista que, além de possuir como um 

pressuposto a ideia de que a natureza abarca a sociedade, considera a relação entre a 

humanidade e seu entorno como dialética e histórica, e que a sociedade capitalista é dividida 

em classes (não é um bloco unitário) e estas participam de forma diferente da exploração da 

natureza (Foladori, 1999b). Essa concepção será aprofundada adiante. 

Temos, a partir do desenvolvido até aqui, um cenário em que a sustentabilidade se 

impõe como questão inadiável, possui no tópico da produção e consumo energético um tema 
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central e algumas tentativas de mediação da questão partindo, em grande medida, de soluções 

dentro do próprio modo de produção capitalista. Do ponto de vista das próprias características 

desse modelo de sociedade, as barreiras ao projeto de sociedade sustentável são várias e, 

quiçá, intransponíveis. Nesse bojo, as soluções apresentadas na tese do desenvolvimento 

sustentável, nas perspectivas da economia ambiental e economia ecológica, não mostram 

como preocupação central a “intersecção sociedade-natureza, mas as formas economicamente 

viáveis de apropriar-se da natureza” (Barreto, 2009, p. 5).  

Portanto, inserir no conceito de sustentabilidade a ideia de uma dimensão econômica e 

social nas formas que assume no capitalismo, tira de vista as enormes incompatibilidades 

entre esses campos (Uzzell, 2009). Por outro lado, as vertentes que buscam impor uma 

hierarquia entre necessidades da natureza e necessidades humanas, de cariz preservacionista, 

têm por tendência o desemboque num fundamentalismo naturalista (Foladori, 1999b). Essa 

tendência provoca um olhar maniqueísta, colando valores benéficos na natureza e negativos 

na criação humana. Consequentemente, o critério ético último é posto fora das relações 

históricas e identificado com aquilo que esteja “de acordo com as leis da natureza”. Vale 

pontuar que essa é uma postura intelectual confortável ao conservadorismo político e social, 

uma vez que o que cada sociedade identifica como “natural” costumam ser as formas de 

relações dominantes (o caráter natural em ser senhor de escravos na Grécia antiga e a ideia 

moderna de que os indivíduos são naturalmente egoístas e competitivos, compatível com a 

ordem social burguesa, por exemplo).   

Dadas essas concepções gerais sobre as relações entre sociedade e natureza, as grandes 

iniciativas conhecidas em busca de um desenvolvimento sustentável se dão em torno de 

soluções tecnológicas, de soluções de mercado, além de um amplo investimento nos atributos 
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éticos e morais individuais. É possível ver isso no mercado de carbono
9
, no desenvolvimento 

de tecnologias limpas (domésticas ou de grande porte) e nos projetos de educação ambiental, 

por exemplo, aqueles focados na redução de consumo. Apesar dos méritos das iniciativas, em 

termos de alcance da raiz dos problemas podem soar como paliativos ou, pior, alienados das 

reais estruturas que produzem tal degradação ambiental. Nesse sentido, é fundamental pensar 

em que medida o crescimento econômico é incompatível com uma sociedade sustentável, e 

questionar se realmente não passa de uma questão de conjuntura cultural, ou se é, a 

insustentabilidade, uma característica da formação social presente (Barreto, 2009, p. 1). 

 

2.1. Irracionalidade do capital e questão ambiental 

 

 Como sinalizado mais acima, as iniciativas ligadas às correntes ambientalistas 

tradicionais, especialmente àquelas ancoradas na perspectiva do desenvolvimento sustentável, 

possuem em comum o fato de desconsiderarem os determinantes histórico-sociais das 

relações humano-ambientais. Ao tomar sujeitos, meio ambiente, e a forma de interação entre 

ambos, sob um caráter a-histórico, prevalecem noções abstratas sobre esses elementos, como 

se o que mudasse ao longo do tempo nessa interação tivesse caráter meramente quantitativo e 

mecanicista – característica predominante no olhar focado nos aspectos demográficos.  

 Em termos práticos, o que se têm é um agravo do quadro da questão ambiental a 

despeito do indiscutível aumento do debate em torno da questão e dos alertas dados. Poder-se-

ia argumentar que os mecanismos que conduzem a práticas mais sustentáveis ainda não são 

tão evidentes a ponto de ganharem em efetividade, que é necessário descobrir as melhores 

formas de levar o alarme para a casa de cada família no mundo (certamente o efeito 

                                                           
9
 Conforme acordado no Protocolo de Quioto, em 1997, entre os compromissos para diminuir a emissão de gases 

do efeito estufa está a criação de créditos para aqueles que reduzem suas emissões. Esses créditos podem ser 

negociados no mercado internacional, o que significa na prática a compra ou venda do direito de emitir esses 

gases. 
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DiCaprio
10

 cumpriu um importante papel nesse sentido), ou que as tecnologias estão num 

processo de aprimoramento em direção à eficiência energética, produção a partir de recursos 

renováveis ou possibilidade de reciclagem. Tudo isso é importante e não deve ser ignorado. 

Entretanto, o que se evidencia é que 

  

a dinâmica destrutiva do sistema se mantém e se aprofunda a despeito do avanço das 

discussões sobre a necessidade de preservação/conservação dos bens naturais e dos 

investimentos realizados neste campo, seja através da adoção de novas tecnologias, da 

intensificação dos processos de educação ambiental ou mesmo da incorporação de 

indicadores socioambientais nas atividades mercantis, como expressão das iniciativas 

de integração de fatores econômicos, ambientais e sociais nas estratégias de negócio 

das empresas (Silva, 2010, p. 45). 

 

 Em termos políticos, além de não serem efetivas, as perspectivas ambientalistas 

abordadas cumprem papel ideológico de mascarar os determinantes estruturais da questão 

ambiental. Diante disso, o que se torna urgente não é abrir mão do debate ambiental, uma vez 

que estamos falando de ameaças concretas e urgentes, mas sim de tomar o problema em sua 

raiz, qual seja, o modo de produção capitalista. Para tanto, como contraponto às noções 

abstratas e idealistas que sustentam as visões de sujeito nas perspectivas aventadas acima, é 

fundamental inserir as relações humano-ambientais num quadro materialista e histórico.  

Nessa direção, diz Marx em O Capital: 

 

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este em 

que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a 

natureza. Ele se confronta com a matéria natural como uma potência natural. A fim de 

se apropriar da matéria natural de uma forma útil para a sua própria vida, ele põe em 

movimento as forças naturais pertencentes a sua própria corporeidade: seus braços e 

pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio 

desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza (Marx, 

1867/2013, p. 255). 

 

                                                           
10

 O ator Leonardo DiCaprio tem se notabilizado por posicionar-se publicamente a favor da causa ambiental e 

propagar o alarme sobre as MCGs. Recentemente, em discurso durante sua premiação no Oscar 2016, aproveitou 

para declarar que “o aquecimento global é real”. 
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 O que se apresenta na passagem acima ainda não é a condição do humano, nem da 

natureza sob a ordem capitalista, mas sim o processo de trabalho como metabolismo humano-

natureza, o que Lukács (2013) viria a detalhar mais tarde como categoria fundante do ser 

social, e o vínculo dialético entre objetividade e subjetividade. Essa noção de metabolismo é 

fundamental para a compreensão crítica da questão ambiental, por esse motivo, merece uma 

atenção mais aprofundada. Esse conceito, tal qual desenvolvido por Marx, “permitiu que ele 

expressasse a relação humana com a natureza como uma relação que abrangia tanto as 

‘condições impostas pela natureza’ quanto a capacidade dos seres humanos de afetar este 

processo” (Foster, 2005, p. 223).  

 Desse caráter fundamental, ontológico, da vida humana, se desdobra o fato de que, 

para se organizarem socialmente e, mais do que isso, para se reproduzirem como sociedade, 

os indivíduos precisam criar alguma forma de organização da transformação da natureza. Esse 

sociometabolismo se manifesta socialmente “na forma como se estabelecem as relações 

sociais de produção” (Foladori, 2001, p. 106). Ou seja, a compreensão das relações entre os 

indivíduos e a natureza não se radica nas leis biológicas ou físicas nem na tecnologia (como 

querem as perspectivas discutidas anteriormente), mas na forma social de produção, de acordo 

com cada época histórica (Foladori, 2000). 

 Eis o aspecto fundamental para a compreensão da forma como os indivíduos se 

relacionam com os recursos naturais: a forma como se organizam as relações sociais de 

produção
11

. É por esse motivo que interpretações do problema ambiental que tratem dos 

indivíduos apartados dessas relações, como a noção de antropoceno mencionada mais acima, 

podem apenas tocar na superfície do problema.  

                                                           
11

 As relações sociais de produção são determinadas pelo regime de propriedade e são a forma pela qual se 

relacionam os sujeitos para o emprego das forças produtivas (meios de trabalho, objetos de trabalho e força de 

trabalho). Sob o capitalismo essas relações são determinadas pela propriedade privada dos meios de produção 

(Netto & Braz, 2007). 
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 Não se pode, por seu turno, confundir essa necessidade ontológica do ser social de 

submeter a natureza às suas necessidades com o antropocentrismo tão acusado em nosso 

tempo.  

 

O homem vive da natureza significa: a natureza é o seu corpo, com o qual ele tem de 

ficar num processo contínuo para não morrer. Que a vida física e mental do homem 

está interconectada com a natureza não tem outro sentido senão que a natureza está 

interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da natureza (Marx, 

1844/2010b, p. 84).  

 

A submissão indevida, a exploração descuidada e a objetificação da natureza expressa 

no consumismo desenfreado são manifestações específicas de como nos relacionamos com o 

meio ambiente sob o modo de produção capitalista. Tampouco se deve derivar disso qualquer 

romantismo em relação às organizações sociais anteriores. Deve-se analisar o que cada 

sociedade é em sua forma de reprodução e não comportamentos isolados de seu contexto 

histórico, “a natureza é valorizada em função da história particular que a sociedade tem com o 

seu ambiente” (Foladori, 2001, p. 110). 

 O que importa para o momento é tomar o sociometabolismo como base para uma 

concepção das relações sociedade-ambiente. Não à toa Marx escolheu o termo metabolismo, 

uma vez que se trata de um processo interdependente e de transformação mútua, tanto da 

sociedade e seus membros, quanto do ambiente. Esse processo nunca cessa, ainda que se 

transforme e ganhe novas especificidades. E está justamente na especificidade do 

sociometabolismo sob o capitalismo a base estrutural da questão ambiental. 

 Uma das características fundamentais do modo de produção capitalista é a 

socialização da produção, a partir da divisão social do trabalho que, como contraparte 

dialética possui a apropriação privada dos meios de produção e, por esse motivo, a 

apropriação privada do excedente de valor produzido. A força de trabalho é uma mercadoria 
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especial, pois é a única capaz de produzir valor. No processo de trabalho, o trabalhador 

produz um valor relativo ao valor de sua própria força de trabalho e um valor excedente. Esse 

excedente é apropriado pelo dono dos meios de produção. A mediação desse processo se dá 

por meio do trabalho assalariado que, tendencialmente, corresponde ao valor da reprodução 

da força de trabalho, ou seja, o necessário para garantir o consumo básico, dadas as 

necessidades historicamente determinadas. Está nessas relações de produção o fundamento da 

organização da sociedade em duas classes fundamentais do capitalismo, proletariado e 

burguesia. Isso de forma alguma significa que são classes homogêneas, tampouco que não 

haja outras classes distribuídas socialmente, ou grupos humanos não incorporados pelo 

capitalismo e, por isso, não separados em classes, apenas que burguesia e proletariado são 

aquelas que expressam o que é o capitalismo em essência, a contradição capital-trabalho, 

personificada na contradição entre os que possuem os meios de produção e os que não os 

possuem (Marx, 1867/2013). 

 O capital expressa tais relações sociais de produção e possui qualidades específicas 

que não correspondem às formas de capital das sociedades que precederam o capitalismo. 

Essa forma específica de capital precisa se valorizar constantemente e, por expressar as 

relações de produção específicas, precisa que as relações sociais estejam voltadas para 

garantir essa valorização. É nesse sentido precisamente que se tem um caráter expansivo e que 

precisa subsumir as outras formas de valor de uso (que se define pela utilidade que possuem 

para os indivíduos), transformando-as em valores de troca, ou seja, mercadorias (que, sem 

suprimir o valor de uso, ganha um valor determinado em sua produção que lhe relaciona com 

outras mercadorias). Vale salientar que, ainda que o valor de troca se expresse já nas 

sociedades em que há excedente e a possibilidade de troca, o que ocorre no capitalismo é a 

priorização – do ponto de vista das relações de produção – do valor de troca na organização 

da produção. A mercadoria congrega, em si, uma dupla natureza (uso e troca). 
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Para o tema que importa aqui, a mercadoria é  

 

forma histórica com que o capital se apropria da natureza, convertendo-a em objeto de 

transação mercantil – mediada pelo uso da ciência e tecnologia – com o fim último de 

pôr em movimento as potencialidades do trabalho e assegurar a extração de mais-valia 

(Silva, 2010, p. 33).  

 

Assim, sob o capitalismo, a mercadoria é, tendencialmente, o sentido único que se 

confere à natureza. Vale a ressalva de que isso não significa que não possamos nos relacionar 

de outras maneiras com o meio ambiente, apenas que, na forma de reprodução específica do 

capitalismo, a natureza cumpre o papel de garantir a acumulação do próprio capital, esse 

indiferente aos efeitos dessa lógica. 

 Para concluir essas breves considerações sobre as características mais fundamentais do 

modo de produção capitalista, é importante ressaltar que, mediado por tais relações de 

produção, aquele trabalho como metabolismo homem-natureza, é trabalho estranhado
12

, em 

que o sujeito não vê no produto final do processo de trabalho executado a objetivação de 

traços de sua própria subjetividade. Uma vez que, sob o capitalismo, com o estabelecimento 

do sistema de troca generalizada (a partir do dinheiro), nos relacionamos com o mundo a 

partir da compra de mercadorias, não é diferente com os produtos de trabalho. Nesses, como 

dito, não identificamos a relação criador-criatura, o produto do trabalho não nos aparece como 

o exercício de nossas potências criativas, mas sob um caráter fetichizado, em que nos 

relacionamos uns com os outros sob o controle dos produtos dos trabalhos, a criatura passa a 

dominar o criador (Marx, 1867/2013).  

                                                           
12

 Tomando o trabalho como fundante do ser social e processo pelo qual ocorre a humanização do ser humano 

(Lukács, 2010), o estranhamento do trabalho ocorre em função das formas específicas de relações sociais que 

fazem com que a atividade do sujeito, o trabalho, não esteja de acordo com as potencialidades humanas. No caso 

das sociedades capitalistas isso se dá pelo fato de o produto do trabalho ser apropriado por parte de um segmento 

social que não o produziu, assim, as objetivações do humano, processos pelos quais ele transforma o mundo e 

transforma sua própria personalidade, aparecem a este como estranhadas (Ranieri, 2001).  
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O sentido do processo de trabalho, assim estranhado, está submetido à necessidade do 

capital se valorizar. É um meio de garantir a própria exploração do trabalhador a partir da 

apropriação privada da mais-valia. 

 

Assim, para o trabalhador, o trabalho, como mediação fundante de sua relação com a 

natureza – deixa de ser meio de satisfação de sua própria necessidade para ser 

instrumento de satisfação de necessidades alheias; nele não se afirma, ao contrário, se 

nega, se embrutece, se animaliza (Silva, 2010, p. 57). 

 

A relação com a natureza se dá de forma igualmente alienada, uma vez que, mediada pelas 

relações de produção mencionadas, deixa de ser experimentada como extensão inorgânica do 

corpo orgânico, mas apenas um meio para cumprir uma função da qual o trabalhador 

tampouco se apropria. 

 Historicamente, a constituição dessa forma histórica e as consequências fundamentais 

para o tema aqui discutido, a questão ambiental e suas expressões, começam a se delinear 

mais claramente no processo ao qual Marx (1867/2013) denominou acumulação primitiva. 

Nesse processo houve os cercamentos de terras e expulsão dos camponeses da terra à qual 

estavam historicamente e legalmente vinculados. Isso criou um processo de migração de uma 

massa de trabalhadores para as cidades, submetidos então à necessidade de vender sua força 

de trabalho em troca de salário como única forma de sobrevivência. A acumulação primitiva 

se caracteriza ainda pela transformação das várias formas de usufruto e de propriedade em 

direitos exclusivos da propriedade privada; a supressão das formas alternativas de produção e 

a sua substituição pelo trabalho assalariado e; as relações de subordinação econômica e 

política das nações periféricas (Harvey, 2007, p. 18). Assim, é possibilitado um processo de 

concentração e centralização de riqueza a partir da propriedade privada dos meios de 

produção e da terra e a submissão dos outros capitais, bem como da produção rural às 

necessidades da indústria crescente (Foster & Clark, 2004). 
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 Se, no processo fundamental de exploração da força de trabalho e apropriação privada 

do valor produzido além do valor necessário para a reprodução da força de trabalho, a mais-

valia, está a base material da constituição das classes sociais, no processo de submissão dos 

diversos capitais ao capital industrial
13

 está a base material da cisão campo-cidade. Não se 

trata de uma ruptura, mas de uma relação dialética em que a cidade e a indústria (e a 

acumulação financeira na atualidade) determinam a produção do campo, ainda que sejam 

formas de organização espacial e social qualitativamente distintas.  

 Do que foi descrito até aqui, gostaria de destacar alguns elementos que considero 

serem fundamentais para o objetivo presente de tratar teoricamente de como nos relacionamos 

com a natureza contemporaneamente, desde o nível mais íntimo do consumo pessoal, até o 

nível da forma de organização da sociedade como um todo. O primeiro é o caráter estranhado 

dessa relação. Nesse caso, como caráter estruturante da ordem capitalista, está a separação do 

trabalhador dos meios de vida: da terra, dos instrumentos que medeiam sua relação com a 

natureza, de um fundo de consumo independente da venda de sua força de trabalho, da 

produção como realização de uma obra, um exercício de potência que mantenha algum 

vínculo entre criador e criatura. O trabalhador assalariado “é livre, mas essa liberdade deve 

ser entendida como isolamento, alienação com respeito à natureza externa; é livre porque 

foram esgarçados os laços do metabolismo com o meio ambiente. É livre no sentido de 

isolado” (Foladori, 2001, p. 108). Trata-se, então, de uma vida que, mediada ideologicamente, 

não pode escapar ao consumo de mercadoria como o centro material e espiritual da vida 

humana.  Com uma série de mediações e mudanças ao longo dos diferentes momentos do 

                                                           
13

 Tal processo de submissão ao capital industrial diz respeito mais propriamente à consolidação do capitalismo 

no século XIX e ao início do século XX. As formas pelas quais o capitalismo veio se reorganizando para lidar 

com suas crises implicaram uma crescente participação do capital financeiro no processo de acumulação e, na 

atualidade, este possui um caráter determinante sobre os demais capitais, inclusive o industrial. O que não 

significa a eliminação desse processo fundamental de cisão campo-cidade. 



72 
 

 

capitalismo, essa condição básica de alienar para vender o que nos alimenta física e 

espiritualmente não deixa de existir. 

 O segundo aspecto a ser destacado é o caráter expansionista do capital. Capital no 

capitalismo é valor que precisa se valorizar constantemente. Assim, “a acumulação de capital 

é em certo sentido um processo autopropulsor, já que o excedente acumulado em uma fase 

converte-se em um fundo de investimento para a seguinte” (Foster & Clark, 2004, p. 227). 

Ora, esse processo é um imperativo da forma capital. Significa que as relações sociais e com a 

natureza que são expressas nessa forma são inextinguíveis sob pena de se extinguir o próprio 

capitalismo.  

Se, como pretendo mostrar, as relações de produção do capitalismo, por essa essência 

expansionista, são realmente fundamento e propagadoras da questão ambiental, não há a 

possibilidade de impor limites ao capital que sejam ambientalmente sustentáveis. Em outras 

palavras, não há a possibilidade real de um “capitalismo verde”, ainda que os impactos 

possam ser amenizados de acordo com a conjuntura histórica e as mediações ideológicas.  

Se é verdadeira, também, a afirmação de Sachs (2007) de que “a lógica de mercado é 

míope e insensível às dimensões social e ambiental” (p. 23), ela é incompleta. É o próprio 

modo de produção capitalista que é indiferente a essas esferas. Não por um problema de 

ordem moral, mas por ser seu ser-precisamente-assim. Reside aí a irracionalidade que 

empresta o título a esta seção. O capital tem uma racionalidade própria, que diz respeito à sua 

própria reprodução, entretanto indiferente às mazelas sociais e ambientais que daí resultam. 

Sobre a ética humana e a sustentabilidade do planeta, ele é absolutamente irracional. 

 O terceiro elemento de destaque é a submissão estrutural do campo à cidade. O traço 

fundamental da agricultura sob o modo de produção capitalista é a grande propriedade e, 

como consequência disso e da mecanização do campo, o êxodo rural (Foladori, 2001). Além 

disso, no desenvolvimento da própria tecnologia do campo, originou-se a agricultura de tipo 
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intensiva. Com essa relação se estabelece que “a renda capitalista do solo está regulada pelo 

lucro industrial” (Foladori, 2001, p. 108), o que impõe ritmos à exploração da natureza que 

são ritmos da acumulação e expansão do capital orientados pela indústria, e não pelas 

necessidades humanas. Esse aspecto indica o porquê de a industrialização do campo e o 

aumento vertiginoso da produtividade não terem tido como contrapartida a supressão da fome 

no mundo. Não são as necessidades humanas que regulam o processo produtivo, mas as 

necessidades do capital.  

O mesmo processo que promove o desemprego no campo, esgotamento do solo e 

expansão desenfreada das fronteiras agrícolas, está relacionado ao inchaço das cidades e suas 

consequências (Silva, 2010). A transformação do solo em mercadoria implica sua sujeição às 

leis de mercado, o que lhe confere um papel fundamental no cenário de especulação 

imobiliária, levando à corrida pela apropriação de terras virgens, um dos principais elementos 

de invasão e degradação de áreas naturais (Foladori, 2001). Na cidade, por sua vez, temos 

concentradas atividades, população, capital, meios de consumo, de reprodução do capital e da 

força de trabalho, implicando um papel essencial na divisão social do trabalho, na circulação 

das mercadorias e concentrando o excedente de força de trabalho, com consequências sociais 

dramáticas (Lorena, 2012). 

 Em função dessa sujeição do solo à indústria e ao comércio (especialmente na 

ampliação do comércio de longa distância) e suas consequências, Marx (1867/2013) 

empregou a expressão “falha metabólica” para caracterizar uma falha na interação entre o 

homem e a terra. Essa falha residiria no descompasso criado entre os ritmos de reprodução 

social, ancorados nessa separação campo-cidade, e os ritmos da natureza que, submetida 

àquela, não conseguiria, em grande medida, repor a si própria (Foster, 2005).  

Diz-nos Marx (1867/2013): 
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Com a predominância sempre crescente da população urbana, amontoada em grandes 

centros pela produção capitalista, esta, por um lado, acumula a força motriz histórica 

da sociedade e, por outro lado, desvirtua o metabolismo entre o homem e a terra, isto 

é, o retorno ao solo daqueles elementos que lhe são constitutivos e foram consumidos 

pelo homem sob forma de alimentos e vestimentas, retorno que é a eterna condição 

natural da fertilidade permanente do solo. Com isso, ela destrói tanto a saúde física dos 

trabalhadores urbanos como a vida espiritual dos trabalhadores rurais (p. 572). 

 

 Disso decorre a insustentabilidade do próprio sistema como um todo, ao qual seria 

impossível impor uma racionalidade que, ao buscar garantir um consumo sustentável dos 

recursos naturais, limitaria a expansão do próprio sistema. A tendência do sistema é, então, 

aprofundar a falha metabólica. “O sistema como um todo é absolutamente perdulário, e tem 

que continuar a sê-lo em proporções sempre crescentes” (Mészáros, 2002, p. 662). 

 Se a divisão campo-cidade sob o regime do capital teve e ainda tem um papel 

fundamental na degradação ambiental em nível global e local, com as divisões geopolíticas 

dentro do próprio sistema não é diferente. A divisão internacional do trabalho e, por 

consequência, a divisão entre um centro e uma periferia do capitalismo, implica diferentes 

formas de exploração da força de trabalho e do meio ambiente (Foster & Clark, 2004). Isso 

significa que desenvolvimento e subdesenvolvimento são características diretamente 

relacionadas com a forma de expressão da questão ambiental em cada país. Foi a própria 

divisão, no seio do capitalismo, das funções econômicas dos países na dinâmica global, que 

garantiu e ainda garante a acumulação de capital nos países centrais (Freitas, Nélsis, & Nunes, 

2012). A exploração dos recursos naturais é parte essencial nesse processo, uma vez que “as 

antigas colônias europeias, hoje países ‘em desenvolvimento’ ou ‘subdesenvolvidos’, 

forneceram as condições materiais adequadas para o fortalecimento do capitalismo nos países 

‘desenvolvidos', sofrendo por anos a expropriação de seus recursos naturais centrais” (Freitas, 

Nélsis, & Nunes, 2012, p. 43). 
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 É nessa dinâmica entre ‘desenvolvidos’ e ‘subdesenvolvidos’ ou, para usar a preciosa 

expressão de André Gunder Frank, no “desenvolvimento do subdesenvolvimento”, que se 

configura a condição de dependência
14

 dos países periféricos e seus mecanismos específicos. 

Uma dimensão central de tais mecanismos é o que Foster (2005) chamou imperialismo 

ecológico. Trata-se da imposição de “regimes de produção sócio-ecológicos no mundo, 

aprofundando assim a divisão antagônica entre o campo e a cidade, por um lado, e entre o 

Norte e o Sul, por outro” (Foster & Clark, 2004, p. 235).  

Como o conjunto das relações de produção determina a forma sociometabólica de cada 

período histórico, devemos enxergar no controle desses fluxos ecológico-materiais um 

processo que garante a reprodução desse modo específico de sociedade e suas relações de 

classe, ou seja, as formas de exploração dos recursos naturais estabelecidos na relação centro-

periferia são condição histórica necessária da reprodução do capitalismo. 

 Assim, a formação da dinâmica entre desenvolvimento e subdesenvolvimento, a 

constituição da dependência, passa por um dos elementos centrais nos desdobramentos da 

questão ambiental, o imperialismo ecológico, e traz a especificidade da forma de degradação 

ambiental relativa ao lugar que cada país ocupa nessa ordem social. Além de sofrerem as 

principais consequências da forma de exploração dos recursos naturais, os países periféricos 

garantem o desenvolvimento do centro do capitalismo, submetendo seu meio ambiente à 

produção primária, via monoculturas e produção de matéria-prima para a indústria de ponta 

(Freitas, Nélsis, & Nunes, 2012). Nesse sentido, os países da periferia sofrem tanto com as 

                                                           
14

 Segundo Ruy Mauro Marini (1973), pensador da teoria marxista da dependência, tal condição deve ser 

“entendida como uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo marco as 

relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução 

ampliada da dependência (p. 4). Em função de seus condicionantes histórico-estruturais as economias 

dependentes sofrem um conjunto de restrições estruturais fundamentais que buscam compensar recorrendo à 

superexploração da força de trabalho, tendo consequências sociais inevitáveis, a partir da crescente concentração 

de riqueza e renda, e o aumento do fosso social entre ricos e pobres. (Carcanholo, 2008). 
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formas mais intensas de degradação de seus ambientes como com o despejo dos dejetos desse 

processo (Foster & Clark, 2004). 

 Um dos exemplos mais notáveis da expressão do imperialismo ecológico no século 

XIX foi a exploração das reservas de guano e de nitrato peruanas para a produção de 

fertilizantes necessários à agricultura crescente e à produção de TNT, tão requisitado pela 

indústria bélica da época. A exploração desses recursos aconteceu associada a uma profunda 

devastação e esgotamento das reservas, ao desenvolvimento de uma elite econômica local 

gerando um fosso social em meio à abundância de recursos, uma guerra (do Pacífico) em que, 

apoiado pela indústria inglesa, o Chile se apropriou das zonas de nitrato e guano do Peru e 

Bolívia, e uma economia local estruturada sobre a dívida (Foster & Clark, 2004). 

 Os paralelos desse contexto com as disputas geopolíticas em torno da exploração dos 

recursos petrolíferos são evidentes. Nesse sentido, não se trata de coincidência histórica, mas 

de expressões de um mesmo processo, o imperialismo ecológico, que tem seu fundamento na 

própria organização das relações capitalistas em nível global. A “maldição dos nitratos” não é 

substancialmente diferente da “maldição do petróleo” (Foster & Clark, 2004). Considerando 

ainda essas relações condicionantes da exploração dos recursos naturais, a exploração de 

outros recursos energéticos, sejam eles renováveis ou não, está submetida a essa lógica, ainda 

que sejam qualitativamente diferentes. Isso implica que limitar a questão energética à 

qualidade da fonte (renovável ou não-renovável) não toca nas relações fundamentais dessa 

forma de exploração. Se, por um lado, a busca por produção de energia a partir de fontes 

renováveis pode mitigar alguns impactos da exploração dos recursos não-renováveis, não 

enfrenta o conjunto de problemas relacionados ao imperialismo ecológico, se apresentando 

como uma nova expressão deste. Retomarei essa questão na subseção sobre energias 

renováveis. 
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 Diante do que vem sendo exposto, acredito que fique clara a indissociabilidade entre 

questão ambiental e da questão social
15

. Dito de forma mais precisa, uma vez que a questão 

ambiental apenas pode ser compreendida no enquadre da sociedade capitalista, então o 

próprio confronto entre capital e trabalho subjaz à questão ambiental, sendo uma das 

expressões dele (como o é o desemprego, fome, violência etc.), o que coloca a questão 

ambiental como uma das manifestações da própria questão social.  Uma vez que a forma 

específica de sociometabolismo é a mesma base da organização da sociedade, como já 

aventado, há um conjunto de fenômenos que põem claramente essa conexão: a maior 

vulnerabilidade socioambiental das populações pobres, acesso desigual aos recursos extraídos 

no sociometabolismo, a questão dos povos originários que sofrem com a expansão das 

fronteiras agrícolas e seus mecanismos perversos, a questão agrária, com o alto desemprego 

no campo e as formas de exploração da força de trabalho, e crise migratória (reforçada pelos 

refugiados climáticos). “A concentração da riqueza está explicitamente vinculada ao 

empobrecimento e exploração dos povos e da natureza através do mundo” (Foster & Clark, 

2004, p. 237). 

 Reside nesse elemento uma contradição importante para o presente debate, entre o 

desenvolvimento das forças produtivas e a devastação da natureza e da força de trabalho sob o 

capitalismo. Ainda no solo histórico em que o alarme sobre a degradação ambiental não havia 

soado, Marx apontava que a produção capitalista “só desenvolve a técnica e a combinação do 

processo de produção social na medida em que solapa os mananciais de toda riqueza – o solo 

e o trabalhador” (Marx, 1867/2013, p. 574). Ora, tomando agora como base a perspectiva de 

uma sociedade dividida em classes, que ocupam funções diferentes no sociometabolismo, 

                                                           
15

 A questão social pode ser definida como “as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe 

operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade exigindo seu reconhecimento como classe por parte 

do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e 

a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e da repressão” (Iamamoto 

& Carvalho, 1995, p. 75). 
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torna-se inviável creditar indiferenciadamente à sociedade como um todo a responsabilidade 

sobre as manifestações da questão ambiental como querem as correntes ecológicas tratadas no 

início desta seção. A classe que direciona a forma, o ritmo e a intensidade da exploração dos 

recursos naturais é a classe detentora dos meios de produção, a mesma que garante sua 

reprodução como classe a partir da exploração da força de trabalho e apropriação da mais-

valia.  

Quando se trata à distribuição dos recursos advindos da exploração do meio ambiente, 

a contradição entre a classe burguesa, detentora dos meios de produção, e a classe 

trabalhadora, se afirma dentro de cada conjuntura. É possível, e comum, para o fôlego do 

capital, o sacrifício do consumo individual dos trabalhadores das economias periféricas, a 

partir da superexploração da força de trabalho, em favor da exportação para o mercado 

mundial (Marini, 1973). Isso solapa as vertentes que buscam atribuir ao consumismo em si 

mesmo as causas das manifestações da questão ambiental, considerando-o independente de 

classe e de suas determinações histórico-sociais. 

Analisando essas determinações, Marx enxergou no desdobramento das contradições 

do capitalismo o fundamento do que viria a ser chamado de crise ambiental e antecipou em 

mais de um século a ideia ética central do desenvolvimento sustentável. Com a diferença de 

que Marx não parte de noções genéricas do indivíduo e da vida humana, como o caldo 

neoclássico de que bebem os cânones do desenvolvimento sustentável, nem desconecta o uso 

dos recursos da terra da forma de reprodução sociometabólica e das relações sociais de 

produção específicas da ordem capitalista. Ao contrário, encontra nos fundamentos dessa 

ordem as leis tendenciais que nos trariam anos depois ao catastrofista “relógio do 
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apocalipse
16

”, e na superação dessa ordem a possibilidade de uma ética socioambientalmente 

sustentável: 

 

do ponto de vista de uma formação socioeconômica superior, a propriedade privada da 

terra por determinados indivíduos vai parecer tão absurda como a propriedade privada 

de um homem por outros homens. Nem mesmo uma sociedade inteira, ou uma nação, 

ou um conjunto simultâneo de todas as sociedades existentes é dono da terra. Eles são 

simplesmente os seus posseiros, os seus beneficiários, e precisam legá-las em melhor 

estado às gerações que as sucedem como boni patres famíias (Marx, 1867/2010a, p. 

546). 

 

De posse de um aporte que considere as determinações histórico-sociais das relações 

de produção capitalistas, a definição de questão ambiental pode ser complexificada para além 

das “manifestações da destrutividade da natureza”, como apresentado no início desta seção. 

Uma vez que estamos falando de manifestações específicas da forma sociometabólica do 

capital, trata-se de “um conjunto de deficiências na reprodução do sistema, o qual se origina 

na indisponibilidade ou escassez de elementos do processo produtivo advindos da natureza 

tais como matérias-primas e energia e seus desdobramentos ideopolíticos” (Silva, 2010, p.67). 

Diz respeito, assim, a um conjunto de manifestações concretas historicamente determinadas, 

que possui como eixo a produção capitalista, bem como as manifestações desse fenômeno na 

consciência humana, nas formas ideais da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável.  

 

2.2. Questão ambiental em tempos de neoliberalismo: a funcionalidade do 

desenvolvimento sustentável 

 

                                                           
16

 O relógio do apocalipse ou do juízo final é um relógio simbólico que indica a proximidade que a humanidade 

está de sua autodestruição a partir de uma guerra nuclear (indicada pela meia-noite do relógio). Essa metáfora 

tem sido incorporada por cientistas climáticos para indicar a proximidade dessa autodestruição em função das 

mudanças climáticas globais. 
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 Ainda que não mude em suas contradições fundamentais, sob pena de ser substituído 

por outra ordem sociometabólica, o capitalismo passa por transformações ao longo de seu 

desenvolvimento que, por sua vez, implicam as formas de relações sociais, manifestações 

culturais, relações com os ambientes etc. São de interesse especial para este capítulo algumas 

reflexões sobre o estágio neoliberal em que, sob impacto da crise dos modelos adotados na 

Europa após a segunda guerra mundial, é imposta uma agenda de reformas em busca de 

retomar o crescimento econômico nos países centrais. As medidas de combate aos sintomas 

da crise ganham o corpo da chamada Agenda Neoliberal, sob a batuta do Estado mínimo
17

, 

que também ganhou forma como projeto de ação generalizada para a América Latina, no que 

ficou conhecido como consenso de Washington (Farias, 2006). Em termos práticos significou 

busca por novos espaços para a acumulação do capital superproduzido
18

. 

Essas reformas tinham como propósito imediato retomar as condições para a 

acumulação do capital e a restauração do poder de classe dos donos dos meios de produção 

(Harvey, 2007).  A contrareforma neoliberal avançou destrutivamente “sobre as relações 

estruturais da força de trabalho, relações sociais, políticas de bem-estar social, arranjos 

tecnológicos, modos de vida, pertencimento à terra, hábitos afetivos, modos de pensar e 

outros mais” (Harvey, 2007, p. 3), implicou crescimento da acumulação financeira, a 

intensificação da privatização dos serviços públicos, a comoditização indiscriminada da 

natureza, recrudescimento da apropriação dos recursos genéticos por parte da indústria 

                                                           
17

A concepção de Estado mínimo que caracterizou o pensamento liberal dos séculos XVIII e XIX foi resgatada 

no século XX passando a figurar no discurso neoliberal para defender que a função do Estado seria garantir as 

condições para que as leis do mercado pudessem atuar livremente e que as crises de inflação e queda de 

crescimento dos países se davam pelo excesso de intervenção estatal (Anderson, 1995). 

 
18 “não se trata de um excesso em relação às necessidades sociais manifestas no consumo, mas excessivo em 

relação às condições objetivas de manter a sua própria taxa de valorização, isto é, a taxa de lucro. Assim, 

superacumulação de capital em todas suas formas (capital-dinheiro, capital-produtivo e capital-mercadoria) e 

redução da taxa de lucro são duas faces do mesmo processo” (Carcanholo, 2011, p. 6-7). A crise seguinte, que 

estourou em 2007 e permanece até o atual momento, tem seu fundamento na superacumulação do capital fictício, 

justamente aquele que funcionou como mecanismo para “enfrentar” a crise da qual estamos falando. 
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farmacêutica, além da comoditização de formas culturais, históricas e da produção intelectual 

(Harvey, 2007).  

 A partir disso, é possível compreender que a entrada em cena e expansão da ideologia 

neoliberal “reitera a questão ambiental a partir de diversos sentidos: ético, filosófico, político, 

societal” (Ribeiro, 2012, p. 218). Não poderia ser de outra forma, uma vez que, como forma 

de reorganização do capitalismo para um novo ciclo de expansão, o neoliberalismo precisa 

efetivar-se hegemonicamente como ideologia e não pode mudar as estruturas fundamentais da 

acumulação de capital, ou seja, as causas últimas da questão ambiental. Ao invés de revertê-

la, as expressões ideológicas que daí emergem administram a questão ambiental e ainda se 

valem da mesma para garantir a expansão dessas estruturas. 

 Um bom exemplo disso é a gestão ambiental na esfera privada. A aposta das empresas 

em um “giro sustentável”, investindo sobre a gestão dos resíduos, por exemplo, responde a 

uma demanda social e lhes garante um conjunto de vantagens no mercado competitivo (Silva, 

2010). Representantes do empresariado, assim, passam a absorver o meio ambiente na 

justificativa de suas práticas, sejam em termos de marketing, comercialização ou 

administração. Dessa forma, sob o manto do comprometimento com o ambiente, tocam 

superficialmente nos reais impactos ambientais da produção industrial e do consumismo. É 

um mercado que é bem mais efetivo em termos de publicidade do que no enfrentamento da 

questão ambiental. É a chamada “lavagem verde cosmética” (Ribeiro, 2012, p. 222). Essa 

análise não diz respeito a um juízo moral sobre a subjetividade do empresário, mas ao 

entendimento do papel ideológico da gestão ambiental da reafirmação da estrutura de classes. 

 A atuação do Estado tampouco escapa à lógica de administração da questão ambiental. 

Diante do quadro de degradação, os governos aplicam mecanismos que buscam intervir, ora 

corrigindo o que às vezes consideram distorções do mercado, ora favorecendo os mecanismos 
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de mercado - como no caso do mercado de carbono - considerando que podem ser efetivos no 

enfrentamento dessa problemática.  

 É nesse contexto de afirmação do neoliberalismo como modelo hegemônico que a 

questão ambiental ganha visibilidade e entra na agenda política dos países, especialmente a 

partir da conferência de Estocolmo. Se, por um lado, o ambiente impõe questões urgentes ao 

modelo de desenvolvimento adotado até então predominantemente nos países ocidentais, 

“esta projeção adquirida se consolida no mesmo contexto de transição política e econômica 

que eleva a ideologia neoliberal como novo paradigma de ‘desenvolvimento’” (Ribeiro, 2012, 

p. 212). Mais do que isso, as rédeas políticas do processo de enfrentamento à então alardeada 

crise ambiental são tomadas pelos responsáveis pela propagação dessa ideologia, que passam 

a esboçar os planos e estabelecer as diretrizes para lidar com a questão. “O discurso ambiental 

se instrumentaliza à razão econômica e reforça o viés prospectivo imbricado à 

mercantilização da natureza e de elementos verdes” (Ribeiro, 2012, p. 212). 

 Dessa maneira, a evidente necessidade de responder às manifestações da questão 

ambiental tem seu solo histórico na globalização neoliberal e as propostas de enfrentamento 

ganham suas determinações mais gerais nesse contexto. Por essa razão, o desenvolvimento 

sustentável se propõe como ideologia suprapartidária que “unifica os interesses dos 

trabalhadores, dos empresários e do Estado em torno da defesa de uma pretensa 

sustentabilidade ambiental, social e econômica” (Freitas, Nélsis, & Nunes, 2012, p. 46).  

Trata-se então de um conceito de caráter a-histórico, asséptico, que ignora as 

determinações históricas da questão ambiental, as lutas de classe no seio do desenvolvimento 

econômico capitalista, e que cumpre função ideológica clara de mascarar tais determinações, 

unificar os discursos legitimando o modelo econômico como único possível, direcionando a 

luta política para uma suposta luta de todos contra a crise ambiental, e, ainda, propagar a 

ideologia da responsabilidade individual e garantir a mercantilização dos efeitos da questão 
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ambiental, de forma a garantir novos espaços para a acumulação capitalista e enfrentamento 

da crise então presente.  

 É emblemático desse contexto que os países participantes da Conferência de 

Estocolmo tenham estabelecido acordos no mesmo momento em que exportavam parte de 

suas plantas produtivas para os países periféricos, além dos capitais especulativos. Em termos 

ideológicos, o desenvolvimento sustentável era uma chave importante, uma vez que era 

fundamental garantir que os países mais pobres se desenvolvessem enfrentando a pobreza e o 

crescimento populacional, consideradas explicações para a degradação ambiental para 

algumas correntes ambientalistas (Silva, 2010). Os capitais transnacionais, então, avançaram 

sobre os bens públicos e ambientais dos países periféricos intensificando a condição de 

dependência e, em muitos casos, travestidos do discurso do desenvolvimento sustentável.  

É de notável importância que as diretrizes para o trato da questão ambiental para os 

países signatários da Agenda 21, documento desenvolvido na Rio 92, estivessem vinculadas 

às agências de financiamento, articulando formalmente as políticas ambientais ao modelo da 

contrareforma neoliberal a aos acordos do Consenso de Washington. Nesse sentido, tais 

agências participaram do incentivo ao desenvolvimento e às medidas de proteção ao ambiente 

dos países periféricos com financiamentos que tinham como contrapartida um conjunto de 

reformas estruturais com o viés privatista e liberalizante. Assim, mais do que nunca, as 

soluções via mercado passaram a ser a forma dominante de enfrentar as mazelas da crise 

ambiental, seja pelas iniciativas de regular a exploração dos recursos naturais pelas leis de 

mercado, ou pelo fortalecimento da indústria das tecnologias “verdes”, como é o caso das 

tecnologias para geração de energia a partir de fontes renováveis. 

 Outra característica das abordagens do desenvolvimento sustentável que imprime 

marcas fundamentais para entendermos a natureza das formas de enfrentamento da questão 

ambiental é a maneira pela qual a dimensão social é incorporada à mesma. Desde o verdejar 
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da opinião pública e o acirramento das discussões em torno da questão ambiental, duas 

concepções de sustentabilidade social vigoraram: a do “círculo vicioso” (de caráter  

neomalthusiano e culpabilizante), dominante até o início dos anos 1990, e a do “duplo 

caminho” (que reforça a necessidade de políticas que tenham como foco o enfrentamento da 

pobreza), hegemônica desde então (Silva, 2010). Essas concepções separam o problema de 

desigualdade social da questão ambiental no que concerne às suas causas, o que relega ao 

tratamento dessas questões o tecnicismo alijado da compreensão de seus determinantes 

histórico-sociais. 

Se por um lado a reprodução da questão ambiental está ligada ao modo de reprodução 

social característico do capitalismo, a busca por mitigação desses efeitos tampouco está 

dissociada. Do ponto de vista prático, o que temos como iniciativas contra os efeitos da 

questão ambiental é uma mescla entre tentativas de mudança ética dos indivíduos e a 

mercantilização dos efeitos da estrutura de reprodução social capitalista. “No plano 

econômico, o capital transforma a poluição industrial e a rarefação de recursos em novos 

campos de acumulação e, no espaço político, transfere o peso das degradações para os países 

periféricos e para as classes subalternas” (Freitas, Nélsis, & Nunes, 2012, p. 48). 

O que os desdobramentos dessas perspectivas fazem é creditar ao consumo 

exacerbado dos indivíduos e à ineficiência tecnológica o foco das ações frente aos problemas. 

Com a propagação do ideal da sustentabilidade associado ao modelo individualista neoliberal, 

que tira de vez a questão ambiental do eixo de debate das contradições do capitalismo, 

especialmente a partir dos anos 1990, gestores, empresários e sociedade civil “passaram a 

adotar medidas superficiais através de projetos verdes da moda: pontos de reciclagem, 

reaproveitamento de água da chuva, painéis fotovoltaicos, moinhos eólicos, etc” (Ribeiro, 

2012, p. 222). 
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No entanto, a natureza do capital sob o modo de produção capitalista é sua 

necessidade de valorização, e isso só acontece mediante sua realização, ou seja, um capital 

produzido precisa ser consumido para retornar ao setor produtivo onde é valorizado. Por esse 

motivo a expansão constante das fronteiras do capital, transformando todos os aspectos 

possíveis da vida humana em mercadoria. Daí que consumir não é alternativa individual, mas 

um modo de ser da sociedade sob essa lógica.  

 Isso de forma alguma significa que iniciativas particulares e mudanças nos estilos de 

vida não sejam significativas eticamente. Porém, por um lado o capitalismo, por tendência, 

busca espaços, formas novas de garantir sua realização (inclusive destruindo forças 

produtivas) e isso logo torna inócuos efeitos reais de tais práticas no que tange a impedir o 

avanço da degradação ambiental. Por outro lado, essas próprias iniciativas são incorporadas 

ao mercado. Mészáros (2002) polemizando com economistas contemporâneos que defendem 

a destruição criativa como forma de desenvolvimento econômico, demonstra que é próprio do 

capitalismo, na sua atual etapa, a necessidade de destruição do que já está construído, para 

que possa reconstruir, como estratégia de garantir a reprodução do capital atual. Trata-se da 

mercantilização dos efeitos da questão ambiental.  

De um lado se comercializa um “modo verde de ser” e, de outro, promove-se a 

“grande indústria das soluções ambientais” e esses mecanismos estão interligados na 

sociedade. No primeiro caso, temos uma série de produtos e práticas voltados para o cuidado 

com a natureza, ou de menor impacto, como o consumo de produtos cujos dejetos são 

recicláveis. O efeito ideológico dessa lógica é enorme. Promove-se o ideal neoliberal de 

indivíduo que se autodesenvolve eticamente, apesar de a sociedade lhe impor barreiras, o 

único responsável pelas mudanças em suas ações, seja alcançar sucesso na vida, seja ter uma 

vida mais saudável e respeitosa para com o meio ambiente. Mesmo as iniciativas que 

busquem o enfrentamento ético do consumismo e da vida “materialista” em ações de cunho 
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mais coletivistas, se distanciando em parte do ideal do indivíduo liberal, isola as ações (aqui 

coletivas) do modo de produção em que se inserem. Muitas acabam promovendo um ideal 

igualmente isolacionista, mas que tem na formação de comunidades “separadas da sociedade 

consumista” seu modelo. Há um resgate romântico de uma relação mais orgânica com a 

natureza. 

Além disso, a lógica do “modo de ser verde” reforça a ideia de uma indiferenciação no 

seio da sociedade, como se o problema do consumo envolvesse uma ética individual 

consumista de sujeitos psicologicamente isolados ou de pequenos grupos e abstratratamente 

conceitualizados. Seriam sujeitos igualmente consumistas, sem classe social, e indiferentes às 

formas históricas de seu tempo, justamente as que impõem o consumo de mercadorias de 

forma cada vez mais intenso. Assim, responsabiliza igualmente ricos e pobres, trabalhadores e 

donos dos meios de produção, pelo impacto gerado na natureza. 

 O foco no consumo como alternativa última para proteger o meio ambiente acaba por 

negar que as necessidades são históricas e “são elas próprias o resultado da produção e relação 

sociais” (Marx, 1858/2011, p. 703). O consumo individual é uma parte – certamente 

importante, mas não a mais fundamental – dos problemas relacionados ao ambiente e à 

própria vida das pessoas, mas não pode ser dissociado de suas causas.  

Vale a pena retomar a ideia de uma realidade fetichizada, em que a relação entre 

pessoas aparece para os sujeitos como relações entre coisas. Sendo uma sociedade capitalista 

uma formação social em que a mercadoria assume o centro (uma vez que é a forma pela qual 

se garante a reprodução do capital), é por meio da relação entre as coisas (sua troca e 

consumo) que geralmente se pensa a solução dos problemas sociais e ambientais, mascarando 

que é nas relações sociais que reside a raiz desses problemas. 

 A questão aqui é que as necessidades possuem fundamento no movimento do capital e, 

consequentemente, os estilos de vida chamados consumistas. O enfrentamento pela via do 
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consumo pode lograr algum sucesso, contudo dentro dos limites que a acumulação de capital 

permitir, e esta voltará a intensificar sua destrutividade sempre que necessário seja retomar 

seu vigor. É uma proposta ética que desconsidera as causas concretas da obsolescência 

programada e como ela influi no próprio comportamento de consumo. Ao consumidor, 

culpabilizado sob essa lógica, não cabe poder decisório sobre os produtos disponíveis no 

mercado e, ainda que possa influenciar na oferta de produtos mais duradouros ou que 

produzam resíduos menos nocivos, a tendência perdulária do sistema não é revertida a partir 

desse conjunto de práticas (Silva, 2010). 

 No caso da indústria das soluções ambientais, trata-se da confiança depositada no 

desenvolvimento tecnológico como a fronteira a ser superada na direção de uma sociedade 

sustentável, como aventado anteriormente. A indústria da reciclagem e o desenvolvimento das 

tecnologias para a produção de energia a partir de fontes renováveis, que possam preservar o 

solo de seu esgotamento e o céu de sua saturação com gases poluentes, como caminho para 

uma necessária transição, são grandes exemplos desse caminho.  

 Assim como na questão do consumo, trata-se de não considerar esses elementos em si 

mesmos, como neutros e indeterminados historicamente. “As contradições e os antagonismos 

inseparáveis da utilização capitalista da maquinaria inexistem, porquanto têm origem não na 

própria maquinaria, mas em sua utilização capitalista” (Marx, 1867/2013, p. 513). Isso 

implica que apostar na tecnologia para superar a questão ambiental é colocar nas mãos do 

capitalismo sua própria superação. 

É possível um paralelo com a chamada “revolução verde”. A intensificação da 

mecanização no campo e o aprimoramento tecnológico se propuseram a elevar a 

produtividade do campo de forma a superar problemas relacionados à escassez de alimentos e 

dar possibilidade de valorização aos capitais produzidos nas indústrias alavancadas com a 

segunda guerra (Andrades & Ganini, 2007; FEAB, 2009/2010). As principais características 
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desse movimento foram: uso de sementes modificadas, agrotóxicos e insumos industriais; 

mecanização das atividades produtivas no campo; realocação de pacotes tecnológicos 

desenvolvidos nas guerras e; privilégio de financiamento a médios e grandes produtores 

(Andrades & Ganini, 2007).  

Certamente o aumento da produtividade foi alcançado, contudo, o que se observa é a 

manutenção da estrutura de desigualdade no acesso ao alimento em todo o mundo, com 

mudanças contingentes. No caso do Brasil, o que se observou com a “revolução verde” foi a 

criação de um círculo de dependência do agricultor em relação aos pacotes das transnacionais, 

a estruturação de um modelo baseado em monoculturas de exportação, constituída por 

grandes latifúndios e a formação de reservas de especulação, o consequente aumento do 

desemprego no campo e êxodo rural (Andrades & Ganini, 2007). Ou seja, temos a 

intensificação dos mecanismos estruturais da falha metabólica, do imperialismo ecológico, da 

condição de dependência e seus efeitos. Para se ter uma ideia, com esse processo, em 1985, o 

país tem 52,9% dos estabelecimentos agrícolas menores que 10 hectares ocupando 2,6% da 

área cultivável, e 0,8% com mais de 1.000 hectares ocupando 43,9% de terra (Andrades & 

Ganini, 2007). 

Certamente esse processo emprestou sua funcionalidade à necessidade de expansão 

das transnacionais, que expandiram seus capitais imensamente. No Brasil, uma série de 

transnacionais para produção de insumos e maquinário dominaram o mercado e o lobby 

político, entre elas: Ford, Shell, Ciba-Geisy, ICI, UNILEVER, Du Pont, Bayer, Basf, Stauffer, 

Dow Química, Pfizer e Monsanto. Além de garantir domínio monopolista por parte das 

grandes corporações na indústria agrícola, esse processo implicou uma mudança no padrão 

alimentar local (Andrades & Ganini, 2007). Tal como as matrizes da questão ambiental no 

plano da produção de energia, o poder desses determinantes é incrivelmente superior às 
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iniciativas individuais ou de pequenos grupos em busca de um padrão alimentar mais salutar e 

responsável para com o meio ambiente. 

Por isso mesmo, assim como o consumo consciente, as tecnologias só podem ir até 

onde a acumulação de capital deixar. “Mesmo as formas existentes de conhecimento 

científico, que até poderiam combater a degradação do ambiente natural, não podem se 

realizar porque interfeririam com o imperativo da expansão inconsciente do capital” 

(Mészáros, 2002, p. 255). Por esse motivo, todo o aparato da indústria das soluções 

ambientais faz parte de uma engrenagem de dupla processualidade: ao mesmo tempo em que 

se intensificam os processos de destruição do meio ambiente, especialmente no estágio 

neoliberal como discutido mais acima, cria-se um mercado de supostas soluções para o 

problema. A própria indústria possui/cria mecanismos que garantam a obsolescência 

necessária às mercadorias de forma a acelerar o tempo de rotação do capital (o tempo 

necessário entre a produção do capital, sua realização e retorno para a produção) (Silva, 

2010). Estabelece-se um círculo vicioso que tende a mascarar e postergar o problema por um 

tempo que a vida no planeta parece não ter. 

 Outro aspecto digno de análise na questão do tecnocentrismo como corrente ambiental 

é a inobservância das contradições entre a tecnologia e a força de trabalho sob o capitalismo. 

Não por acaso, a dimensão social não é articulada de forma real nas teses do desenvolvimento 

sustentável. O desdobramento das relações baseadas na propriedade privada dos meios de 

produção e o trabalho assalariado é raiz da exaustão do solo e da capacidade do trabalhador 

(Marx, 1867/2013). Sob estas mesmas relações sociais de produção, a máquina se opõe ao 

trabalhador, no preciso sentido em que seu incremento é parte do mecanismo de exploração 

da força de trabalho.  

 Em suma, no capitalismo, por um lado, o aumento da produtividade por meio do 

incremento tecnológico reduz o valor da força de trabalho, uma vez que reduz o valor dos 
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produtos necessários para sua reprodução, o que permite o incremento da mais-valia 

apropriada pelo capitalista. Por outro, a mecanização reduz a necessidade de trabalho humano 

em algumas atividades, o que aumenta o exército industrial de reserva
19

, que cumpre função 

no mercado de trabalho regulando os salários. As consequências ambientais desse processo 

radicam no intenso esgotamento dos solos e o inchaço das cidades, com os seus 

desdobramentos, e com isso o aumento da falha metabólica, além de serem incapazes de 

solucionarem a crise que o próprio regime do capital põe. Valendo-me de uma paráfrase de 

Netto (2001), só no capitalismo a destrutividade da natureza é posta pelas mesmas condições 

de incremento da tecnologia que pretende solucioná-la. 

 Para retomar o argumento central deste tópico, a emergência recente de um conjunto 

de discursos, saberes e políticas de intervenção voltadas para enfrentar as manifestações da 

questão ambiental, ancoradas no conceito de desenvolvimento sustentável, está arraigada no 

solo histórico do neoliberalismo e, por isso, esses aspectos ganham forma e conteúdo, em 

larga medida, a partir dos determinantes histórico-sociais desse período. Por um lado, tem-se 

um período em que são criadas novas formas de garantir o desenlace da acumulação de capital 

enfrentando a crise que se estabelecera, e essas formas intensificam a destrutividade da 

natureza, as relações de dependência via imperialismo ecológico e financeirização. Por outro, 

a ideologia do desenvolvimento sustentável instrumentaliza o debate em favor desse novo 

ciclo de acumulação e o enfrentamento da questão ambiental cumpre a funcionalidade de 

repor as condições de sua própria existência.  

Desatar esse laço e, consequentemente, buscar enfrentar os problemas ambientais na 

raiz é, então, ir de encontro ao próprio neoliberalismo. Isso passa por questionar o 

“pensamento verde” tal como formulado em nosso momento histórico e redimensioná-lo 

                                                           
19

  Marx (1867/2013) considera que há como “produto necessário da acumulação ou do desenvolvimento da 

riqueza com base capitalista” (p. 707), “um população trabalhadora adicional relativamente excedente, isto é, 

excessiva para as necessidades médias de valorização do capital e, portanto, supérflua” (p. 705), o exército 

industrial de reserva. 
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partindo de suas causas concretas e de outras possibilidades de enfrentamento que não se 

resumam a uma tecnocracia estéril, nem à culpabilização indiscriminada que propaga uma 

forma de indivíduo idealizado, fora de suas determinações históricas, que se identifica com o 

sujeito pensado pelas teses econômico-filosóficas liberais. 

 

2.3. Transição energética e as fontes renováveis de energia  

 

O alerta sobre as mudanças climáticas globais colocou a produção de energia no 

centro do debate acerca da questão ambiental. Se todos os excessos cometidos contra o meio 

ambiente possuem algum grau de impacto sobre a vida humana, nunca algo colocou a 

sobrevivência da espécie tão em xeque quanto tais mudanças. Sendo de responsabilidade da 

intensificação da emissão de gases do efeito estufa (GEE), as MCGs conectam a produção de 

energia a partir de combustíveis fósseis, cujos resíduos são tais gases, ao cenário catastrófico 

que se desenha. Tais evidências dão sentido à necessidade de uma transição energética, uma 

mudança generalizada da matriz global de produtora de energia daquelas derivadas de 

combustíveis fósseis e nucleares, para aquelas derivadas de fontes renováveis. 

O uso de energia é fundamental para a produção e reprodução da vida humana e, até a 

Revolução Industrial, as sociedades humanas dependiam de fontes renováveis de energia, 

como a própria força humana, a energia da tração animal, a água e os ventos (Vecchia, 2010). 

O dilema colocado é que a produção das sociedades atuais é baseada em energia de fontes não 

renováveis que, na presente proporção, deixam um rastro de problemas ecológicos graves. 

São chamadas não renováveis justamente em função de a natureza não ser capaz de repô-las 

senão em uma escala de tempo geológica que a vida humana não acompanha. Além disso, as 

fontes derivadas da queima de combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, liberam uma 

alta quantidade dos chamados gases do efeito estufa (GEE). Esses, por sua vez, seriam a fonte 
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da manutenção da temperatura da terra ou do seu aquecimento, como vem sendo noticiado 

pela comunidade científica há algum tempo.  

A fonte de energia é o recurso que, transformado, será a energia utilizada para gerar 

movimento, aquecimento ou iluminação. A força humana pode ser a fonte para mover 

objetos, pois a potência muscular é transformada em energia cinética, mas é limitada para, por 

exemplo, gerar o movimento de um carro. Este precisa que algum combustível seja queimado 

e a própria combustão movimente seu maquinário. A geração de movimento também pode ser 

feita por tração animal, por força dos ventos ou das marés. A energia elétrica é uma forma de 

energia gerada pelo estabelecimento de uma corrente elétrica e pode ser obtida a partir da 

ação das formas mencionadas anteriormente. 

Diz-se que uma energia é de fonte renovável quando provém de recursos que são 

renováveis, ou seja, renovam-se no ciclo da natureza em termos de tempo “humano”. Pelo 

alto grau de utilização de energia elétrica nas sociedades atuais, as fontes renováveis 

costumam ser fontes para a geração desta. As mais utilizadas fontes renováveis de energia, 

atualmente, são a biomassa e a hídrica. Além dessas, energia solar, eólica, geotérmica, 

maremotriz, e a partir do hidrogênio, são provenientes de fontes renováveis, que se 

contrapõem à queima de combustíveis fósseis (petróleo, carvão mineral e gás natural) e a 

geração a partir de fissão nuclear, oriundos de fontes não renováveis. 

 Há ainda hoje, como já foi apontado, uma grande dependência de energia vinda de 

fontes não renováveis. “O petróleo cru permanece como a mais importante fonte individual na 

produção mundial de energia primária, algo observado durante quase todo o século XX e que 

não deixou de influenciar vários processos de cunho econômico e político” (Lins, 2011, p. 6). 

Alguns dos problemas ambientais associados a isso já foram mencionados: a emissão massiva 

de gases do efeito estufa e consequente contribuição para o aquecimento global, poluição, 

consumo dos recursos a níveis catastróficos em direção a um esgotamento dessas fontes etc. 
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Como impacto social mais alarmante dessa condição no momento estão os refugiados 

climáticos. É possível, atualmente, identificar um crescimento das iniciativas em torno das 

energias renováveis, e, no entanto  

 

a difícil verdade é que as renováveis começaram de uma base tão ínfima que até com 

um crescimento exponencial levará um longo tempo para que elas tomem controle de 

uma grande parte do trabalho agora feito pelo carvão, petróleo e gás natural (Ayres & 

Ayres, 2009, p. 1). 

 

No que concerne à energia eólica, gerada a partir da força dos ventos, China, Estados 

Unidos e Índia despontam como grandes investidores, apesar do pioneirismo europeu. Oitenta 

países já possuem instalações para geração de energia eólica e há uma participação crescente 

da energia eólica na matriz mundial, cerca de 11% em 2011 (Lage & Processi, 2013). Nos 

países em que o uso dessa fonte mais cresce, caso da China, há um forte estímulo 

governamental (Lage & Processi, 2013). 

Além dos aparatos para a geração de energia, a eficiência energética também emerge 

como uma grande aposta tecnológica para o combate dos impactos nocivos ao ambiente do 

amplo uso de energia. Entram nessa lógica a melhoria dos padrões de eficiência de aparelhos 

elétricos, veículos automotivos e maquinário industrial. “Neste sentido, a ‘eficiência 

energética’ é a grande aposta para reduzir as emissões de gases do efeito estufa em curto 

prazo, o que exige um intenso debate em torno das alterações na matriz energética mundial” 

(Silva, 2010, p. 106). 

Tendo em vista tal centralidade da questão energética, intelectuais e gestores têm 

pensado a transição para uma sociedade cuja produção de energia aconteça a partir de 

matrizes renováveis. Parece consenso, então, que a transição deve acontecer e, como as 

demais transições energéticas da história humana, não será em função de esgotamento da 

fonte (Sachs, 2007). A grande questão é como se dará. O problema das fontes de energia é 
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uma inquietação para os próprios agentes econômicos, uma vez que a produção de energia 

(sob formas diferentes em cada época) é força motriz da história humana e, por suposto, do 

desenvolvimento capitalista. “As escolhas-chave envolvidas na transição energética não são 

tanto entre diferentes combustíveis, mas entre diferentes formas de arranjos sociais, 

econômicos e políticos construídos em combinação com as novas tecnologias energéticas” 

(Miller, Iles, & Jones, 2013, p. 139). 

Nessa mesma lógica, como discutido no tópico anterior, as soluções tecnológicas 

possuem avanços, mas são limitadas por serem iniciativas do próprio processo de acumulação 

do capital. Se por um lado, a questão das matrizes energéticas é central para pensarmos a 

questão ambiental, a produção de energia é propulsora da acumulação capitalista (Lins, 2011). 

Levando em conta que nove das doze companhias mais capitalizadas do mundo são do setor 

energético (Miller, Iles, & Jones, 2013), e que os maiores saltos tecnológicos modernos se 

deram nas grandes guerras, mais por reorganização do próprio capitalismo do que por 

demanda realista por armamentos, o problema energético e seu fundamento no pensamento 

sustentável serão antes, sempre questões de reprodução do capital. Ou seja, é uma relação 

antagônica em si mesma. 

 Em função disso, a forma que a transição energética ganha na atualidade é a da 

ideologia do progresso técnico, ou seja 

 

crença na onipotência da tecnologia, como instrumento capaz de solucionar o conjunto 

dos obstáculos com que se depara o sistema ao longo de sua trajetória. Tem como 

suposto uma ordem social imutável, a qual não pode ser desafiada, visto que se assenta 

em uma “racionalidade técnica”, sendo, portanto capaz de suprir as necessidades do 

conjunto da sociedade (Silva, 2010, p. 139). 

 

Habita nessa perspectiva a crença na neutralidade das forças produtivas e o obscurecimento de 

sua contraposição, sob o capitalismo, ao trabalhador. 
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Após as crises do petróleo, que foram crises de mercado e não de produção, sabe-se 

que o potencial de utilização desse recurso ainda será altíssimo dentro de um futuro próximo. 

As consequências disso levam a pensar que o perigo que ameaça a humanidade não é o da 

falta de energia fóssil, mas a superabundância da mesma (Sachs, 2007). Sachs (2007) ressalta 

que “a história da humanidade pode ser sintetizada como a história da produção e alocação do 

excedente econômico, ritmada por revoluções energéticas” (p. 22), e que nenhuma dessas 

revoluções se deu por esgotamento das fontes. Ora, o que atribui aos recursos naturais um 

caráter mistificado, de abundância inesgotável e sempre disponível para o avanço da 

humanidade é justamente sua comoditização e consequente sujeição aos desígnios das leis de 

mercado. A ameaça da superabundância de combustíveis fósseis não é outra senão a ameaça 

da necessidade expansiva do capital. A energia fóssil é um meio e não um fim em si mesmo.  

É por ser um processo fundamental da vida humana e não apenas um problema 

ambiental, que a temática energética passa pelos conflitos radicados na própria estrutura 

social. Sendo assim, os privilégios de classe, as relações de exploração e dominação - já tão 

característicos das sociedades que adotaram o petróleo - podem acabar por se reproduzir na 

transição para as energias renováveis. No caso das energias eólicas, a implementação dos 

parques tem chamado a atenção pela dimensão, mas também passa por decisões que 

raramente são debatidas com os principais grupos atingidos, além das práticas de exploração 

serem travestidas de um discurso ambientalmente positivo. Já vimos anteriormente o papel 

ideológico da “lavagem verde cosmética”. E, se por um lado alguns países do eixo central da 

acumulação capitalista estão sendo vendidos como exemplos de iniciativas ambientais tanto 

no âmbito das mudanças de comportamento como no investimento em fontes renováveis de 

energia, por outro, não o fazem sem custo para o restante do planeta, e “China, Índia e 

Paquistão estão se transformando em uma lata de lixo eletrônico [...] a África vem se 

transformando em uma espécie de ‘aterro sanitário’ do imperialismo” (Silva, 2010, p. 115).  
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Por terem de levar em conta os sistemas social e ambiental como interligados, as 

propostas em torno da transição para um sistema de energias renováveis deveriam abarcar a 

ideia de justiça energética, que inclui o acesso igualitário à energia, a distribuição justa dos 

custos e benefícios, e o direito de participação coletiva na escolha de se e como os sistemas 

energéticos irão mudar (Miller et al., 2013, p. 143). Nessa linha, deve-se inserir a questão 

energética no debate sobre os direitos fundamentais e da própria prática democrática. 

Contudo, sabe-se que a desigualdade radica nas estruturas fundamentais da propriedade 

privada dos meios de produção, o que implica dizer que a possibilidade de justiça energética 

substantiva está, como a de igualdade social substantiva, no enfrentamento a essas mesmas 

estruturas. 

Há, sem dúvida, um papel crucial da capacidade de produção energética no conjunto 

das forças produtivas humanas, o que por sua vez também coloca a questão energética, tanto 

de sua produção quanto apropriação, no centro do conflito de classes, uma vez que a produção 

e consumo de energia, inseridos na estrutura de apropriação privada dos meios de produção, 

são base para reprodução da contradição capital-trabalho. A forma como a sociedade se 

organiza na produção e distribuição de energia diz da organização da sociedade capitalista.  

Não é à toa que o petróleo esteve sempre associado a grandes disputas geopolíticas. 

“A centralidade dos recursos energéticos na acumulação do capital e a proeminência do 

petróleo na matriz energética em nível planetário outorgam a essa commodity um papel 

decisivo na geoeconomia e na geopolítica do capitalismo” (Lins, 2011, p. 9). Assim, o caráter 

fetichizado das tecnologias para a produção de energia “limpa” pode perpetrar uma transição 

energética que reproduza as mazelas sociais e geopolíticas da ordem burguesa sem evitar a 

destrutividade na natureza. Por outro lado, pelas características acima expostas, o tema da 

transição energética é tão fundamental para o entendimento e enfrentamento das contradições 

de classe quanto o contrário. 
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Esse aspecto da produção energética traz uma consideração fundamental: apesar de 

sabermos que o grande consumo – e, por isso, a grande demanda por energia – é um dos 

aspectos nocivos à natureza, ainda vivemos numa sociedade de consumo concentrado em uma 

pequena parcela da população mundial; 50% dos ativos mundiais estão concentrados nas 

mãos de 2% da população (Oxfam International, 2014). Ou seja, a questão ambiental se atrela 

com a ainda marcante produção de miséria social em todos os rincões do mundo. 

 A própria noção de “transição” é capciosa aqui. Falar em uma transição que tenha a 

perspectiva de toda a sociedade e, ao mesmo tempo, abordar a produção energética separada 

do complexo de reprodução social é desconsiderar uma conexão de base. É, como nas 

perspectivas criticadas anteriormente, tomar a sociedade como um bloco unitário que se 

distingue da natureza. Não há reprodução social – e com isso metabolismo sociedade-natureza 

– sem o investimento de alguma forma de energia. A energia elétrica é parte dos instrumentos 

que a humanidade desenvolveu para mediar tal processo, ela é, tal como outras ferramentas, 

extensão inorgânica do corpo humano (Marx, 1858/2011). Por isso, a forma de sua produção e 

utilização está conectada aos demais complexos sociais. Assim, não há a possibilidade 

concreta de alcançar os objetivos de uma transição energética sem uma transição social mais 

ampla. O fim da exploração deletéria da natureza deve ser íntimo do fim da exploração do ser 

humano pelo ser humano. 

Contudo, o cenário de transferência da oferta de bens e serviços para a iniciativa 

privada também é verdadeiro para a produção e distribuição de energia elétrica, seja de fontes 

renováveis ou não, o que coloca nas “mãos invisíveis do mercado” as possibilidades de 

solução para as questões apontadas, o que não dá bases confiáveis para expectativas sobre tal 

tipo de solução (Young, 2008). A jornalista Naomi Klein (2014), em seu livro This changes 

everything: capitalism vs. Climate, argumenta que os processos de desregulamentação 

financeira e desresponsabilização do Estado, que norteiam o neoliberalismo, são 
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absolutamente nocivos ao clima, e defende uma reviravolta no próprio capitalismo – retomada 

por comunidades do controle sobre a produção energética, por exemplo - para que seja 

possível pensar o enfrentamento às mudanças climáticas globais. 

O avanço das corporações e do capital especulativo sobre as fontes renováveis de 

energia e o investimento no desenvolvimento de tecnologias mais eficientes energeticamente 

podem ser alardeados como alento aos anseios ambientalistas, mas são efeitos da própria 

mundialização desses capitais que buscam novos e mais eficientes meios de exploração da 

força de trabalho, da natureza, e garantia de sua valorização. Esse mesmo processo intensifica 

as relações de dependência dos países periféricos, a dominação das leis de mercado sobre os 

recursos naturais, o fosso da desigualdade social, a socialização dos impactos ambientais da 

produção capitalista e a falha metabólica, condição imanente da questão ambiental. 

 Pela urgência que impõe a questão ambiental, a produção de energia a partir de fontes 

renováveis - assim como o avanço tecnológico - certamente é um aliado fundamental.  

 

As mudanças que vêm sendo operadas nos processos produtivos com a adoção de 

“tecnologias limpas”, a reciclagem e as alterações na base energética, entre outras, 

constituem respostas do capital à “questão ambiental” e cujos impactos devem ser 

incentivados e acompanhados (Silva, 2010, p. 143). 

 

Por isso mesmo, essa produção deve ser tomada num contexto mais amplo em que possa 

realmente exercer sua potencialidade de mitigação das mudanças climáticas globais e não 

mascarar as raízes do problema.  

Assim, a transição energética passa a ser um debate de interesse público e, como já foi 

salientado, é fundamental que não seja tomada como algo que o mercado pode resolver. Além 

disso, a difusão do debate parece ter como consequência, em parte, uma diluição do mesmo. 

Mesmo em termos ambientais, o rótulo de renovável não garante que não seja uma iniciativa 

nociva e, tem-se falado tão amplamente em transição – como se houvesse pressupostos já 
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definitivos – que se perdeu a dimensão dos impactos dessas propostas (Miller et al., 2013, p. 

143). Alguma literatura já tem sido produzida sobre os impactos negativos dessas tecnologias 

(Mulvaney, 2013; Levidow, Papaioannou, & Borda-Rodriguez, 2013; Raman, 2013). Nesse 

sentido, a organização infraestrutural para os sistemas de energias renováveis pode ser tão 

danosa ambientalmente quanto aquelas que pretendem substituir. No Brasil, o impacto 

socioambiental das usinas hidrelétricas (que geram energia a partir de fonte renovável, a água) 

é enorme, inundando grandes áreas e deslocando populações, muitas delas indígenas 

(Magalhães, Silva, & Vidal, 2016). 

 Nessa direção, levando em conta o foco do presente trabalho, vale questionar os 

processos envolvidos na implementação dos parques eólicos. O importante neste momento é a 

inserção das energias renováveis no contexto político-social de que já venho tratando. Não é 

possível pensar as tecnologias de energias renováveis, nem mesmo a sustentabilidade, como 

já supostamente positivas. Em outros termos, a transição energética é sobre quem se beneficia 

e quem é colocado em risco (Miller et al., 2013, p. 140), e sobre quais são os mecanismos 

sociopolíticos em que se assenta o universo dos aerogeradores. 

As políticas energéticas, problemática que será tratada a seguir, passam por essas 

dimensões da estrutura econômica em que se inserem, e também das lutas de classes que 

atravessam o tecido social, os modelos de produção e distribuição de energia, pois 

transformam cidades de um ponto de vista das macro-estruturas (gestão econômica, 

reorganização do mercado de trabalho, formação de um mercado mundial em torno das 

energias renováveis) e também das relações cotidianas (produção de modos de vida, 

apropriação dos discursos ambientais para manutenção ou produção de novas explorações, 

novas relações entre indivíduos e seus lugares de vida). 

 

2.4. Política energética e energias de fontes renováveis no Brasil 
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As políticas energéticas, ou seja, o conjunto de medidas governamentais no que tange 

a geração e distribuição de energia, estão inseridas no tabuleiro político e econômico em que 

as nações se inserem e sujeitas ao jogo de forças em questão. Dessa forma, as medidas 

adotadas no Brasil relativas à questão energética são resultado de decisões pressionadas pelo 

contexto internacional (balança mundial de petróleo, políticas de austeridade, bolhas de 

crescimento etc.) e pelo contexto nacional (recursos naturais disponíveis, projetos 

governamentais, contexto de extrema desigualdade social etc.). 

 Assim, o modelo energético brasileiro está intimamente ligado à contrarreforma 

neoliberal que tomou fôlego em boa parte do mundo ocidental na década de 1980 e no Brasil 

na década de 1990. A reestruturação do setor energético brasileiro alavancada nos anos 1990 e 

os elementos de transição para a adoção mais ampla de fontes renováveis se inserem nesse 

marco político-econômico, dentro da conjuntura da chamada globalização. 

Sob a batuta do Consenso de Washington, o avanço da ideologia neoliberal e seu 

aparato doutrinário sobre os países da América Latina vão ter impacto fundamental sobre o 

modelo energético brasileiro. Tanto no nível da avaliação quanto das diretrizes, tomados pela 

ascensão ideológica do neoliberalismo, as especificidades dos países não foram levadas em 

conta e, sob a bandeira do Estado Mínimo, esse conjunto de medidas contra a intervenção 

estatal, em favor da desregulamentação da economia e do predomínio da livre concorrência 

nos setores infraestruturais chegava, assim, às políticas energéticas. 

 Não é demais lembrar que o avanço privatista e financista sobre os serviços básicos 

são uma resposta do capital à sua crise deflagrada nos anos 1970 nos países centrais e que, por 

característica própria do capital, ocorre a busca por espaços de valorização. A América Latina 

possuía potencial de crescimento, ativos energéticos para serem comprados, um amplo e 

crescente mercado de energia elétrica e um processo de liberalização que abarcava boa parte 
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dos países da região. Tudo isso a tornou alvo das medidas de cunho neoliberal para o setor 

elétrico. 

 Aliado a isso, esse setor vinha em processo de crise junto com as contas públicas 

(Farias, 2006). O Estado brasileiro enfrentava dificuldades por conta da crise do petróleo e 

para investir em projetos de infraestrutura, com baixo crescimento, descompasso no mercado 

de energia (Goldenberg & Prado, 2003), contenção dos investimentos e uso das tarifas de 

energia para conter a crescente inflação (Menkes, 2004). 

 É nesse panorama que a reforma do setor elétrico passa a ser uma das plataformas das 

reformas de Estado na América Latina. Esse ponto é fundamental para entender que não se 

tratavam de projetos pensando a geração e distribuição de energia em si mesmas, mas sim 

uma discussão de âmbito político-econômico que, com fórmulas de viés político-econômico, 

investiu sobre o setor elétrico. “Os mentores dessa reforma entendiam que a crise do Estado é 

devida ao próprio Estado” (Farias, 2006, p. 35). 

 No final da década de 1980 e início dos anos 1990, o Banco Mundial passou a 

recomendar a reformulação do setor elétrico brasileiro e isso envolvia a privatização de 

empresas, reforma estrutural e regulatória. Até então o setor elétrico do país era constituído 

por uma estrutura vertical, com a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

controladas pelo Estado de forma hierarquizada. Esse modelo, organizado especialmente nos 

anos 1960, permitiu o planejamento e construção das hidroelétricas de grande porte e da 

conexão dos sistemas – o que permite a permuta entre diferentes regiões - e, de acordo com 

Goldenberg e Prado (2003), um processo participativo, a partir de fóruns. Contudo, o tamanho 

das obras e o programa de geração termelétrica baseada em energia nuclear, projetos 

infraestruturais símbolos do período ditatorial brasileiro (1964 a 1985), foram alvos de críticas 

por seus enormes impactos ambientais, sociais, e econômicos (Menkes, 2004).   
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A reforma proposta na década de 1990 visava a uma estrutura privada, baseada na 

concorrência do mercado, com geradores e distribuidores independentes e transmissão mista 

(Farias, 2006). A reforma partia do princípio de que inovação e eficiência são produtos da 

concorrência de mercado. Daí a proposta para a privatização da indústria do setor elétrico, 

bem como do modelo de administração das empresas (Menkes, 2004). O Estado, então, 

entraria como regulador, coordenando o próprio processo de privatização, mas, sobretudo 

estabelecendo as regras que garantissem o funcionamento da nova lógica.  

É importante reafirmar que o programa de privatização do setor elétrico foi parte de 

um projeto de reforma do Estado, para atingir o que eram consideradas as causas do problema 

fiscal do país e não pensando em questões estritamente energéticas. Isso implica que as 

distorções do setor, que faziam antever a crise de 2001, conhecida como “apagão”, não 

entravam na equação, a não ser por ressonância (Leme, 2010). 

 Um consórcio foi contratado em 1996 para montar um novo desenho para o mercado 

elétrico brasileiro que passou a se chamar “Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico 

Brasileiro”. Por esse projeto o Estado passaria a regulador e fiscal e abriria mão dos meios de 

produção, garantindo a livre competição na geração e comercialização de energia elétrica 

(Pegollo, 2007). 

 A reforma se propôs, de acordo com Farias (2006), a quatro grandes objetivos, os 

quais, ao longo dos anos que se seguiram, se mostraram longe de terem sido alcançados. São 

eles: (a) transferir, do Estado à iniciativa privada, o ônus dos investimentos necessários à 

expansão da oferta de energia; (b) assegurar a eficiência econômica do setor, de modo a 

garantir a modicidade tarifária; (c) estimular a participação dos consumidores nos processos 

regulatórios; e (d) universalização do acesso à energia elétrica. Os objetivos não foram 

efetivamente alcançados. O Estado brasileiro arcou, especialmente por meio do BNDES, com 

boa parte do custeio das operações de privatização e os mecanismos criados logravam ao 
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Estado arcar com custos que favoreciam sempre os detentores das concessões, o aumento do 

desempenho não resultou em redução de tarifas como vislumbrado, a participação nos 

processos deliberativos ficou bastante restrita às concessionárias, e a universalização começou 

a galgar alguns degraus, mas insuficientes. 

 As avaliações do setor alguns anos após o processo de privatização e o novo marco 

regulatório para o setor elétrico apontam para uma falha inerente ao próprio método adotado 

(Farias, 2006; Goldenberg & Prado, 2003; Menkes, 2004). Além do alto custo para o Estado, 

houve um descompasso entre o ritmo das privatizações das empresas e a organização e 

regulamentação do setor, uma vez que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 

responsável pela tarefa, só foi criada em 1997 e a coordenação da Eletrobrás ficou paralisada 

(Goldenberg & Prado, 2003; Leme, 2010; Menkes, 2004). Isso se deu pelo já mencionado 

interesse na reforma do Estado guiado pelas premissas de reforma fiscal neoliberais. 

 

O processo de privatização não foi uma opção de política nacional planejada e 

discutida publicamente com toda sociedade civil na intenção de consolidar 

mecanismos democráticos na gestão do setor elétrico brasileiro em sentido estrito e do 

Estado em geral [...] [As privatizações] ficaram marcadas por um processo 

unidirecional que respondeu menos aos interesses dos cidadãos/consumidores de 

energia elétrica do país do que à conveniência das empresas concessionárias – maioria 

estrangeira – que vêm explorando, em sentido lato, o mercado nacional de energia 

elétrica (Leme, 2010, p. 109). 

 

“Excetuando o Governo, todos os estudiosos do assunto foram unânimes em afirmar 

que a crise de energia elétrica que ocorreu no país no ano de 2001 foi uma crise previsível” 

(Menkes, 2004, p. 104). Mais do que isso, muitos concordam que o chamado “apagão” e a 

necessidade de medidas emergenciais a partir do ano de 2001 foram o resultado de um 

processo desastroso de reforma do setor. “Porque as metas de investimentos assumidos pelas 

empresas privatizadas não foram cumpridas” (Goldenberg & Prado, 2003, p. 229), por não ter 

levado em conta a especificidade das fontes brasileiras que implicam custos e necessidades de 
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investimento de ordem distinta de outros países, por quebrar a grande malha de transmissão 

regional e inter-regional, por entregar o desenvolvimento do modelo na mão de consultores 

que não estavam familiarizados com o contexto nacional (Goldenberg & Prado, 2003), e por 

ausência de planejamento passando a responsabilidade de expansão do setor da noite para o 

dia para o programa do “mercado”, o sistema chegou ao limite em 2001. 

 

Num país de dimensões continentais, repleto de desigualdades, com amplos espaços a 

serem incorporados ao sistema interligado, atribuir à vontade dos novos capitais que 

recém adquiriam as empresas distribuidoras foi, no mínimo, temerário (Araújo, 2009, 

p. 144). 

 

 A jornada de reforma do setor elétrico (e do Estado) brasileiro foi guiada por um 

contexto ideológico balizado pelas experiências europeias. “Muito além da inserção dos 

setores econômicos numa realidade mundial, o país parece passar por um comportamento de 

globalização das mentes” (Araújo, 2009, p. 27). As evidências disso estão no fato de que a 

combinação de diagnóstico e remédio não pareceu coerente com a realidade. O setor público 

continuou sendo o responsável pelo maior aporte de investimentos na distribuição, 

transmissão e geração de energia (Farias, 2006, p. 57). O que ficou claro é que a premissa 

liberal de que o Estado não tinha como ser o alavancador do desenvolvimento nacional era 

uma falácia. O processo foi, na verdade, “formas do Estado reproduzir a acumulação do 

capital” (Farias, 2006, p. 60).  

Essa evidência sobre a ideologia neoliberal não se restringe ao contexto brasileiro.  A 

verdade é que a agenda neoliberal não logrou sucesso em boa parte de seus anseios. Se foi 

exitosa em controlar a inflação e aumento dos lucros das corporações, especialmente 

combatendo os movimentos sindicais e aumentando a exploração da força de trabalho, houve 

crescimento do desemprego, da desigualdade, os países não recuperaram as taxas de 
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crescimento anteriores à crise dos anos 1970 e o custo do Estado continuou alto, ainda que 

tenham reduzido os investimentos nas políticas sociais  (Anderson, 1995).  

 É importante ressaltar o impacto negativo que as medidas emergenciais para a crise do 

setor elétrico brasileiro tiveram para o meio ambiente. O prazo de licenciamento para as obras 

de geração de energia diminuiu, forçando menor restrição do ponto de vista ambiental, o 

programa de termelétricas trouxe o enorme impacto da construção de usinas de geração a 

partir de fontes não renováveis, houve incentivo ao uso de gás natural, à construção de novas 

Pequenas Centrais Hidrelétricas e antecipação de funcionamento de algumas usinas 

hidrelétricas, tudo alijando as restrições que seriam impostas pela avaliação de impacto 

ambiental e social (Menkes, 2004).  

Também, no âmbito geral, a reforma do setor não incentivou a adoção de medidas de 

eficiência energética, uma vez que isso colidiria com o funcionamento de mercado. Nesse 

sentido, a crise de 2001 pode trazer à luz esse tipo de perspectiva de eficientização, tanto que 

foi aprovado o projeto de lei que tratava da eficiência energética após onze anos no Congresso 

Nacional (Menkes, 2004), o que mostra novamente uma dissonância histórica entre questões 

de meio ambiente e de energia. 

 A partir de 2003 foi instituído o Novo Modelo para o setor energético, que buscou 

rever o modelo praticado até então, com objetivos declarados de garantir tarifas mais baixas e 

afastar o risco de racionamento, tendo como princípios a modicidade tarifária, a garantia da 

segurança do suprimento de energia elétrica, a garantia da estabilidade do marco regulatório, e 

a inserção social por meio do setor elétrico (Leme, 2010; Pegollo, 2007). Na esteira desse 

novo marco foi instituído, em 2004, o programa Luz para Todos, com vistas a promover 

acesso à energia elétrica para doze milhões de pessoas do meio rural até 2008 (Farias, 2006). 

Também foi criada a Empresa de Pesquisa Energética com o propósito de subsidiar o 

planejamento do setor (Pegollo, 2007). 
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É concomitante ao estabelecimento do Novo Modelo que passa a haver, na política 

energética nacional, uma preocupação com a diversificação da matriz energética brasileira 

visando, dentre outras coisas, uma produção mais “limpa”. Por ter sua matriz largamente 

constituída pela fonte hídrica, o Brasil se destaca no sentido de “limpeza”, ou seja, de não 

gerar emissão de gases do efeito estufa e outros poluentes. No entanto, há um grande impacto 

ambiental e social na construção das barragens, pela inundação de grandes áreas, e a expansão 

do setor elevaria a patamares ainda mais drásticos tais impactos.   

A utilização de fontes renováveis de energia está dentro do imperativo internacional de 

diminuir os impactos socioambientais da geração de energia, algo já abordado anteriormente. 

A centralidade da produção energética nesse tema foi sendo construída ao longo dos últimos 

anos a partir do desenvolvimento das pesquisas acerca, principalmente, das mudanças 

climáticas globais. Isso implica que o objeto tradicionalmente interpretado a partir de bases 

geopolíticas e econômicas vem se tornando cada vez mais associado ao meio ambiente. 

Não é demais lembrar que essa transformação que sofre a questão energética em 

termos de significado e representações tem a ver com o que já foi discutido como 

mercantilização dos efeitos da questão ambiental. A função ideológica desse giro também 

merece ser ressaltada. Da mesma forma que o suposto supraclassismo do desenvolvimento 

sustentável se articula com o contexto de dissolução da União Soviética e da cortina de ferro, 

o unilateralismo das reformas neoliberais no Brasil e a incorporação do debate ambiental em 

seus novos moldes encontra o contexto de redemocratização e de aparente despolarização 

política. O “verde”, aos poucos, foi se propondo como uma “via alternativa” frente aos 

embates ideológicos entre esquerda e direita que pareciam perder sentido após o fim da 

ditadura civil-militar no país. 

 Ainda assim, no que diz respeito ao contexto brasileiro, as ações voltadas para 

enfrentar as manifestações da questão ambiental andaram à margem das reformas 
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implementadas no setor elétrico, ao menos num primeiro momento (Menkes, 2004). A 

variável socioambiental não era inserida nos cálculos de custos da geração de energia elétrica 

até os anos 1980. No Plano Decenal de Expansão desenvolvido em 1989, algumas questões 

desse jaez passam a ocupar o debate e, no início dos anos 1990 o II Plano Diretor de Meio 

Ambiente do Setor Elétrico indicou estudos necessários nas questões relativas à inserção 

regional, remanejamento de grupos populacionais, interferência nas comunidades indígenas, 

conservação e recuperação de fauna e flora, qualidade de água nos reservatórios, saúde 

pública, mecanismos de interação do setor elétrico com a sociedade, avaliação integrada de 

impactos ambientais e a legislação ambiental. No Plano Decenal 2000/2009 já se insere uma 

análise ambiental sistematizada (Menkes, 2004). 

 É curioso notar que a crise de energia, com o consequente apagão de 2001, ajudou a 

desenhar no Brasil o vínculo entre energia e meio ambiente. Se por um lado os elementos do 

pensamento ecológico já estavam disponíveis e ganhavam força, até mesmo com a investida 

neoliberal contra as mais antigas lutas sociais, a crise foi fundamental para configurar tal 

relação e inserir no Brasil um estado de alerta relativo ao consumo e à capacidade de geração 

energética a partir dos recursos do país.  

Dessa maneira, o manejo da crise mostra a correlação de forças do momento histórico 

em questão, já que as medidas adotadas seguiram guiadas pelo projeto de reforma de Estado 

já mencionado. É possível ver nesse contexto como as forças históricas pressionam e 

direcionam as diversas vertentes do pensamento ecológico. Diniz (2015) mostrou como, no 

Brasil, as gerações da primeira metade do século XX aninhavam o ativismo ambiental no seio 

de lutas sociais da época (as lutas campesinas, por exemplo) e o ativismo mais recente tem 

por característica um destacamento dos temas, voltando-se para práticas que reúnem temas 

ambientais mais isolados, e certa comoção de cunho mais pessoal acerca dos rumos do meio 

ambiente planetário. 
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 Mesmo levando em conta essa articulação entre energia e meio ambiente, o fator 

econômico continuou sendo determinante para direcionar a produção de energia. Quando a 

matriz ainda não se diversificara, a construção das hidrelétricas estava bastante orientada pela 

obtenção de maior suprimento, mas também por pressão das empreiteiras por grandes obras 

(Menkes, 2004). A diversificação da matriz energética também se insere nessa lógica e a 

produção de energia “limpa” está condicionada a iniciativas que diminuam o custo de geração 

e distribuição. 

 Uma importância da utilização de outras fontes está na potencial democratização do 

acesso. As alternativas de energia solar, dos ventos e biomassa são “fundamentais para suprir 

de energia regiões e comunidades mais isoladas, como, por exemplo, algumas comunidades 

da região amazônica e da região Norte, comunidades localizadas no Alto Solimões e a ilha de 

Fernando de Noronha” (Pegollo, 2007, p. 279). 

 O Novo Modelo para o setor energético brasileiro incorporou o Proinfa, Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas, criado em 2002, que incentiva a contratação de projetos de 

biomassa, pequenas centrais hidrelétricas (PCH) e energia eólica. O programa também prevê 

o desenvolvimento de equipamentos e tecnologia nacional e geração de empregos (Dutra, 

2007). O Proinfa foi pensado em duas etapas, uma de projetos de curto prazo e outra para 

implementação em longo prazo. Do ponto de vista de diversificação da matriz energética 

brasileira, pelo modelo estabelecido de contratação, o processo tem sido lento, porém efetivo 

(Lage & Processi, 2013).  Em 2004 foram contratados 1.100 MW de fonte eólica (maior 

volume na região Nordeste), superando as expectativas (Dutra, 2007). Pelo Plano Decenal de 

Expansão de Energia (PDE 2020), espera-se uma participação de 46,3% das fontes renováveis 

na matriz brasileira em 2020 (Tolmasquim, 2012). A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

previa a adição de aproximadamente 1,2 MW/ano de energia eólica a partir de 2016 (Lage & 

Processi, 2013). Nessa direção, entre 2004 e 2016 a energia eólica deveria saltar de 1% para 
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7% de participação no quadro de geração de eletricidade do Brasil brasileira (Tolmasquim, 

2010). 

 Outra característica relevante é que o formato de contratação da geração de energia se 

dá por leilões. Baseado na premissa de modicidade tarifária, os leilões são vencidos pela 

oferta de menor tarifa (Dutra, 2007). Desde 2009 também há leilões para a chamada energia 

reserva, com vistas à segurança no fornecimento. Com a queda dos preços da energia eólica 

ela tem se tornado mais competitiva. Há também um conjunto de incentivos fiscais à 

implementação de parques eólicos no país, além do financiamento do BNDES para a grande 

maioria dos projetos (Lage & Processi, 2013). 

 O estado do Rio Grande do Norte, que abriga o presente estudo, é um dos grandes 

beneficiados com a expansão da produção de energia dos ventos. A construção dos parques 

eólicos se concentra principalmente no litoral norte do estado, bastante favorecido por suas 

características naturais, e, a partir dos incentivos do PROINFA, vem em franca expansão. 

Somados o potencial instalado e em construção, o Rio Grande do Norte é líder entre os 

estados brasileiros na expansão do setor, com 46 parques construídos e 88 em construção 

(Associação Brasileira de Energia Eólica, 2015). 

Se, como já foi mostrado, há uma associação importante entre produção energética e 

economia, essa expansão deve ser observada com cautela, problematizando os diversos 

aspectos envolvidos. O estado do Rio Grande do Norte possui uma tradição política 

fortemente arraigada nas práticas coronelistas e uma grande desigualdade social, sendo o 

décimo sexto estado brasileiro no ranking de índice de desenvolvimento humano (IDH). Essas 

e outras características levantam a questão de que setores são beneficiados com tal expansão, 

levando em conta as implicações de ter a energia como uma mercadoria submetida aos 

ditames do mercado. 
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A questão que se apresenta é a de que essas iniciativas trazem consigo as relações 

sociais de produção capitalistas que são expressas no caráter de mercadoria da energia e que, 

por isso, são reprodutores da ordem e não contrapontos a ela. Nesse sentido, tendem a ter 

expressões locais que se articulam com sua estrutura mais geral. 

Esse é o cenário atual da inserção da energia eólica no contexto da política energética 

brasileira. É importante apontar que não houve ruptura com a reforma dos anos 1990 e a 

indústria energética brasileira é refém do modelo de mercado. Do ponto de vista ambiental, 

esse modelo possibilitou iniciar uma diversificação da matriz energética a partir do momento 

em que aspectos ambientais passaram a ser determinantes para a competição. Por outro lado, 

se tomarmos o acesso à energia como fundamental para a justiça social, a energia operando 

como uma mercadoria traz consigo todos os limites impostos pelo próprio sistema, da mesma 

forma como o acesso ao consumo de outras mercadorias opera inserido na organização de 

classes. A desigualdade estrutural do capitalismo se expressa também nesse âmbito.  

Em função disso, vale destacar que a luta de classes se expressa nesse setor e, no caso 

do desenvolvimento das políticas energéticas brasileira tal como vêm sendo destacadas aqui, 

resultou em organização de processos de resistência de singular importância. Inserida na 

lógica da propriedade privada, como já discutido, a produção e acesso à energia reproduz as 

contradições fundamentais do capitalismo. Assim, há uma concentração dos recursos 

energéticos, seja por meio da concentração de capital promovida por esse setor (com a 

garantia de rendimento de acionistas, por exemplo), seja pela desigual distribuição do bem 

energético produzido. No segundo caso, em 2009, 30% da energia elétrica produzida é 

consumida por 665 grandes consumidores. Os chamados “donos da energia” são “segmentos 

do capital financeiro internacional, a indústria mineiro-metalúrgico-energética e o 

agronegócio” (Benincá, 2011, p. 39).  
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Como no país a matriz hidrelétrica predomina há décadas, é dentro desse nicho que se 

situam os principais conflitos sociais em torno do tema da produção energética. Em face 

disso, por exemplo, em 1991 se consolidou o Movimento dos Atingidos por Barragens 

(MAB). O Movimento assumiu então a organização e mobilização de lutas em defesa dos 

direitos dos atingidos, e abarcou um conjunto de movimentos que já surgiam espalhados pelo 

país desde a década de 1970, além de se articular com outros movimentos sociais como do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.  

Ele apresenta a concepção de que “a construção de barragens produz conflitos de 

ordem social, política, ambiental e cultural na medida em que são confrontados propostas e 

interesses distintos, saberes técnicos com saberes populares” (Benincá, 2011, p. 63). Além do 

enfrentamento aos projetos hidrelétricos e suas consequências nocivas, durante a década de 

1990, o movimento se posicionou contrário à privatização do setor elétrico e organiza até o 

presente um conjunto de ações que questionam a mercantilização da água e da energia. 

 O que está claro, e essa breve história do cenário energético do Brasil contemporâneo 

é um bom exemplo disso, é que, ao tomar energia como objeto de estudo, estou falando de um 

objeto indissociável da estrutura de produção das condições materiais de vida da humanidade 

que, no caso do capitalismo, é uma estrutura classista. Isso implica que as transformações no 

campo das políticas energéticas são, em última análise, expressões de tal estrutura e das 

contradições que ela congrega. Logo, o estudo psicossocial das energias renováveis pode até 

ser sobre a vida dos indivíduos e suas relações específicas com essa fonte vital, mas isso se dá 

em um contexto específico.  

Mais que isso, a já mencionada transição energética, se pensada como processo 

conjunto de transformação social deve se firmar sobre uma análise crítica do contexto. Como 

nos ensina o legado de Marx (1852/1978), “os homens fazem a sua própria história, mas não a 
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fazem segundo a sua livre vontade; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob 

aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado” (p. 329). 
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3. Da pesca artesanal ao turismo 

 

 Como afirmado no primeiro capítulo, do ponto de vista econômico, a história recente 

de Galinhos é a passagem de uma economia baseada na pesca artesanal para uma que vem se 

organizando cada vez mais em função do turismo. Além de uma relação direta com as 

transformações socioambientais locais, esse fato é também uma transformação local 

fundamental. Aqui está em jogo a mudança no sistema produtivo local, mas implica 

igualmente uma mudança nas formas de organização social, de lazer, de sociabilidade, no 

cenário local e na própria forma de enxergar as demais mudanças, efetivas ou potenciais, do 

lugar. 

 Para compreender algumas características dessa realidade discutirei, em primeiro 

lugar, as características da pesca artesanal e sua relevância no cenário brasileiro. Em seguida 

retomarei alguns aspectos do contexto neoliberal para sinalizar como o turismo presta um 

papel importante na produção capitalista do espaço na atualidade se apropriando, inclusive, de 

territórios e modos de vida tradicionais, como é o caso da pesca artesanal.  

 

3.1. Pesca artesanal e pequena produção de mercadorias 

 

A pesca artesanal é responsável por mais da metade do pescado capturado no mundo e 

emprega mais de 90% dos 35 milhões de pescadores (Silva, 2014). Ela abarca 99% da 

totalidade dos cerca de um milhão de pescadores do território brasileiro (Silva, 2014). Então, 

ao contrário do que possa parecer e, à semelhança da agricultura familiar no cenário da 
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produção agrícola geral do país, a pesca artesanal é responsável por quase metade do pescado 

consumido no país e emprega um grande contingente de pescadores, além de resguardar um 

conjunto de saberes e tradições históricas (Fuzetti & Corrêa, 2009). Por possuírem formas de 

organização social, cultura, reprodução social, relações territoriais e com recursos 

diferenciados, essas comunidades se inserem na Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, porém também são abarcados por leis 

específicas de regulação da atividade pesqueira (Silva, 2014). 

 A título de caracterização da atividade de interesse aqui, a tipologia feita por Diegues 

(1983) parece abordar os elementos mais essenciais para compreender a natureza da pesca 

artesanal. O autor fala de três categorias de atividade pesqueira para o litoral brasileiro, a 

saber: a pesca de subsistência, a pesca realizada dentro dos moldes de pequena produção 

mercantil, e a pesca empresarial-capitalista. 

 A pesca de subsistência, de menor proporção na realidade atual do país, é realizada por 

pequenos grupos e corresponde a uma atividade complementar a outras práticas de 

subsistência, tais como a caça e pequena lavoura. No que diz respeito à forma de organização 

desses grupos, trata-se de uma economia de troca em que se produzem elementos úteis às 

necessidades básicas, valores-de-uso. 

 A pesca realizada dentro dos moldes de pequena produção mercantil, por seu turno, 

tem o interesse na venda do produto obtido em troca de dinheiro. Nesse contexto já há um 

grau de especialização e uma incipiente divisão social do trabalho, separando, por exemplo, a 

fabricação de canoas da atividade de pesca em si, por exemplo. Além disso, os pescadores 

costumam ser donos dos meios de produção, possuem um conjunto de saberes tradicionais 

necessários à atividade que geralmente são passados ao longo das gerações e é um trabalho 

geralmente familiar. Pela característica rudimentar de boa parte dos instrumentos e, 

principalmente, pelas características sociais da atividade (de pequenas comunidades para 
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pequenos mercados), tem impacto relativamente pequeno sobre os ecossistemas de que 

dependem. Além de ter o grupo familiar como organizador da atividade, os pescadores 

possuem um sistema de produção e distribuição do produto pesqueiro em forma de partilha ou 

quinhão, ou seja, partes do obtido distribuídas entre os produtores (Diegues, 1983), o que se 

difere do trabalho assalariado. 

 Há duas formas de pesca realizada sob esse modelo de pequena produção mercantil, a 

produção mercantil simples e a pequena produção mercantil pesqueira (ampliada) (Diegues, 

1983). No primeiro caso, a atividade pesqueira é paralela à de pequeno agricultor, sendo essa 

última predominante. Assim, a pesca costuma se restringir a ambientes próximos, como 

lagunas ou baías, e o equipamento e os conhecimentos, mais desenvolvidos no lado agrícola, 

não permitem ir além de certos limites próximos. De maneira geral, é a lavoura que define as 

formas e condições de reprodução desses grupos.  

Já o segundo caso, a pequena produção mercantil ampliada, diz respeito à própria 

pesca artesanal como forma específica de reprodução de determinadas comunidades. Sendo a 

principal atividade de determinadas localidades, principal fonte de renda, ela acaba resultando 

na produção de algum excedente, que implica o aumento da atividade comercial e passa a 

permitir a compra de embarcações e/ou equipamentos como motores, exigindo e permitindo 

incorporar mão de obra mais especializada e além da familiar. A distribuição do quinhão 

também se redefine de forma menos igualitária que nas formas aludidas anteriormente, tendo 

o dono da embarcação, por exemplo, uma parte maior, o que implica uma incipiente divisão 

no interior dessas comunidades entre donos de alguns meios de produção e pescadores 

propriamente ditos, além das demais pessoas envolvidas em atividades como o tratamento e 

armazenamento do pescado, por exemplo. Há também uma incipiente divisão social do 

trabalho e, dentro dela, de gênero, em que homens se dedicam à captura do pescado e 

mulheres dos afazeres relativos ao beneficiamento do produto, ainda que, em algumas 
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comunidades, a mulher participe da pesca (Oliveira & Silva, 2012). Os equipamentos 

melhores, como a embarcação motorizada, também permitem o trabalho em áreas mais 

amplas, exigindo maiores conhecimentos no manejo desses equipamentos e também dos 

elementos da natureza.  

O processo de comercialização, nesse caso, também se complexifica. Surgem firmas 

específicas de compra e financiamento da produção. Ao contrário do modelo anterior, o 

pescador como tal se dedica exclusivamente à pesca e, por extensão, seu sustento depende 

exclusivamente dos proventos da pesca e da venda destes. Nesse sentido, ainda que ocorra 

pesca para consumo próprio e organização de partilha, é uma atividade voltada 

fundamentalmente para o mercado. Mesmo com o incremento da tecnologia, a pesca artesanal 

ainda possui uma produção irregular de excedente e é bastante dependente do saber 

acumulado na experiência. 

 

No entanto, o excedente reduzido e irregular, a baixa capacidade de acumulação, a 

dependência total vis-à-vis do intermediário, a propriedade dos meios de produção, o 

domínio de um saber pescar baseado na experiência (e que constitui sua profissão) são 

elementos que caracterizam ainda “a pequena pesca mercantil” (Diegues, 1988, p. 7). 

 

A Pesca Empresarial-Capitalista é caracterizada pela propriedade privada dos meios de 

produção e o trabalho assalariado, ou seja, pela exploração da mais-valia. Nesse caso, uma 

empresa detém os meios de produção e contrata os funcionários, dentre eles o pescador. A 

distribuição do valor produzido está de acordo com as próprias relações sociais de produção 

capitalistas, quais sejam, a apropriação privada do excedente e o pagamento de salário. As 

determinações do processo produtivo (o que, quanto, onde pescar) estão nas mãos da empresa. 

Além disso, o saber tradicional do pescador é, num primeiro momento, apropriado (uma vez 

que quem paga seu salário, compra seu potencial de trabalho, incluindo o conhecimento) e, 

em muitos casos, substituído pela tecnologia crescente (Diegues, 1988). Por fim, a absorção 
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dessa forma de transformação da natureza sob as formas específicas do capitalismo implica a 

produção determinada pelas leis de produção do mesmo, com todas as consequências em 

termos de destrutividade da natureza já debatidas anteriormente. 

Interessa para este trabalho a pesca artesanal, por isso alguns elementos merecem ser 

destacados. Há, ao menos, dois aspectos dessa atividade de desdobramentos relevantes para a 

discussão: as relações de produção e as relações com o meio ambiente. De maneira geral, os 

pescadores artesanais trabalham sozinhos ou com mão de obra não assalariada, por vezes 

familiar, e sua produtividade é relativamente baixa em função da tecnologia adotada (Clauzet, 

Ramires, & Barrella, 2005). O trabalho manual do pescador é fundamental e este participa 

geralmente de todas as etapas, possuindo e se responsabilizando por seus meios de produção 

(Silva, Medeiros, & Silva, 2009). Contudo, por se ocuparem exclusivamente da atividade 

pesqueira e dependerem da venda do pescado para sobrevivência, nessas comunidades emerge 

a figura do “intermediário/atravessador” (Silva, Medeiros, & Silva, 2009). Esses podem atuar 

fornecendo ou financiando insumos para a pesca e assegurando uma parte da produção e 

também mediando a chegada ao mercado, garantindo estocagem, resfriamento, congelamento, 

distribuição etc. Nesse contexto, há um consumo local, por parte dos nativos, veranistas, mas 

boa parte é repassada aos atravessadores para garantirem a chegada do pescado a mercados 

mais distantes (Silva, Medeiros, & Silva, 2009). É comum também que o barco de pesca não 

pertença ao pescador. Neste caso, uma parte maior da produção fica com o dono do barco e o 

restante com os pescadores que o utilizam. 

Pela especificidade da relação com a sobrevivência e com o cotidiano das 

comunidades de pescadores artesanais, a interação com o meio ambiente merece destaque. 

Nesses contextos, devido ao desenvolvimento elementar das forças produtivas, há um 

predomínio das barreiras naturais, assim os ciclos da natureza predominam sobre a vontade 

dos sujeitos (Diegues, 1983). Chama a atenção a “posição especial ocupada pelo objeto de 
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trabalho: os recursos naturais renováveis que existem num ecossistema particular, ou seja, o 

marinho, sobre os quais o homem, apesar das técnicas evoluídas, possui um controle bastante 

limitado” (Diegues, 1988, p. 11-12). 

Dessa forma, se desenvolve um conjunto de saberes tradicionais, passados entre as 

diferentes gerações, que incluem, além dos ciclos das espécies de pescado, das relações desses 

com os demais elementos tais como período do ano, clima, maré, classificação, “história 

natural, comportamento, biologia e utilização dos recursos naturais da região onde vivem” 

(Clauzet, Ramires, & Barrella, 2005, p. 1). Tende-se, então, a uma relação de relativa 

preservação com o intuito da manutenção do pescado (Oliveira & Silva, 2012). “Ao se 

apropriar dos recursos do oceano/mar, ambiente físico de profundezas e alterações sazonais 

(tempestades), renováveis e móveis, os pescadores realizam em sua prática socioeconômica 

uma gestão de pesca, que combina o ato da captura à ação da racionalidade dos recursos” 

(Silva, Medeiros, & Silva, 2009, p. 6-7). 

 Para além da garantia material da sobrevivência, o complexo da pesca artesanal 

implica formas de sociabilidade e produção cultural específicas, que possuem variações entre 

contextos. A dependência da tradição oral na passagem dos conhecimentos cria formas de 

vinculação entre pessoas e lugares que possuem o mar, rio, lagoa, mangue, como elementos 

centrais.  

 

As práticas socioculturais da “gente do oceano/mar” dão às comunidades pesqueiras 

características identitárias e culturais, pois passam a ser uma das dimensões da vida 

social dos pescadores, um espaço de crenças, mitos e utopias, e adquirem valor 

simbólico e material para a reprodução da condição humana dos pescadores (Silva, 

Medeiros, & Silva, 2009, p.2). 

 

No Rio Grande do Norte, a pesca artesanal é uma atividade que acontece ao longo de 

quase toda a costa do estado, representando cerca de 80% da produção pesqueira deste (Silva, 
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Medeiros, & Silva, 2009). No estado as comunidades pesqueiras se distribuem ao longo de 19 

municípios costeiros, com a maior produtividade se concentrando na porção oriental, que 

inclui a capital Natal. Do total do pescado produzido na região setentrional, onde se localiza 

Galinhos, há a seguinte participação por município: Macau (9,1%), Caiçara do Norte (6,9%), 

Areia Branca (4,5%), Porto do Mangue (2,1%), São Miguel de Touros (1,8%), Guamaré 

(1,8%), Pedra Grande (1,6%), Galinhos (1,5%) (Silva, Medeiros, & Silva, 2009). 

Ainda que seja uma atividade de notável importância para o abastecimento alimentar 

do mundo e para a sobrevivência de inúmeras comunidades, a pesca artesanal vem sofrendo 

impacto de transformações econômicas e sociais, especialmente em função do modelo de 

pesca industrial ou empresarial-capitalista. Há um declínio do setor e a principal razão da 

redução no volume é a exaustão dos estoques (Silva, 2014). 

 No caso brasileiro, um fator importante é o incentivo dado ao desenvolvimento da 

pesca de tipo empresarial, especialmente a partir da legislação de 1967 que passou a garantir 

formas de financiamento para tal atividade, e, a partir daí, ocorre uma tendência 

industrializante na atividade pesqueira, especialmente no sudeste e sul do país. Ainda assim, a 

pesca artesanal permanece como a principal responsável pelo pescado distribuído e 

consumido no país, e é a forma predominante da atividade pesqueira na região nordeste 

(Silva, 2014). 

 O crescimento desordenado da atividade, o foco em alguns recursos, na maioria 

marinhos, específicos, a falta de planejamento do setor, a poluição costeira, os incentivos 

econômicos à pesca industrial, são alguns dos motivos que explicam os problemas que o setor 

vem enfrentando (Silva, 2014). Na pesca realizada nas regiões costeiras, as dificuldades são 

intensificadas em função da poluição agrícola, industrial e urbana, destruição das matas 

ciliares que impacta os recifes de coral, a ocupação desordenada da orla com alta 

destrutividade de manguezais, dunas e restingas, além da diluição dos modos de vida das 



120 
 

 

comunidades pesqueiras, com a migração de muitos membros em busca de emprego ou 

mesmo em função dos impactos das transformações nos territórios (Silva, 2014). Da mesma 

forma, a pesca artesanal continental vem enfrentando problemas em função da erosão dos 

solos, construção de hidroelétricas, poluição urbana e industrial, destruição das matas ciliares, 

contaminação por produtos agrícolas, introdução de espécies exóticas, mineração e 

contaminação ambiental com metais pesados, entre outros (Silva, 2014). 

 Assim, a atividade pesqueira vem sendo ameaçada como um todo, e essa ameaça faz 

parte do rol das manifestações da destrutividade da ação capitalista sobre os recursos naturais 

já discutidos anteriormente. Mais especificamente, a pesca artesanal e suas formas de 

organização social vêm sendo paulatinamente dissolvidas em função do avanço da pesca 

industrial, do turismo e da especulação imobiliária. Com o estímulo à pesca de tipo 

empresarial-capitalista, os efeitos ambientais e sociais são notáveis. Diegues (1988), para 

explicar esse momento, utiliza-se de uma paráfrase de uma passagem de Marx já citada neste 

trabalho: “a expansão capitalista sobre o espaço costeiro e marinho tem-se desenvolvido 

esgotando as duas fontes de onde jorra a riqueza: o mar e os trabalhadores” (Diegues, 1988, p. 

1). 

 Em muitas comunidades pesqueiras há uma coexistência entre os modelos artesanal e 

empresarial e, ainda que seja uma coexistência conflituosa, o segundo modelo tende a usufruir 

do primeiro, absorvendo mão de obra ou mesmo por meio da compra de produtos com vistas 

à diminuição de custos em relação ao uso de seus próprios equipamentos (Diegues, 1988). 

 Outro fator que contribui para a desorganização do modo de vida dos pescadores 

artesanais é a especulação imobiliária, resultante da própria urbanização de determinadas 

localidades e, algo que interessa particularmente ao presente trabalho, do crescimento do 

turismo ao longo da costa brasileira. Nessa direção, a valorização dos terrenos nessas áreas e a 

diminuição da oferta do pescado em função dos fatores já destacados vêm expulsando 



121 
 

 

pescadores nativos de suas terras (Diegues, 1988). O resultado desses processos é a venda de 

imóveis, a migração para os centros urbanos e a pauperização dos grupos dependentes da 

pesca artesanal, o que desorganiza as formas de sociabilidade, costumes e tradições, 

implicando a perda de parte da diversidade cultural ao longo da costa do país (Diegues, 1988; 

Oliveira & Silva, 2012). 

 

A sobrevivência da pequena pesca parece não depender somente de sua articulação 

com as formas capitalistas de produção e circulação de mercadorias, mas também da 

intensidade da especulação do mercado imobiliário e urbano com o avanço da 

especulação sobre as praias usadas para embarque e desembarque do pescado e da 

degradação ambiental. Se em alguns casos o aumento da atividade turística pode 

reforçar a estrutura da pequena produção, através do aumento da demanda, em outros 

pode exercer uma influência totalmente desestruturante (Diegues, 1988, p. 16). 

 

 As próprias formas de intervenção do Estado a partir das políticas públicas, sejam as 

voltadas para o desenvolvimento econômico, sejam as voltadas para o turismo, ou mesmo 

aquelas voltadas para o incentivo ao desenvolvimento da pesca empresarial, estimulam o 

avanço do modo de vida urbano, que sobrepuja as práticas tradicionais as quais são a base da 

pesca artesanal (Oliveira & Silva, 2012). Retomando algo discutido anteriormente, não se 

trata aqui de uma posição romântica, desvalorizando avanços tecnológicos e sociais, mas 

problematizar a maneira devoradora pela qual a ordem do capital avança sobre as outras 

formas de organização social, destituindo os grupos que vivem ligados a outro sistema 

produtivo de possibilidade de sobrevivência a não ser pela sujeição ao regime do trabalho 

assalariado, com todas as consequências que já vimos ter para a vida humana e ambiental, por 

exemplo, com a promoção do êxodo rural e intensificação dos problemas ambientais rurais e 

urbanos. 

 Nesse sentido, vem ocorrendo, por um lado, uma destruição do modelo da pesca 

artesanal ou sua coexistência com o modelo empresarial, ou, por outro, a articulação entre as 
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atividades pesqueiras ou agropastoris e turísticas (Oliveira & Silva, 2012). Assim, ao longo 

das últimas décadas, o desenvolvimento turístico das regiões costeiras do país tem absorvido 

pescadores que, ou abandonam completamente a atividade pesqueira ou passam a trabalhar no 

turismo de forma a complementar a renda advinda da pesca (Fuzetti & Corrêa, 2009). O 

resultado disso é a progressiva substituição de um modo de vida por outro que, nesse caso, 

vem sendo catalisado pela atividade turística, inclusive a partir da propagação de modelos de 

consumo e padrão de vida essencialmente urbanos (Fuzetti & Corrêa, 2009). 

 Esse processo traz consigo a desvalorização dos saberes tradicionais – paulatinamente 

substituídos pelo saber formal necessário às outras atividades -, o afastamento das gerações 

mais novas dessa atividade e conhecimentos, e a opção, muitas vezes, pela ocupação de 

subempregos na migração para as cidades. Aos poucos o pescador vai se afastando do mar e 

dos rios para dar espaço aos empreendimentos turísticos e à especulação imobiliária. “Com 

isso, mais que um modo de produção, o que desaparece é todo um modo de vida comunitário, 

tradicionalmente elaborado e vivido” (Oliveira & Silva, 2012). 

 Dado o recente crescimento da atividade turística e as características de sua ocupação 

no litoral do país, com as já estabelecidas e as potenciais implicações para as vidas locais das 

comunidades pesqueiras, é importante agora buscar compreender tal atividade, sobre a qual 

vem sendo, há algum tempo, depositada a esperança para o desenvolvimento de muitos 

municípios no país e, mais especificamente, no estado do Rio Grande do Norte.  

 

3.2. Turismo e produção capitalista do espaço 

 

 O turismo predominante no estado do Rio Grande do Norte é do chamado setor sol e 

mar e vem se estabelecendo progressivamente ao longo da costa do estado. Uma característica 

fundamental desse tipo de turismo e de suma importância para a presente discussão é o seu 
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caráter urbanizante. Ele costuma cumprir um papel de catalisar processos de urbanização, 

incluindo aí a transformação do espaço e dos modos de vida de diversas localidades. Esse 

processo não se dá à toa, mas articulado às especificidades do capitalismo de nossa época, em 

que tal atividade passa a se destacar como atividade econômica em todo o mundo e como 

especial potencial para o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. Assim, para 

compreender tal relação entre turismo e urbanização e as consequências para os lugares em 

que tal atividade ganha vigor, é importante, antes, apontar algumas características do próprio 

desenvolvimento urbano capitalista.  

 Se é fato que outras sociedades desenvolveram cidades, nenhuma foi dependente do 

desenvolvimento e expansão dessas como são as sociedades sob o modo de produção 

capitalista. Como apontado anteriormente, o processo de acumulação primitiva implica um 

intenso êxodo rural e o consequente crescimento populacional urbano. A cidade, nesse 

processo, passa a concentrar uma massa de trabalhadores desempregados fundamentais para a 

regulação do mercado de trabalho, o exército industrial de reserva (Lorena, 2012). Esse 

processo corresponde à relação que passa a ser estabelecida entre campo e cidade, em que o 

campo é paulatinamente submetido às necessidades de desenvolvimento urbano, que são as 

necessidades do desenvolvimento do próprio modo de produção capitalista (Lorena, 2012). 

Nesse movimento, a cidade e a acumulação de capital estabelecem uma relação 

dialética em que, ao mesmo tempo em que a primeira é produzida sob as relações capitalistas, 

a crescente urbanização e a forma pela qual ela se dá, são condições de possibilidade para a 

reprodução da segunda. Assim, a urbanização, junto a fenômenos como os gastos militares, 

participa de modo ativo no processo de valorização do capital, absorvendo excedentes 

produzidos e que necessitam de valorização perpétua (Harvey, 2012). 

É importante recordar que tal necessidade de valorização exige a criação de valores de 

troca, e o espaço urbano atende a essa necessidade sob alguns aspectos determinantes. O 
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capital investe sobre as atividades que passam a se concentrar na cidade e na própria produção 

do espaço como forma de dar sentido à valorização (Damião, 2014). Dessa maneira, o meio 

urbano concentra meios de produção e força de trabalho, o trabalho já realizado sob a forma 

de máquinas, espaços e produtos urbanos, necessários para a exploração da força de trabalho e 

produção de mais-valia, além de aprimorar a divisão social do trabalho, prestando papel 

determinante na socialização das condições de produção (Lorena. 2012). Concentrando a 

produção, a mão de obra, e os produtos necessários para a reprodução da força de trabalho, a 

cidade também concentra os meios de consumo, aproximando os processos mais centrais da 

reprodução capitalista (Lorena. 2012). Assim, o espaço urbano está presente tanto na 

produção dos valores, como em sua realização/consumo, intermediando também a circulação. 

Não à toa, o desenvolvimento urbano e suas grandes transformações sempre estiveram 

associados a processos de deflagração e recuperação de períodos de crise do capital (Harvey, 

2012). 

 Ademais, o processo de produção da cidade é determinado pelas necessidades do 

modo de produção capitalista. A cidade é, então, modelada, de acordo com essas necessidades 

e sujeita às transformações contingenciais dessa estrutura de reprodução social ao longo dos 

anos (Lorena, 2012). 

 Por tratar-se de uma sociedade dividida em classes, essas relações são expressas no 

espaço sociofísico. Ainda que não se resuma a esses grupos, donos dos meios de produção, 

latifundiários urbanos e promotores imobiliários são privilegiados no que tange à organização 

infraestrutural e dos serviços oferecidos nas cidades, enquanto as massas de trabalhadores e 

não proprietários são prejudicados ou impossibilitados no acesso a determinados bens urbanos 

(Damião, 2014). 

 Essas determinações acabam constituindo espaços segregados, com barreiras físicas 

e/ou simbólicas, e expressam a divisão social do trabalho e a condição de classe, que tem 
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como base a retirada dos meios de produção (instrumentos e solo) de parte dos sujeitos. A 

propriedade privada do solo também garante a concentração do excedente nas mãos de uma 

classe, enquanto a outra se submete ao regime do salário (Damião, 2014). A partir disso, o 

solo urbano passa para a condição de mercadoria e, como tal, é o meio pelo qual se dá a 

concentração de recursos. Tal qual a transformação dos recursos naturais, a transformação do 

solo urbano é controlada pela classe detentora dos meios de produção, assim como o ritmo e a 

direção dessa transformação. O espaço da cidade é submetido à condição de lugar de 

investimento, estratégia de valorização ou desvalorização do capital (Damião, 2014). 

 

Quando os donos dos meios de produção, os grandes latifundiários urbanos e 

promotores imobiliários são protagonistas ante um Estado – cada vez mais mínimo – e 

os grupos sociais excluídos coadjuvantes, a cidade passa a ser vista como mercadoria e 

tratada como um espaço de produção, onde cada ação é investimento e cada política 

pública uma estratégia para diminuir as tensões das classes e grupos sociais excluídos 

do processo de construção e acesso a cidade de fato (Damião, 2014, p. 62). 

 

 Em essência, não há nada de novo que já não tenha sido investigado em termos da 

forma de apropriação dos espaços naturais pela expansão do capital em busca de espaços de 

valorização. À produção de espaços que sejam mercantilizáveis e que facilitem o próprio 

processo de valorização do capital se articula, nas cidades, a mercantilização de modos de 

vida (Harvey, 2012), transformando constantemente os estilos de consumo de acordo com a 

possibilidade de cada classe, estrutura na qual o acesso ao consumo só mexe superficialmente. 

Com a crise do capitalismo iniciada no fim dos anos 1960, entra em cena nos países 

centrais - mais tarde se espalhando pelos países periféricos - um conjunto de práticas visando 

à recuperação econômica, que se notabilizou como neoliberalismo, conforme discutido em 

tópico anterior. Essa reorganização do capitalismo teve um conjunto de implicações sobre a 

reprodução do espaço urbano e das relações sociais de produção, e o aspecto central da 

urbanização nos moldes neoliberais é que a política urbana é transformada em um grande 



126 
 

 

mercado, em que o acesso a terra se dá pelo poder de compra e competitividade, e “a 

participação social é fundada no reconhecimento dos agentes como clientes/consumidores, 

agindo por interesses privados” (Junior, 2014, p. 155).  

Do ponto de vista da oferta de bens e serviços urbanos, a cidade fica por conta das 

estratégias de empreendedorismo e marketing urbano, que vão desde a condominização e 

fortificação da vida social até a turistificação das cidades (Alverga, 2011), abrindo espaço 

para a reestruturação urbana que ganha sua expressão mais agressiva recente nos 

megaeventos. Assim, abre-se no solo das cidades um grande balcão de negócios, onde setor 

público, especuladores, grandes empresas de construção civil, agências de produção de 

eventos culturais, planejadores, companhias de turismo, redes transnacionais de hotéis e 

resorts, e vendedores de sonhos de uma vida calma entre muros, submetem às leis de mercado 

cada centímetro quadrado do urbano. 

Nesse processo, o mercado imobiliário foi um dos grandes agentes contra a crise dos 

anos 1970, absorvendo grande parte do excedente por meio da reconstrução de centros 

urbanos e financiamento habitacional, especialmente nos Estados Unidos (Harvey, 2012). A 

superurbanização da China, além das pomposas obras urbanas que transformaram em um dos 

principais destinos para os turistas mais ricos algumas cidades do Oriente Médio, também 

serviram para impulsionar essa retomada do capitalismo (Harvey, 2012). 

 Dentro das cidades, o que se passou a observar foi a intensa mercantilização dos 

espaços comuns e a consequente degradação dos espaços públicos. Ser cidadão passa, então, a 

significar poder de compra sobre os espaços da cidade. Como consequência desse processo, 

os bens e serviços urbanos, como lazer, segurança, transporte, são cada vez mais 

mercantilizados e privatizados. 

A homogeneização dos espaços como mercadorias, o espaço abstrato (Lefebvre, 

2000), supostamente acessíveis a todos, também mascara as contradições inerentes à 
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apropriação do solo urbano, uma vez que bastaria uma ascensão de renda para que seja 

possível consumir os mesmos espaços. Essa lógica esconde as contradições de classes 

expressas na cidade. Nesse sentido, o acesso pelo consumo é uma aparente e momentânea 

superação de tais contradições. 

 Como todos os processos de expansão do capitalismo (vide o american dream), houve 

uma transformação nos estilos de vida e a qualidade de vida torna-se um produto (Harvey, 

2012). Assim, paga-se pelo direito à tranquilidade e à indiferença cerrada entre cercas 

elétricas, as ruas aos poucos perdem o caráter de lugar apropriado, se constituindo cada vez 

mais como passagem, e os lugares frequentados no dia a dia (shoppings, supermercados, 

bares, casas de show) evitam ao máximo a surpresa, a diferença, a alteridade. É uma produção 

do modo de vida urbano que passa a “encorajar a formação de nichos de mercado – tanto 

hábitos de consumo quanto formas culturais –, envolve a experiência urbana contemporânea 

com uma aura de liberdade de escolha, desde que se tenha dinheiro” (Harvey, 2012, p. 81).  

 O resultado desse processo é uma acentuação do individualismo urbano, que, associado 

a uma aceleração do ritmo de vida, contribui para a dissolução da possibilidade da 

comunidade em boa parte do solo urbano. O espaço urbano aparece, assim, como homogêneo 

e fragmentado ao mesmo tempo. 

 

é homogêneo pela dominação que exerce, ao regular a sua ocupação, ora para a 

proteção, ora para a produção em massa; e é hierarquizado devido à divisão espacial 

do trabalho [...] fragmentação é uma das características mais evidentes da organização 

espacial do mundo contemporâneo. Manifesta-se na quebra de espaço em unidades 

discretas que podem ser privatizadas e comercializadas como commodities e é 

reforçada pela fragmentação das ciências que esculpem o espaço de acordo com os 

interesses disciplinares (Almeida, 2015, p. 12). 

 

Grandes capitalistas dispõem, dessa maneira, das cidades para criar nichos de satisfação 

dos prazeres para as classes mais abastadas (também vendidos como sonhos para aqueles que, 
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quem sabe um dia, “chegarão lá”). A urbanização ganha grandes parques temáticos, orlas 

superurbanizadas com infraestrutura espetacular e cara, e grandes obras que reorganizam sua 

estrutura, atraindo altos investimentos e permitindo a venda em nível global das cidades, são 

as fantasy cities (Gastal, 2006). 

 

Esta efervescência [consumista], que altera o ritmo das grandes cidades, decorre da 

financeirização da economia urbana, da monetarização de todas as relações sociais e da 

ênfase, quase exclusiva, em intervenções na materialidade que objetivam o 

embelezamento de áreas privilegiadas e a circulação confortável para somente alguns 

segmentos da população urbana (Ribeiro, 2006, p. 24). 

 

Essa reordenação do espaço urbano para a acumulação capitalista possui um alto custo 

para a população pobre. A destruição do “velho” para a criação do “novo” implica um 

conjunto de embates em que o Estado atua intensamente ao lado do capital na realocação de 

populações, liberando os espaços de interesse do capital. Entra em cena, no espaço urbano, a 

“acumulação por despossessão”, “o poder financeiro apoiado pelo Estado força a 

desobstrução dos bairros pobres, em alguns casos, tomando posse violentamente da terra 

ocupada por toda uma geração” (Harvey, 2012, p. 83). Nesse cenário de mercantilização do 

solo urbano e do bem-estar na cidade, a intensificação de turismo surge como um 

empreendimento bastante funcional, já que ajuda a forçar os investimentos em infraestrutura 

urbana, a reordenação do espaço e a expulsão de moradores(as) das áreas de interesse do 

capital e da especulação imobiliária. 

 Assim, quem possui o poder de direcionar a transformação do espaço urbano é um 

grupo muito limitado de agentes econômicos que, de acordo com seus interesses privados e de 

acumulação de capital, podem reconstruir as cidades. Nesse sentido, a produção capitalista do 

espaço urbano não sofreu transformações em essência, a partir dos anos 1970, em relação aos 

estágios anteriores. A cidade continua intimamente ligada às necessidades de valorização do 
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capital. O que mudou, foram as formas pelas quais essa valorização se dá e como a cidade 

serve a este propósito. 

 É nesse cenário que se observa o incremento do turismo, que pode ser qualificado 

como uma espécie de “unanimidade apologética” em torno do potencial dessa atividade para o 

desenvolvimento (Ouriques, 1999). Nos países da periferia do capitalismo, a exploração do 

potencial turístico de suas culturas e paisagens se tornou algo como um “passaporte para o 

desenvolvimento” (Ouriques, 2012), que poderia ajudar tais países a superar a condição de 

subdesenvolvimento e alçá-los a um patamar competitivo, apesar do atraso histórico. Assim, 

em função do incremento tecnológico nos campos de transporte, informação e com o advento 

da globalização, além dos novos sonhos de consumo do “exótico”, do “diferente”, o turismo é 

“entendido como uma das grandes possibilidades de atividade econômica para a sociedade do 

século XXI” (Moretti, 2007, p. 4) e, a partir da década de 1970, “esta atividade atinge 

praticamente todos os lugares do mundo e tem significativa importância no comercio 

internacional” (Moretti, 2007, p. 6). 

Nessa linha, são destacadas uma série de vantagens econômicas do desenvolvimento 

turístico das cidades, a saber: gerar investimentos, empregos e capacidade interna de 

consumo; compensar o desequilíbrio estrutural da renda; divisão da carga tributaria local com 

os turistas; qualificação de pessoas, serviços e equipamentos; trabalho que não pode ser 

facilmente substituído por maquinários, garantindo manutenção e volume (Valduga, 2007). 

 Contudo, conforme a análise da produção do espaço urbano que vem sendo feita aqui, 

é importante compreender tal atividade no “contexto geral de consumo e produção da 

natureza, que é consumo e produção de espaço” (Moretti, 2007, p. 6). Trata-se de uma 

atividade que mobiliza mais de um bilhão de pessoas viajando internacionalmente por ano e 

que conta com o interesse de 95% dos países em garantir sua promoção (Netto & Nechar, 

2016). Promoção essa que garante uma constante modificação da realidade espacial e 
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infraestrutural, impactando sobre diversos âmbitos das realidades locais “com a criação de 

portos, aeroportos, estabelecimentos de hospedagens, ações que promovem a mobilidade, 

legislação específica, web sites, aplicativos para smartphones, entre outros aparatos a serviço 

do setor de viagens e turismo” (Netto & Nechar, 2016). 

 Se por um lado o turismo é transformação do espaço, por outro essa transformação é a 

garantia do consumo deste, e tal consumo é forma expandida de ocupação do tempo fora do 

trabalho com atividades que garantam a realização dos valores produzidos na estrutura 

capitalista. É, então, garantir que o ócio seja convertido em consumo. Os lugares são 

transformados de forma a atender essa necessidade criada de ocupação consumista desse 

tempo (Moretti, 2007). Mas já vimos que o consumo é uma das pontas e é manifestação de 

relações estruturais mais profundas. Em seu nível mais essencial, o turismo é veículo da 

expansão e modernização capitalista. “Talvez seja essa sua principal função na globalização 

contemporânea: introduzir as relações sociais especificamente capitalistas, subordinando e 

mesmo extinguindo, muitas vezes, as formas sociais arcaicas, tradicionais” (Ouriques, 2012, 

p. 154). Assim, não só é uma atividade que garante novas formas de acumulação, por 

exemplo, a acumulação por espoliação, como dá nova feição a processos que existem desde a 

acumulação primitiva, como a supressão de quaisquer formas alternativas a esse modo de 

produção. 

 Esse fenômeno é parte da produção e consumo do espaço turístico (Paiva & Vargas, 

2010). É uma característica central de tal tipo de atividade econômica que ele precisa 

determinar um grau de transformação ou apropriação amplo que vai dos espaços (praias, sítios 

arqueológicos, lugares históricos, espaços naturais) até os hábitos (como a poupança 

financeira feita para garantir viagens). No primeiro caso, se destaca o incrível potencial de 

abarcar praticamente qualquer tipo de espaço físico. Nenhuma outra atividade parece ter esse 

potencial, já que não se resume ao local especificamente utilizado pelo turista, mas todo 
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conjunto de serviços que carrega junto e que modificam a paisagem e a sociabilidade locais. 

Junto a isso há produção e consumo simbólico dos espaços, sobre os quais se criam imagens, 

símbolos a serem consumidos (como os religiosos) e expectativas visando despertar o desejo 

dos espectadores (Paiva & Vargas, 2010). É importante notar que não se trata só de vender a 

imagem do lugar, mas de produção de desejo, é a criação de um “olhar turístico” (Alverga, 

2011). 

 Concorrem, segundo Paiva e Vargas (2010), para a produção desse espaço turístico, 

diversos atores, sendo os principais agentes de produção o Estado, os proprietários fundiários, 

os promotores imobiliários, os proprietários dos meios de produção e consumo, os residentes 

e os turistas. O Estado atua na garantia da infraestrutura básica (que muitas vezes é negada à 

própria população nativa) para o funcionamento da atividade. No caso do nordeste do país, 

que interessa particularmente aqui, repete-se o ideário de superação do atraso estrutural pela 

via do desenvolvimento turístico, potencializado pelos elementos naturais. 

 Os promotores imobiliários (construtores, incorporadores, corretores imobiliários) 

criam a lógica dos imóveis como produto turístico, que é a combinação do imóvel em si com 

o próprio lugar como paisagem ou espaço de consumo. No ramo predominante na região 

nordeste, sol e mar, há uma incidência de promotores imobiliários estrangeiros (Paiva & 

Vargas, 2010). Já os proprietários fundiários ganham com a renda do solo, valorizado pelo 

turismo. Muitos desses terrenos viram palco para a construção de grandes hotéis ou resorts. 

 Os empresários ligados à hotelaria, transportes, entretenimento, cultura, gastronomia e 

outras atividades relacionadas ao turismo, donos de meios de produção, estão ligados aos 

donos dos meios de consumo ajudando a garantir a valorização de seus produtos (Paiva & 

Vargas, 2010). Os residentes, por sua vez, são aqueles que participam da transformação local, 

usufruindo ou não da infraestrutura e dos atrativos turísticos. Esse aspecto merece destaque, 

pois as profecias salvacionistas do turismo costumam ser direcionadas para os residentes, com 
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promessas de desenvolvimento local, emprego, melhoria da qualidade de vida etc. No turismo 

do tipo sol e mar, trata-se geralmente de colônias de pescadores e comunidades nativas, sobre 

as quais a produção do espaço turístico incide remodelando seus modos de vida. Os turistas 

constituem, obviamente, um grupo essencial uma vez que são aqueles que vão consumir o 

espaço e para quem este é fundamentalmente produzido. 

 Dessa maneira, a urbanização garantida pela produção do espaço turístico possui 

direção muito clara. 

 

A infraestrutura criada para incrementar os fluxos do turismo favorece o mercado 

imobiliário local: tanto os proprietários fundiários, na medida em que grandes glebas 

de terra localizadas em áreas litorâneas e de interesse turístico passam por um 

processo crescente de valorização, reforçada pela tendência de transformação da terra 

rural em terra urbana; como os promotores imobiliários, que têm seus negócios 

incrementados pela valorização econômica e simbólica de novas porções do território 

(Paiva & Vargas, 2010, p. 11). 

 

Por estar radicada na estrutura de expansão das fronteiras do capital, essa propagação do 

turismo reproduz as estratificações de tal sociedade de classes. Assim, a expansão turística 

nos países periféricos acaba funcionando como mecanismo de manutenção de relações 

históricas de dependência (Ouriques, 2012).  

Analisar criticamente esse processo implica considerar a “introdução da atividade 

como efeito desestabilizador, de desestruturação das economias preexistentes”, a 

“modernização econômica como veículo da expansão capitalista nas periferias”, e parte do 

processo de “transformação de todos os aspectos da vida social em mercadoria” (Ouriques, 

2012). Assim, conforme o processo de acumulação por espoliação, a atividade turística vem 

associada à subordinação ou supressão de atividades e sociabilidade tradicionais, além da 

intensificação da segregação espacial, destruição ambiental e apropriação cultural.  
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Além disso, a dispersão de redes hoteleiras, de restaurantes, e atividades comerciais 

encontra terrenos férteis para a exploração intensa da mão de obra e dos recursos naturais, 

garantindo os processos de transferência de valor na direção periferia-centro. Em muitos 

casos, ocorre a introdução de relações salariais em comunidades que não a possuíam 

anteriormente. Por fim, a criação de um “olhar turístico” e a commoditização da vida cria 

nichos de mercado cada vez mais inseridos nas vidas pessoais e comunitárias. Não apenas o 

espaço é vendido, mas tradições, curiosidades, folclore, tudo vira espetáculo para a admiração 

turística. O outro, seu corpo e seus hábitos, são fotografados e consumidos ao mesmo tempo 

(Ouriques, 2012). 

Mais acima mencionei uma “unanimidade apologética” que qualifica o turismo. Isso 

se dá em, pelo menos, três aspectos: a capacidade de desenvolver os locais “atrasados”, sua 

capacidade de garantir emprego e renda e, seu funcionamento como “indústria sem 

chaminés”, ou seja, que pode desenvolver economicamente sem efeitos deletérios para o meio 

ambiente. No que diz respeito à capacidade de desenvolvimento trazida pelo turismo, o que se 

evidencia é que há uma desigualdade na distribuição internacional da renda gerada pelo 

turismo e boa parte dos recursos advindos dessa atividade fica nos países já considerados 

desenvolvidos (Ouriques, 2012). Mesmo com a expansão do turismo nos países periféricos, 

essa situação permanece inalterada. Além disso, se observa que “os principais destinos 

turísticos do mundo e principais países na retenção das receitas turísticas mundiais dependem 

relativamente menos dessa atividade do que os países que são menos relevantes 

turisticamente” (Ouriques, 2012, p. 150-151). O que permite concluir que “não é o turismo, 

por si só, que leva ao desenvolvimento, mas é o desenvolvimento econômico, como processo 

de expansão geral de uma dada economia (isto é, expansão da indústria, da agricultura, dos 

serviços...), que proporciona as condições para que o turismo se desenvolva” (Ouriques, 2012, 

p. 152). 
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Há de se considerar, ainda, a força das multinacionais turísticas em controlar a 

atividade e se apropriar dos dividendos gerados. Esse controle implica também, como é 

característico do capitalismo neoliberal, um desengajamento do Estado e o controle do capital 

turístico transnacional sobre toda a cadeia produtiva do setor e, por sua vez, das 

transformações locais realizadas (Ouriques, 2012). Na mesma linha das instituições 

financeiras internacionais, a Organização Mundial do Turismo (OMT) propaga a apologética 

neoliberal da liberalização, com a eliminação das barreiras para a entrada de capitais 

estrangeiros. Vale assinalar que, das vinte maiores redes hoteleiras do mundo, apenas duas 

são exteriores ao eixo Estados Unidos-Europa (Ouriques, 2012).  

Conforme as demais atividades organizadas sob a lógica capitalista, o incremento 

dessa atividade reforça o fosso social entre classes e “o grosso da renda gerada ficava nas 

mãos da elite local e dos estrangeiros” (Ouriques, 2012, p. 153). Vale anotar aqui que uma das 

características do imperialismo ecológico, seja qual for o recurso natural “da vez”, é promover 

a formação de uma elite local oriunda do controle sobre tais recursos. O mesmo ocorre com o 

turismo e o recurso é o solo transformado em espaço turístico. 

 Como um último reforço do argumento de que a tendência do turismo é intensificar a 

capitalização de todos os aspectos da vida, vale trazer um exemplo dado por Naomi Klein 

(2007). A autora mostra como, poucos meses após o trágico Tsunami na Indonésia no ano de 

2004, as exigências feitas para a liberação de recursos para a recuperação das áreas afetadas 

incluíam a proibição do retorno das populações locais a áreas litorâneas e essas áreas 

deveriam ser destinadas a empreendimentos turísticos, como forma de “desenvolver a região”. 

Para fazer mais uma vez referência a algo já discutido anteriormente, à semelhança das 

exigências das agências de financeiras para financiamento de medidas para os pactos 

climáticos, essas exigências costumam vir travestidas da ideia de garantia do desenvolvimento 

dos países também do pagamento dos empréstimos. O turismo, entretanto, é um exemplo da 
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falácia que está por trás. De fato o turismo garante uma ampla geração de renda, porém de 

forma concentrada e os próprios países subdesenvolvidos não têm se desenvolvido em função 

da expansão do turismo. 

 A capacidade de o turismo garantir emprego também merece atenção crítica. Ela é 

propalada geralmente em locais com baixo desenvolvimento industrial, sendo a possibilidade 

concreta de superação desse problema. Como uma das expressões mais enérgicas do 

desenvolvimento neoliberal, as relações de trabalho no setor turístico trazem em seu seio as 

determinações de tal modelo, qual seja, a precarização das relações de trabalho (Ouriques, 

2007). O processo de reestruturação produtiva neoliberal visando à aceleração do tempo de 

rotação do capital implica a flexibilização dos vínculos e fragilização das leis trabalhistas de 

forma a dinamizar o mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, desde a crise do fim dos anos 

1960 há uma tendência ao crescimento do desemprego em nível global. Quaisquer iniciativas 

que começaram a ir na contramão de tal processo foram solapadas pela crise desencadeada em 

2007. 

 Nesse cenário, vale atentar para o caráter precário das ocupações ligadas ao turismo. 

Nesse setor, de maneira geral (e isso inclui o turismo em países desenvolvidos), trata-se de 

condições intensas de sobrecarga de trabalho em períodos de alta, salários baixos, horários 

irregulares, ampla informalidade, sazonalidade e alta cobrança (Moretti, 2007; Ouriques, 

1999). Tal atividade também tende a ocupar mão de obra local não qualificada nos empregos 

menos técnicos, com baixa remuneração e geralmente de forma intermitente. Por 

corresponder a elementos próprios do capitalismo contemporâneo, 

 

acreditar que esse quadro possa mudar, determinando condições de trabalho e salários 

mais altos (e existem aqueles que falam na profissionalização do turismo como saída 

para os baixos salários...), num cenário nacional e global de precarização na situação 

dos trabalhadores é apostar numa contra-tendência que não se apresenta como uma 

possibilidade efetiva (Ouriques, 1999, p. 73). 
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O turismo globalizado também possui, em muitos lugares, um “caráter autofágico” 

(Ouriques, 2012). Esse aspecto diz respeito à deterioração dos elementos naturais de que, 

muitas vezes, sobrevive. A invasão de áreas virgens por hotéis, resorts e mansões de veraneio, 

a alta produção de lixo e esgoto em localidades que não possuem estrutura para tratar e a 

própria transformação do espaço em direção a uma urbanização com impactos sobre os 

ecossistemas locais, são exemplos desse processo. E é notável outra tendência do capitalismo 

em sua fase contemporânea que se articula a esse setor, o consumo intensivo e concentrado. 

Se 5% a 10% da população mundial viajam turisticamente, não faz sentido tratar o tema como 

turismo de massa. Contudo, pela própria lógica que subjaz a esse tipo de lazer, é uma 

porcentagem suficiente para colocar em risco os objetos próprios do consumo turístico 

(Ouriques, 2012). Algo semelhante foi discutido anteriormente no que se refere ao consumo 

dos recursos naturais. Ele é concentrado em uma parcela da população mundial e nos países 

desenvolvidos, não fazendo sentido atribuir peso indiscriminado, sob o título de consumismo, 

às formas de consumo individual. 

 Pelos mecanismos aqui discutidos, é perfeitamente compreensível o turismo dentro da 

lógica de “destruição criativa” própria do neoliberalismo (Harvey, 2007; Mészaros, 2002). 

Sua aparência “desenvolvedora” se dá na mesma medida em que vai passando por cima de 

tradições, hábitos, sociabilidades, modos alternativos de produção etc. Esses efeitos ocorrem 

direta ou indiretamente. A atividade turística pode muito bem “preservar” as tradições de um 

grupo social mercantilizando-as, contudo, vale lembrar que sua função última é a inserção das 

relações capitalistas em outros âmbitos, daí que as transformações vão acontecendo a partir, 

por exemplo, da inserção dos membros das comunidades em certos padrões de consumo, nas 

formas de trabalho que perdem a conexão com os saberes tradicionais etc. Pode ocorrer, por 

um lado, uma destradicionalização dos moradores (Moretti, 2007), ou mesmo a capitalização 



137 
 

 

da tradição que, por outros caminhos, incorre também em um processo de 

destradicionalização. Vale a ressalva de que não é uma análise moral que opõe 

maniqueistamente o “tradicional bom” ao “turismo mau”. Muitas vezes, nas comunidades 

tradicionais, a sobrevivência se dá no limite e as condições de vida são precárias. Contudo, é 

importante compreender que a inserção de relações tipicamente capitalistas por meio do 

turismo, tampouco é o ingresso para a superação dessas condições.  

 Ao fim e ao cabo “as praticas turísticas, que seguiram um modelo capitalista, também 

precisam ser repensadas na medida em que geraram, na maioria dos casos, o mesmo padrão 

excludente, desigual e exploratório de desenvolvimento da produção capitalista calcada na 

industrialização” (Valduga, 2007). O turismo fundado nesse tipo de relação, ao contrário dos 

prometidos desenvolvimento e bem-estar das periferias do capitalismo, e isso é notável nos 

países da América Latina, reproduzem as contradições dos outras esferas de produção. Sob 

essa lógica, “o turismo não é uma panaceia, mas atua como placebo” (Blázquez & Cañada, 

2011, p. 8).  
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4. Afetividade e as relações pessoa-ambiente 

 

O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí 

afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que 

Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da 

alegria, e inda mais alegre ainda no meio da tristeza!  

(Guimarães Rosa) 

 

 Até aqui, a reflexão teórica girou em torno de determinações mais gerais de aspectos 

importantes nas transformações socioambientais locais de interesse para a pesquisa. Em suma, 

tratei de como a dinâmica do modo de produção capitalista, no primeiro caso, participa da 

emergência dos discursos ambientais e das iniciativas de respostas à questão ambiental na 

mesma medida em que a põe e, no segundo caso, como, pela mediação da atividade turística, 

transforma modos de existência baseados na pesca artesanal. Contudo, acredito que o nexo 

fundamental para a compreensão sobre como as determinações do capitalismo (e suas 

variadas mediações, como FREs e turismo) se manifestam na vida das pessoas e comunidades 

(no caso específico do presente trabalho transformando seus meios socioambientais), deve 

deter-se sobre a vida cotidiana. Mais do que isso, é necessário compreender como o 

movimento do capital se articula propriamente ao movimento das pessoas em suas vidas.  

Assim, compreendo que esse nexo passa por entender a dinâmica afetiva. Esta, como 

será exposto na sequência, vai além das respostas emocionais a estímulos externos, mas trata 

da condição de possibilidade da própria emergência, resistência e transformação de modos de 

vida. Por esse motivo, passo do foco das determinações mais gerais para o lugar em que se 

dão as determinações mais singulares, os corpos em relação, o campo afetivo. São dois 
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campos imanentes da vida social, logo a mudança trata essencialmente de foco, de quais 

mecanismos ressaltar e compreender. 

A maneira pela qual tomo a dimensão afetiva da vida humana é como imanente a 

qualquer prática social e relação com o mundo. A afetividade, como doravante será discutido, 

não diz respeito a uma faculdade mental, ao lado das cognições, da vontade etc, mas de algo 

que atravessa o próprio tecido social. Por esse motivo, é um aspecto da vida que se relaciona à 

história do mundo tanto quanto à história de cada pessoa. Mais do que isso, é a condição 

própria pela qual a história dos sujeitos agindo é a história do mundo. 

 Dessa maneira, entendo a afetividade (ou os afetos propriamente ditos), além de 

imanente, como dinâmica, de um ponto de vista não essencialista, além de ser uma categoria 

ético-política. Essa perspectiva é inspirada na teoria dos afetos desenvolvida pelo pensador 

holandês Baruch de Espinosa (1632-1677). O propósito deste capítulo é tratar da afetividade 

como categoria para a compreensão de certos aspectos das relações pessoa-ambiente. Essa é a 

categoria fundamental dessas relações no tange à análise do contexto da presente pesquisa.  

 Antes, porém, de abordar a teoria espinosana, farei algumas considerações sobre as 

perspectivas sob as quais o tema dos afetos vem sendo tratado no tocante ao estudo das 

relações pessoa-ambiente. Após essa breve exposição de tais perspectivas, pretendo discutir a 

teoria dos afetos em Espinosa e como nos permite uma melhor compreensão da vida afetiva. 

Ademais, a partir desse fundamento, discutirei algumas possibilidades de pensarmos a 

questão da afetividade no período neoliberal do capitalismo. Entendo que é uma maneira de 

superar o caráter a-histórico atribuído costumeiramente aos afetos e ao desejo humanos e 

estratégia fundamental se quisermos compreender a relação dos sujeitos com seus contextos 

na atualidade. 

 

4.1. A negligência e a recuperação da dimensão afetiva nas relações pessoa-ambiente 
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A temática da afetividade parece ter ganhado mais atenção nos últimos tempos por 

parte das ciências e, assim, da psicologia ambiental. Nessa disciplina, a presença de enfoques 

cognitivistas e comportamentalistas foi dominante ao longo da década de 1970 e as relações 

afetivas entre pessoas e seus ambientes só ganham força a partir da década de 1980, 

principalmente com o enfoque fenomenológico (Giuliani & Feldman, 1993). 

Há diversas dificuldades no tocante à questão afetiva nesse campo de saber. Por se 

tratarem de conceitos oriundos da psicologia em sua maioria, além de certa diversidade de 

possíveis entendimentos a partir da teoria de origem, preservam características de tradições 

que não situavam o espaço físico como dimensão presente na afetividade humana. Ou, quando 

o fizeram, o ambiente esteve sempre em segundo plano em relação às demais dimensões dos 

construtos psicológicos. Ademais, as próprias teorias psicológicas que tentaram abarcar os 

afetos possuem especificidades na concepção de sujeito e da relação deste com o mundo (seja 

físico ou social) que acabam sendo pouco problematizadas quando incorporadas à temática 

das interações humano-ambientais. 

É possível que uma das principais barreiras ao desenvolvimento da temática afetiva 

não seja privilégio da psicologia ambiental, mas da própria tradição de pensamento que se 

desenvolveu no ocidente. Explico-me: obviamente, comparada às demais ciências, inclusive 

às humanas, a psicologia teve uma grande disposição para esse tema, uma vez que busca as 

dimensões da subjetividade e do comportamento humanos, no entanto, ancorada na tradição 

cartesiana. A relação mente-corpo pensada de forma dualista, tal qual entroniza essa tradição, 

tem sido combatida em diversas abordagens, mas algumas de suas marcas teimam em 

permanecer. Dentre elas, o lugar dos afetos na vida e nas ciências. A visão hierárquica da 

relação corpo-mente consegue permanecer indelével do conjunto cultural ocidental, por mais 

que já se tenha fortalecido o entendimento da relação simbiótica dessas dimensões.   
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O grande problema de tal epistemologia é que se trata de uma das sustentações 

ideológicas de sociedades direcionadas ao domínio do corpo, ainda que esse domínio se dê de 

forma diferente e com determinações próprias em cada formação social. E pensar afetos é 

pensar o corpo. 

A relativa autonomia da alma (ou o cogito) perdura em boa parte das tradições 

filosóficas subjacentes às teorias psicológicas. O que há de comum nessas tradições é 

justamente a relação hierárquica que coloca o corpo como o lugar em que se dão as relações 

com o mundo empírico e a alma/mente, relativamente autônoma, como aquela que consegue 

pensar e entender o mundo. Mais do que isso, no dualismo do cartesianismo, as paixões - 

aquilo que afeta a alma - se fundam no conflito entre ela e o corpo (Chauí, 2011). O resultado 

disso é a sobrelevação da mente que, dotada de vontade, poderia redirecionar o curso do que 

lhe acontece. Tem-se, então, o fundamento filosófico central da racionalidade e da moral 

modernas, qual seja, a razão entificada como timoneira da vida boa e plena, dissociada do 

mundo e do corpo que lhe determinam. O afeto é o pathos e foi, na tradição apontada, sempre 

que possível rechaçado. A afetividade, sob essa lógica, “quando não é desconsiderada, é 

olhada negativamente como obscurecedora, fonte de desordem, empecilho para a 

aprendizagem, fenômeno incontrolável e depreciado do ponto de vista moral” (Sawaia, 

2001b, p. 98). 

Isso não significa dizer que não se tenha dado lugar ao tema, mas que a base cultural 

sobre a qual se assentou a produção científica sobre os afetos não é diferente da tradição 

sacramentada por Descartes. Isso fica claro no desenvolvimento de tradições da psicologia 

que visaram sempre a descobrir as melhores formas de domínio do que pode o corpo e do que 

afeta a alma – toda uma pedagogia e uma psicopatologia têm seu fundamento no caldo 

cultural cartesiano. São mais que perspectivas, são conjuntos de práticas sociais ancoradas nos 

vícios clássicos presentes na análise psicossocial da afetividade. Trata-se, enfim, de “concebê-
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la negativamente, como antagônica à razão e à ordem, ou de considerá-la um fenômeno 

contingente, produto da linguagem ou da cultura, ou ao contrário, um fenômeno biológico, 

uma substância dura que se manifesta ao ser provocado por estímulos exteriores” (Sawaia, 

2001b, p. 100). 

 Na psicologia ambiental houve uma priorização da dimensão cognitiva até a década de 

1970 e negligência sobre o impacto das emoções/afetos sobre o comportamento humano 

(Giuliani & Feldman, 1993; Kals & Maes, 2002). Apenas nos anos 1980 os psicólogos 

cognitivos “redescobriram” o afeto, “apesar de seu interesse ser principalmente circunscrito às 

emoções (‘hot’ emotions)” (Giuliani, 2003, p. 139). Nessa forma de abordar o tema, via de 

regra, sentimentos e emoções acabam por ser considerados como aspectos distintos da 

afetividade humana, com os sentimentos sendo considerados estruturas mais subjetivas e 

interiorizadas e as emoções como efeitos específicos e intensos da ação de algum estímulo.  

Com algumas exceções, o tratamento dado à afetividade nas relações pessoa-ambiente 

está circunscrita a três tipos de abordagens: aqueles trabalhos para os quais a afetividade não é 

considerada como prioritária, ou mesmo ignorada; aqueles que consideram afetos parte 

importante das relações pessoa-ambiente, e os tomam como construtos separado das 

cognições, ainda que com formas de interação entre ambas as categorias e; os que consideram 

afetos importantes nas relações pessoa-ambiente e que não há cisão entre cognição e afeto, 

como as abordagens fenomenológicas. 

 Essas diferenças se fundam nas concepções de sujeito e da relação desses com a 

realidade. Ancoradas no cognitivismo dominante na psicologia e na psicologia ambiental dos 

anos 1970, a maioria dessas concepções possui em comum o olhar individualista, centrado em 

processos psicológicos desarticulados do contexto em que ocorrem. Quando relacionadas ao 

ambiente, a tendência é uma abordagem interacionista, que percebe pessoa e entorno como 

unidades separadas com interações entre elas, busca relações de causa e efeito entre ambos, 
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em que o tempo e a mudança não são intrínsecos ao fenômeno (Valera, 1996). As 

consequências das relações estariam, então, nas características mesmas dos objetos. 

 A questão essencial apontada pelos trabalhos sobre as chamadas emoções ambientais 

(e.g. conectividade com a natureza) é a de que as diversas emoções presentes na vida dos 

indivíduos possuem um impacto forte, da mesma maneira que as cognições, que podem 

explicar as diferenças no que diz respeito aos comportamentos relativos ao ambiente, 

sustentáveis ou não (Hinds & Sparks, 2007; Kals & Maes, 2002, Kals, Schumacher, & 

Montada, 1999).   

Em alguns casos pensa-se uma conexão emocional inata com a natureza, mas, 

fragilizada pela modernidade (Wilson, 1993). As correntes que pensam a afetividade nesses 

termos de resgate de um mundo prenhe de sensações autênticas que se ruiu para dar lugar a 

um mundo racionalista e frio, em sua maioria, recebem influência, direta ou indireta, do 

pensamento sociológico de Max Weber (1982) e sua tese do Desencantamento do Mundo. O 

problema de tais concepções reside em ignorar as determinações concretas das relações 

histórico-sociais, adotando um olhar idealista sobre a realidade e sobre os próprios valores. Se 

é verdade que há um distanciamento de valores positivos em relação à natureza na 

constituição da modernidade, isso não significa que seu oposto seja uma conexão afetiva 

positiva intrínseca.  Essa relação sempre se dá de acordo com as formas históricas de 

organização e reprodução social. O que se tem na incorporação do afetivo aos modelos 

explicativos do comportamento, além da aposta ética como resposta à questão ambiental, são 

abordagens psicologistas dos fenômenos afetivos, que acabam tratados como entidades 

psíquicas deslocadas de qualquer contexto social e histórico.  

 Além dos estudos sobre emoções direcionadas aos ambientes, outro tipo de abordagem 

da questão afetiva nas relações pessoa-ambiente se dá em torno da vinculação entre 

indivíduos e seus contextos. São várias as perspectivas que abordam esse tema e numa grande 
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variedade conceitual, que apresenta dificuldade de ser resolvida no campo empírico. 

Conceitos como Topophilia, rootedeness, belongingness, insideness, embeddedness, 

affiliation, appropriation, commitment, investment, place dependence, place identity, urban 

identity, place attachment, sense of place, sense of community, community attachment etc, 

buscam qualificar formas de relação que indiquem um sentimento mais intenso (como a 

conexão emocional com a natureza, citada mais acima) e prenhe de significados pessoais ou 

de grupo com relação a lugares variados.  

Essas propostas conceituais possuem em comum o fato de trazerem o ambiente físico 

e suas características como parte dos laços formados ao longo da vida humana, porém 

diferindo em relação ao conteúdo desses laços - afetivo, cognitivo e/ou simbólico -, a valência 

do laço - positivo ou negativo -, e a especificidade do laço - se caracterizam um afeto 

específico ou um sistema amplo de afetos relacionados aos lugares (Giulliani & Feldman, 

1992). 

Dois dos conceitos mais tradicionais para lidar com tais vínculos são o de apego ao 

lugar (place attachment) e identidade de lugar (plce identity). Williams (2013) sugeriu duas 

formas mais gerais sob as quais o conceito de apego ao lugar vem sendo tratado:  

 

uma se refere a um construto operacional designado a medir a intensidade emocional 

ou força do apego ao lugar descrito como um locus de apego. A outra se refere a 

processos psicológicos mais amplos de formação de vínculo e produção de significado 

(lugar descrito como um centro de significado) (Williams, 2013, p.91). 

 

 Há, nessa conceituação, dois polos conceituais que podemos opor em termos de 

fundamentos ontoepistemológicos. No primeiro caso, “lugar como locus de apego”, o vínculo 

é um dado que pode ser identificado, medido, articulado a outros construtos e variáveis de 

forma a desenvolver modelos explicativos. Em outras palavras, calca-se numa concepção 

positivista da afetividade. No segundo caso, “lugar como um centro de significados”, em que 
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pese um leque de perspectivas possíveis, a orientação é de um paradigma interpretativo, que 

pode ser mais ou menos relativista.  Nesse sentido, busca-se entender o domínio dos 

significados guiando a ação humana. 

As características dos estudos sob o primeiro paradigma (que incluem os estudos sobre 

emoções mencionados no início deste tópico) são o caráter experimental (ou de campo com 

controle rígido de variáveis), empirismo (o dado fala por si mesmo), a busca pela 

representatividade da amostra e generalização dos resultados, criando modelos explicativos 

universais ou parcialmente universais para fenômenos com intuito de predição, além da 

consideração do caráter objetivo e neutro da investigação. No tema da afetividade e dos 

vínculos entre pessoas e ambientes, isso se traduz na busca por bons preditores dos 

fenômenos afetivos ou os fenômenos afetivos como preditores de outros fenômenos em temos 

de variáveis, dimensões ou fatores (Hernández, Hidalgo & Salazar-Laplace, 2007; Hidalgo & 

Hernández, 2001; Kyle, Grafe, Menning, & Bacon, 2004; Lewicka, 2008; 2010; Williams & 

Vaske, 2003). Há ainda estudos orientados pelo mesmo paradigma ontoepistemológico que 

identificam variadas formas de apego (Lewicka, 2011), ou visam à elaboração de modelos 

explicativos, como o modelo tripartite de Scannel e Gifford (2010), ou o modelo dinâmico de 

Devine-Wright (2013). 

Um elemento importante a ser destacado desses estudos e modelos desenvolvidos é o 

foco no debate metodológico. Nesse sentido, o método ganha uma responsabilidade profética 

de revelar a verdade sobre o fenômeno, donde as diferentes concepções sobre que construto é 

dimensão do qual outro. Esse debate se desprende de seus pressupostos ontoepistemológicos 

e, recorrentemente, é reduzido à oposição qualitativo-quantitativo, quando o que 

poderia/deveria estar em jogo é a própria natureza do fenômeno e da produção de 

conhecimento. No paradigma discutido no momento, se traduz a evidência empírica imediata 

como a natureza mesma ou probabilística do fenômeno. Assim, afetividade, aqui, é a coleção 
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de sentimentos e emoções mensuráveis e identificáveis a partir de relações entre variáveis, 

sejam físicas, sociais, ou individuais. 

Se o primeiro paradigma é predominante na área, o segundo paradigma sugerido 

acima vem crescendo na direção dos estudos discursivos (Di Masso, 2012; Di Masso, Dixon, 

& Durrheim, 2013; Di Masso, Dixon, & Pol, 2011; Dixon & Durrheim, 2000; Dixon, Levine 

& McAuley, 2006). As investigações sob o domínio interpretativo criticam o tratamento dado 

ao apego ao lugar na maioria das pesquisas que o tomam como um fenômeno intrapsíquico, 

“algo que reflete pensamentos e sentimentos ocorrendo dentro da mente do indivíduo como 

resultado de suas experiências pessoais com ambientes físicos particulares” (Di Masso, Dixon 

& Durrhein, 2013, p. 81), não entendendo esses afetos como práticas sociais, formulação 

cotidiana dos significados nas interações pessoa-ambiente. Ou seja, sob um ponto de vista 

discursivo, o apego ao lugar precisa ser apreendido nas práticas discursivas que, a sua vez, 

interacionalmente constroem realidade. Assim, os sentimentos em relação aos lugares podem 

ser entendidos como empreendimentos discursivos que são atualizados nas práticas cotidianas 

que reproduzem ou contestam o ordenamento socioespacial (Di Masso, Dixon, & Durrheim, 

2013). 

 Uma tradição nos estudos dos vínculos entre pessoas e ambientes que ainda subsidia 

muitos estudos na área é aquela calcada na fenomenologia (Relph, 1976; Seamon, 1984; 

Tuan, 1983). Essa concepção bebe no caldo conceitual de Heidegger (1962), que considera os 

sujeitos a partir de uma “inescapável imersão no mundo”. Assim, o sentido se vincula à 

experiência vivencial nos lugares e “laços emocionais com o mundo podem estar relacionados 

ao tipo de entendimento que uma pessoa ganha daquele mundo ou com o modo de encontro 

da pessoa com aquele mundo” (Seamon, 1984, p. 757). Sense of place (Hummon, 1992; 

Jorgensen & Stedman, 2001) é um dos conceitos que busca sugerir de forma mais ampla a 

experiência vital entre indivíduos e ambientes. Dando centralidade à experiência, além do 
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leque de possibilidades de experiências afetivas, a perspectiva fenomenológica abre outro 

para os espaços físicos nos quais tais experiências se desenvolvem (Manzo, 2003; 2005). 

 Apesar de dar um sentido bastante amplo para os diversos sentimentos que podemos 

desenvolver nos espaços físicos, a vertente fenomenológica tem um foco experiencial que não 

permite um aprofundamento no entendimento da produção histórico-social dos lugares e da 

relação com os mesmos, ainda que não a ignore. Além disso, o enfoque individualista não 

favorece o reconhecimento de relações sociais diferentes e as próprias contradições internas 

às sociedades e experiências circunscritas contextualmente em termos de classe, organização 

geopolítica etc. Os conflitos étnicos, disputas de territórios nas cidades e em seus bairros, a 

divisão social do trabalho expressa urbanamente, os espaços de circulação de diferentes 

identidades sociais, e a própria predisposição a uma vinculação entre pessoas e determinados 

ambientes se dão num contexto cultural amplo, em que economia, política, costumes e fluxos 

sociais concorrem na construção de determinados sentidos que, em larga medida, determinam 

os usos dos espaços. Não é em qualquer lugar, nem a qualquer pessoa/grupo e, menos ainda 

de qualquer maneira que acontecem tais atribuições de sentimentos.  

Além da vinculação afetiva entre pessoas e ambientes, traduzida geralmente pelo 

construto do apego ao lugar, a identidade de lugar é outro conceito recorrentemente estudado 

no campo das interações humano-ambientais. É interessante notar que, costumeiramente, é 

tratada como uma dimensão cognitiva (Proshansky, 1978; Proshansky, Fabian & Kaninoff, 

1983), como uma subestrutura cognitiva da identidade pessoal que diz respeito às cognições 

sobre o mundo físico no qual o indivíduo vive, enquanto outros fenômenos psicológicos, 

como apego, dependência, corresponderiam à dimensão afetiva da vinculação. Isso implica 

uma distinção substancial entre conhecimento, representação, e afeto. Essa fissura é rechaçada 

sob a perspectiva espinosana, mas a relevância do construto e sua relação íntima com a 



148 
 

 

dinâmica afetiva humano-ambiental na literatura da área implicam a necessidade de abordar a 

questão. 

 Da mesma maneira que os trabalhos sobre o apego ao lugar, alguns problemas vêm 

sendo apontados no que diz respeito ao construto da identidade de lugar, muitos deles em 

função da orientação cognitivista e o substrato do paradigma ontoepistemológico positivista. 

Sob o referencial da psicologia social discursiva, e a partir da constatação de que os trabalhos 

sobre a identidade de lugar focaram essencialmente em cognições e sentimentos individuais, 

Dixon e Durrhein (2000) recomendaram o tratamento desse construto como algo que as 

pessoas criam cotidianamente ao falar de tais sentimentos, que serve como base para suas 

próprias práticas discursivas e sociais, além de estar prenhe de tradições ideológicas que 

regulam relações humano-ambientais.  

Sobretudo no que concerne a uma interpretação positivista, aspectos tão fundamentais 

da vida parecem acontecer sem tempo nem espaço, como entidades que existem 

aprioristicamente como faculdades da mente humana. O mesmo se dá com a categoria dos 

afetos: são tratados como variáveis intrínsecas ao sujeito, sem conexão com a processualidade 

histórica da humanidade, e a dinâmica dos sujeitos no mundo. O que é ontologicamente 

constitutivo dos sujeitos (história, relações afetivas) é tratado, quando muito, como variável.  

Talvez o exemplo do “social” na psicologia ambiental seja bastante emblemático. Não 

é possível afirmar que haja negligencia com o social, mas quando abordado, geralmente, é 

tomado como variável externa aos indivíduos, como influência de grupos sociais em tal ou 

qual dado da subjetividade ou do comportamento. A condição social e, mais especificamente, 

a condição de classe, não é tomada como produto histórico, constitutivo do sujeito e de sua 

história, que diz respeito ao seu próprio lugar de fala. 

Como consequência, a afetividade não possui tempo nem espaço, os sujeitos são 

igualmente dotados da mesma faculdade afetiva, ainda que com diferenças individuais, que 
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não possuem especificidades em função de classe social, contexto e momento histórico. Em 

geral, essas perspectivas também tratam como faculdade relativamente estática, perdendo de 

vista a dinâmica cotidiana e relacional da vida afetiva. 

Assim, as concepções de afetividade que traduzem tais concepções de sujeito não são 

competentes em tratar o afeto em nível ontológico, ou seja, como imanente à relação sujeito-

mundo e à própria constituição da subjetividade. Mais do que isso, as perspectivas que lidam 

com os afetos a partir de uma visão psicologista, como “faculdades da alma”, a partir das 

emoções e sentimentos, reafirmam a cisão mente-corpo da tradição cartesiana. Por tradições 

diferentes, temos um quadro em que a afetividade é relegada ora ao antigo pathos que 

interfere, pra bem ou pra mal, na possibilidade de conhecer objetivamente o mundo (razão e 

emoção são apartadas mesmo nas abordagens que as colocam como complementares), ora ao 

resgate romântico de uma essência perdida. Tradições essas que esvaziam a potência ético-

política dos afetos e, por isso, seu caráter transformador. Para um campo de saber que nasce 

com a transformação como norte, isso é uma lacuna teórica fundamental. 

 

4.2. Afetividade como categoria ético-política  

 

 Tendo problematizado as concepções de afetividade predominantes nos estudos das 

relações pessoa-ambiente, pretendo agora desenvolver a perspectiva da afetividade de 

Espinosa. Acredito que essa concepção permite enfrentar, se não superar, grande parte dos 

problemas que apontei anteriormente nas teorias tratadas, como as orientações individualistas, 

o subjetivismo, a abordagem estática dada ao fenômeno, sua oposição à racionalidade e, 

sobretudo, a ausência do caráter político dos afetos. A presente discussão será apresentada em 

dois tópicos. Neste tópico desenvolvo a teoria dos afetos de Espinosa em sua dimensão ético-

política, tal qual concebida pelo pensador holandês, na intenção de evidenciar como a 
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dinâmica afetiva pode nos levar a uma vida de servidão ou de liberdade. No tópico seguinte, 

busco inserir a dimensão dos afetos, pensada especialmente em termos do desejo, nas relações 

do modo de produção capitalista.  

Entendo, assim, que será possível traçar um quadro da própria indissociabilidade de 

nossa vida afetiva dos processos históricos, sociais e políticos. O desenvolvimento dessa 

argumentação tem por fim considerar que todos esses processos articulados à dinâmica afetiva 

devem ser levados em conta ao pensarmos a afetividade nas relações pessoa-ambiente. Mais 

do que isso, dar essa dimensão aos afetos é colocar a afetividade como central para qualquer 

concepção dessas relações, desde as interações humano-ambientais domésticas ao quadro 

mais geral de insustentabilidade da vida humana no planeta. 

Marx e Espinosa, apartados por dois séculos, compartilham algo fundamental que lhes 

garante atualidade e pertinência de pensamentos, a força explicativa de seus trabalhos e a 

ideia de que conhecer é conhecer pela causa (Paula, 2014). E aqui já situo uma distinção 

fundamental entre causalidade tal qual concebida por esses pensadores e as relações causais 

buscadas no positivismo: “a causa, em Espinosa como em Marx, é ela mesma uma ação 

produtora. Conhecer algo é, portanto, perguntar-se pelas razões de sua produção. Conhecer, 

assim, será conhecer o modo de produção – de uma coisa, de uma sociedade, de um modo de 

vida” (Paula, 2014, p. 68). Acrescentaria que, para ambos os autores, trata-se de causalidade 

imanente, em que a causa se reproduz constantemente e não se separa de seus efeitos, além de 

transformacional ou histórica, em que a dinâmica causal pode sempre atualizar novas 

potencialidades e novas causalidades. 

 Todavia, há de se apontar que, enquanto o primeiro era um teórico do capitalismo, 

disposto a investigar seus elementos constitutivos historicamente determinados, o segundo 
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elege como objetos e, em certo sentido, inimigos
20

, o despotismo e a igreja de sua época. Por 

esse motivo, Espinosa foi um filósofo que enfrentou, acima de tudo, a ignorância, a 

superstição, a servidão, e o moralismo sobre as paixões. Até sua época, os mais influentes 

pensadores sobre os afetos e paixões foram filósofos morais, clérigos, ou ambos, e o 

tratamento dado a esses temas era com o “intuito de demonstrar a importância de governar as 

paixões e cultivar os afetos” (Dixon, 2012, p. 342). Precisamente por isso, Espinosa via a 

condenação da afetividade, conforme dominante em sua época, como fonte da ignorância e da 

servidão. 

O que pode um corpo?  

 Toda teoria sobre a vida afetiva em Espinosa terá como consequência prática (e ética) 

essa questão. Partindo da assertiva de que “não sabemos o que pode um corpo”, segundo 

Deleuze (2002), Espinosa está fazendo uma provocação e uma declaração de ignorância para 

propor um novo modelo: o corpo. Ora, ao longo do livro III da Ética (1677/2010), ele 

demonstrará o corpo como lugar onde se dá o embate de forças das afecções e, por isso 

mesmo, potência para o que nos afeta negativamente e positivamente e, como consequência, 

lócus das forças de repressão e dominação, mas também do exercício de resistência e da 

liberdade. 

Contudo, não adiantemos as coisas. Vejamos primeiramente como Espinosa define o 

afeto: “por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é 

aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as ideias dessas 

afecções” (Espinosa, 1677/2010, p. 163).  

 Para o filósofo, a realidade extensa é definida pelo encontro de corpos e esse encontro 

promove sempre afecção; a afecção é uma mistura de corpos. “Um corpo, uma 

                                                           
20

 A história pessoal do filósofo holandês mostra esse conflito, uma vez que foi crítico ferrenho das instituições 

religiosas, dos sacerdotes como intérpretes dos textos sagrados, e da teocracia como ação política, tendo sido 

excomungado aos 24 anos pela comunidade judaica de Amsterdã.  
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individualidade, é uma composição de uma infinidade de partes extensas, a permanência de 

uma relação de movimento e repouso através das mudanças que afetam suas partes” 

(Machado, 2009, p. 72). Todo corpo é potencial de ação, paixão, possui qualidades, e entra 

em relação com outros corpos. Daí parte que os corpos, para Espinosa, podem ter bons e maus 

encontros: 

 

Um bom encontro de corpo é aquele em que o corpo que se relaciona, que se mistura 

com o nosso, combina com ele, isto é, compõe sua própria relação característica com a 

relação característica de nosso corpo. Um mau encontro é aquele em que um corpo 

que se relaciona com o nosso não combina com ele e tende a decompor ou a destruir, 

em parte ou totalmente, nossa relação característica (Machado, 2009, p. 75). 

 

 Com os corpos entrando em relação, ou seja, ao afetarem outros corpos e serem 

afetados por eles, fazemos também ideia das afecções. Segundo Espinosa, a qualidade do 

encontro se define, como exposto acima, pela possibilidade de compor ou decompor um 

conjunto de relações características do outro. Quando tenho um encontro no qual a relação 

característica do outro corpo combina com a do meu, minha potência de agir, ou conatus, 

capacidade para perseverar na existência, aumenta, daí decorre a ideia que fazemos dessa 

afecção como alegria.  

No caso oposto, quando o encontro com outro corpo decompõe ou destrói parte da 

relação característica do meu corpo, minha potência de agir diminui, daí decorre a ideia que 

fazemos dessa afecção como tristeza. O conatus é, então, para Espinosa (1677/2010), o 

esforço de cada ser para perseverar na existência.  

 

Esse esforço, à medida que está referido apenas à mente, chama-se vontade, mas à 

medida que está referido simultaneamente à mente e ao corpo chama-se apetite, o qual, 

portanto, nada mais é do que a própria essência do homem [...] Além disso, entre 

apetite e desejo não há nenhuma diferença, excetuando-se que, comumente, refere-se o 

desejo aos homens à medida que estão conscientes de seu apetite (Espinosa, 

1677/2010, p. 177). 
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Esse conatus está sempre preenchido por afecções, que são efeitos decorrentes do 

encontro com outros corpos. Alegria ou tristeza são afetos que decorrem da variação da 

potência de ser e existir em função das afecções dos corpos e, enquanto estas são um estado, 

aqueles se constituem como uma relação temporal. O afeto não é estase, mas antes a 

expressão de uma variação de potência. Alegria, tristeza e desejo são os três afetos 

fundamentais, dos quais decorrem todos os outros afetos possíveis. 

 Se alegria ou tristeza são afetos que decorrem da variação da potência de ser e existir 

em função das afecções dos corpos, o desejo é o conatus determinado por alguma afecção que 

o leva a conceber ou a fazer alguma coisa. Essa concepção é fundamental na compreensão de 

corpo dentro de uma processualidade do desejo em sua relação com o mundo. O desejo é 

determinado pelas afecções como alegre ou triste. O corpo como grau de potência está sempre 

preenchido de afetos, sejam alegres ou tristes e, por consequência, sempre determinado a 

desejar algo. Dada a afecção que determina esse desejo, ele será desejo alegre ou desejo triste. 

Reside nessa ideia a impossibilidade de conceber a essência humana por sua negatividade – 

falta, nada, pulsão de morte. 

 Nesse sentido, alegria é “a passagem do homem de uma perfeição menor para uma 

maior” e tristeza é “a passagem do homem de uma perfeição maior para uma menor” 

(Espinosa, 1677/2010, p. 239). É importante destacar que tanto alegria quanto tristeza são 

características da variação nos corpos afetados, ou seja, um corpo atingido pela ação de outros 

corpos. E alegria, tristeza e desejo são os três afetos fundamentais que, com diferentes 

composições, dão origem ao conjunto dos afetos humanos.  

É de suma relevância atentar para o afeto como efeito da mistura de corpos, e os afetos 

de alegria, tristeza, e desejo, como primários, juntamente com o desejo, de onde decorre o 

conjunto dos sentimentos humanos. Assim, não cabe adotar uma posição essencialista em que 
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as propriedades do objeto ou do sujeito determinam afetos específicos, “o que está em jogo é 

a composição de uma relação afetiva [...] Os nomes das muitas emoções que experimentamos 

são somente os nomes dados para diferentes arranjos de relações eufóricas ou disfóricas” 

(Brown & Stenner, 2009, p. 120). 

 

Estes [outros corpos] nunca o afetam [nosso corpo] por inteiro, e sim partes dele. Por 

isso mesmo, é natural que um mesmo corpo exterior nos afete de maneira diferente 

conforme a parte de nosso corpo afetada por ele, assim como é natural que diferentes 

corpos exteriores possam nos afetar da mesma maneira, dependendo das partes de 

nosso que afetem [...] um mesmo corpo exterior pode afetar de alegria uma parte de 

nosso corpo e de tristeza outra (Chauí, 2011, p. 94). 

 

Assim, também não faz sentido conceber uma relação estática entre um conjunto 

específicos de corpos. Como um determinado corpo afetará o meu, dependerá 

fundamentalmente do estado de meu corpo, e esse estado diz respeito aos afetos que o 

preenchem em um dado momento. A título de ilustração provocativa, a pergunta “entrar em 

contato com ambiente natural promove bem-estar?” não faz sentido sob a ótica de Espinosa, 

pois dependerá do conjunto de relações que compõem o estado momentâneo do conatus, ao 

qual o meio ambiente e os diversos corpos que o compõem se unem relacionalmente.  

Eis então que podemos desdobrar uma consequência vital para a constituição de uma 

teoria dos afetos: como efeitos, as afecções são marcas que acontecem aos corpos a todo o 

momento e, portanto, fica impedida qualquer definição ideal ou essencial da vida afetiva e das 

relações humanas – problema caro para a crítica das teorias afetivas dentro da psicologia. 

“Espinosa desaloja as emoções [afetos] do reino das respostas e situações e os ata firmemente 

à ação e encontros. Afetos ocorrem entre coisas finitas sobre a base de suas relações mútuas, 

no contexto de uma Natureza infinitamente produtiva.” (Brown & Stenner, 2009, p. 120). 

Mais do que isso, se há de se estudar a vida afetiva, é necessário pensar os encontros 

de corpos. Retomando a menção feita anteriormente à Espinosa por Deleuze (2002, p. 24), 
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“falamos da consciência e de seus decretos, da vontade e de seus efeitos, dos mil meios de 

mover o corpo, de dominar o corpo e as paixões, mas nós nem sequer sabemos de que é capaz 

um corpo”. 

 E tomar o corpo como modelo não é, de forma alguma, em detrimento da mente. Ao 

contrário, a filosofia de Espinosa é a crítica radical ao dualismo cartesiano que faz dos corpos 

e da alma duas substâncias distintas. Espinosa (1677/2010), por entender que “substância é 

aquilo que existe em si mesmo e que por si mesmo é concebido” (p. 13), concebe extensão e 

pensamento como atributos da substância única (Deus ou Natureza). Além disso, os modos, 

que são os objetos, estados de coisas, e as diversas formas de pensamento, como afecções 

dessa substância. Isso acaba com a distinção cartesiana e, especialmente, nos municia com 

uma crítica a toda e qualquer tese especulativa que afirme o primado da mente sobre o corpo e 

a toda e qualquer moral que vise à negação do corpo em favor da razão (seja teológica ou 

mecanicista positivista).  

 

Os filósofos concebem os afetos com que nos batemos como vícios em que os 

homens caem por culpa própria. Por esse motivo, costumam rir-se deles, lamentá-los, 

maltratá-los e (quando querem parecer mais santos) detestá-los. Acreditam, assim, 

fazer coisa divina e alcançar o cume da sabedoria, ao louvar de muitas maneiras uma 

natureza humana que em lugar nenhum existe e fustigar com suas sentenças aquela 

que deveras existe. Com efeito, concebem os homens não como são, mas como 

gostariam que fossem (Espinosa, 1677/2009, p. 273). 

 

 Essa crítica ao cartesianismo, pensamento contemporâneo de e combatido por 

Espinosa, não trata de mera guerra de especulações entre filosofias distintas, trata-se antes de 

uma posição prática e, como tal, a problematização dos modos de vida existentes, na tentativa 

de restituir um lugar para os afetos. A crítica feita, além de evidenciar os afetos como base de 

toda possibilidade de vida humana existente, põe a razão transcendental como criação humana 

e, por isso mesmo, longe de ser a timoneira para uma vida plena e livre. 
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E aqui entra um aspecto fundamental que, ao mesmo tempo em que enfrenta o 

racionalismo mecanicista, impede conceber a afetividade desde um ponto de vista subjetivista 

ou irracionalista: por termos o corpo e a variação de sua potência de agir em função dos 

encontros como relação fundamental com o mundo, fazemos ideias desses encontros. Essas 

ideias são adequadas ou inadequadas em função da capacidade de compreensão da maneira 

pela qual nossos corpos são afetados.  

Isso tem uma centralidade na obra de Espinosa, pois, para ele, quando somos 

determinados pelas forças externas que nos afetam, e desconhecemos as relações de 

composição entre nosso corpo e outros, somos causa inadequada de nossa existência. Um 

corpo só é causa adequada quando é causa de sua própria existência. Contudo, ser causa da 

própria existência não significa individualismo, mas atividade como oposição à passividade. 

Trata-se do exercício da própria potência para ser e existir, o que depende do aumento da 

capacidade de afetar e ser afetado e, por conseguinte, de conhecer, ou seja, de uma ampliação 

das relações. “Essa necessidade como força interior pode realizar-se somente na atividade; 

pensá-la como algo intrínseco, inerente ao sujeito, é incorrer no risco de um pensamento 

subjetivista e idealista” (Gomes, 2011, p. 13-14). 

Daí decorre que alegria, ou aumento de potência no corpo, é aumento na potência de 

pensar na mente e o contrário, tristeza, diminuição da potência de pensar. Consequentemente 

“a mente é tanto mais apta a um grande número de percepções quanto mais disposto estiver 

seu corpo para um grande número de afecções, e ela só sabe que seu corpo existe pela 

consciência que tem de suas afecções” (Chauí, 2011, p. 79). Se a mente é ideia do corpo e 

ideia das afecções que modificam a potência desse corpo, ela só o é na medida em que a 

potência de afetar e ser afetado deste está em variação. Logo, a mente não é uma faculdade de 

um corpo, mas expressão de um corpo em relação com outros corpos. 
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Partindo sempre da mistura de corpos, Espinosa concebe um corpo imaginativo, que 

gera imagens táteis, visuais, olfativas, auditivas, dos encontros que faz a todo instante. Por ser 

ideia do corpo, a mente produz ideias desses encontros. As imagens são modificações ou 

modos pelos quais o corpo humano é afetado por outros corpos e disposto para fazer isso ou 

aquilo. Essas modificações não dependem da presença do objeto que gerou a imagem. 

Imagens de pessoas ausentes podem, por exemplo, estar na raiz dos afetos de amor ou ódio 

(Brown & Stenner, 2009). Conhecer pela imagem é conhecer pelo efeito e não pelas causas e 

é, assim, base para a superstição. 

 

imagem é o que está separado de sua causa real e verdadeira e, por esse motivo, leva a 

mente a fabricar causas imaginárias para o que se passa em seu corpo, nos demais 

corpos e nela mesma, enredando-se num tecido de explicações ilusórias sobre si, sobre 

seu corpo e sobre o mundo (Chauí, 2011, p. 81). 

 

As ideias formadas a partir de tais imagens são inadequadas, pois se limitam a 

conhecer o mundo pelo efeito dos outros corpos sobre o nosso. Ao não saberem as causas 

reais de seus afetos, “os homens são conscientes de seus apetites e desejos, mas ignorantes das 

causas que os levam a apetecer e desejar” (Chauí, 2011, p. 81). É por isso que podem desejar 

tanto sua liberdade quanto sua servidão. Sendo causa eficiente do movimento de seu desejo, 

esse desejo é de liberdade. Contudo, tendo o desejo sempre conduzido por corpos externos, 

submetido absolutamente ao acaso dos encontros e não os compreendendo, ao homem cabe a 

servidão. “O aumento imaginário da força para existir e sua diminuição real é a servidão 

humana” (Chauí, 2011, 91), isto é, “a marca da servidão é levar o desejo à forma limite: a 

carência insaciável que busca interminavelmente a satisfação fora de si, num outro (coisa ou 

pessoa) imaginário” (Chauí, 2011, p. 92). 

A impotência para compreender o mundo parte do mesmo processo de alienação do 

nosso corpo, a passividade no lugar da atividade. Ainda que partindo de outro referencial 
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ontológico, o trabalho como categoria fundante do ser social, Lukács (2010) desenvolve a 

ideia ética de Marx e Engels de que a riqueza espiritual dos sujeitos está diretamente 

articulada à riqueza das relações sociais. Para o autor, “quanto mais complexo, quanto mais 

ramificado for esse campo de ação, tanto mais desenvolvida será a sociedade; de modo 

correspondente, quanto maior for a parcela pessoal de quem responde, tanto mais 

desenvolvida pode ser sua personalidade” (Lukács, 2010, p. 470). 

Em Espinosa esse desenvolvimento das relações sociais está ligado ao aumento da 

capacidade de afetar e ser afetado e tem como contraparte a capacidade de compreensão do 

mundo objetivo e subjetivo.  

 

A afetividade é condição de possibilidade para a ação reflexiva, pois são os afetos 

ativos que a impulsionam: a possibilidade da ação reflexiva da alma encontra-se, 

portanto, na estrutura da própria afetividade: é o desejo de alegria que nos impulsiona 

rumo ao conhecimento e a ação. Pensamos e agimos não contra os afetos, mas graças a 

eles (Chauí, 2006, p. 65).  

 

Não há, como querem as perspectivas cognitivistas, conhecimento de um lado e afetos 

de outro. O conhecimento, diz Deleuze (2002, p.63), “não é a operação de um sujeito, mas a 

afirmação da ideia na alma”. A razão não se exerce à revelia da afetividade e, por outro lado, 

a afetividade que não possibilite o desenvolvimento da razão é a entrega do corpo ao acaso 

dos encontros e, por consequência, diminuição de potência de ser, existir e pensar, e 

passividade. “Espinosa sabe que a afetividade sem a razão é cega e que a razão sem os afetos 

é morta” (Chauí, 2006, p. 101).  

A razão no campo afetivo tal como Espinosa concebe está condicionada a um 

aprendizado sobre os afetos. De fato, a ética trata-se de um caminho da passividade à 

atividade, da imaginação à razão. Como o conatus está sempre preenchido por afetos, a 
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astúcia da razão não está em suprimi-los, mas compreendê-los e tornar possível a seleção dos 

afetos.  

Assim, no prefácio do livro IV da Ética, Espinosa afirma que pretende demonstrar o 

que os afetos têm de bom ou de mau. Diz ainda que a servidão é a impotência para refrear e 

regular os afetos.  Ora, na passividade, ou impotência, sujeitos ao acaso dos encontros, 

estamos no fluxo do vai e vem das paixões contingentes, paixões essas que podem ser alegres 

ou tristes. Já foi visto que a condição de formar ideias adequadas advém da própria 

possibilidade de afetos de alegria, pois só um afeto mais forte e contrário pode se opor a outro 

e, como a definição da essência para Espinosa está na potência de agir, por definição um afeto 

alegre é mais forte que um afeto triste. Se a razão não pode suprimir os afetos, ela pode pesá-

los e avaliar sua força. Reside nessa dinâmica a possibilidade de passar da paixão para a ação, 

da servidão à liberdade. 

Nesse jogo, a cada passo, importa desnudar os afetos a que estamos submetidos, 

entendendo o que há de necessário em suas determinações, o que permite a formação de 

ideias adequadas que, por sua vez, permitem deixar de ver como contingente aquilo que 

possui causalidade necessária e não iludir-se sobre o que pode e o que conhece. Sujeito à 

imaginação, o indivíduo não apenas vê como contingente aquilo que é necessário, mas, 

acredita compreender mais do que realmente compreende. Como diz Espinosa (1677/2010),  

 

trata-se de uma espécie de delírio, pois o homem sonha de olhos abertos que tem sobre 

seu poder todas aquelas coisas que estão ao seu alcance apenas na imaginação, 

considerando-as, assim, como reais, e deixando-se arrebatar por elas, não sendo capaz, 

enquanto isso, de imaginar aquelas coisas que excluem a existência das primeiras e 

que limitam sua própria potência de agir (p. 193). 

 

 Assim, a liberdade não pode ser voluntarismo, pois seria liberdade imaginária, o que 

corresponde à servidão real. A liberdade “é uma conquista contra a fortuna no próprio campo 
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da fortuna” (Chauí, 2011, p. 202), na dinâmica de encontros entre corpos, em que a própria 

alegria permite à razão compreender e selecionar os afetos, entender quais corpos convêm e 

quais não convêm. Um corpo preenchido por tristeza não pode ser ativo, não pode ser causa 

adequada do que lhe ocorre, pois a ação decorre desse percurso ético em que, a razão é capaz 

de selecionar as paixões alegres, que por sua vez aumentam a capacidade da própria razão e 

do corpo. Da passividade à atividade, da servidão à liberdade, há um percurso de 

aprendizagem, um exercício ético. 

 E aqui é importante destacar o caráter relacional desse percurso ético. Para Espinosa, 

nada convém mais a um ser humano que outro ser humano. Contudo, no campo da impotência 

e da ignorância, aparecemos uns aos outros como contrários. Não são contrários em suas 

essências, mas na intensidade de suas potências em variação em função de outras forças 

superiores e contrárias. A possibilidade de conveniência ou contrariedade entre indivíduos 

está no próprio preenchimento de suas potências atuais. O que significa que conhecer é 

conhecer o que no outro há de comum, o que só pode ser feito quando as intensidades das 

potências atuais se assemelham na alegria (uma vez que a tristeza só permite formar ideias 

inadequadas). Esse desenvolvimento ético, que implica conhecer, significa descobrir-se como 

parte de um todo de partes com as mesmas propriedades. O resultado de um encontro é 

sempre uma ideia da afecção. Um bom encontro tem como correspondente uma ideia 

adequada, pois, ao aumentar a potência de ser e agir, aumenta-se a potência de pensar. O útil, 

o bom, ou o que traz um conhecimento certo sobre as relações de concordância, nos põe em 

relação com as partes do todo. 

Assim, não há ética no isolamento e na alienação. A servidão significa “a parte 

humana isolada de todas as outras, em luta com elas e contra elas, dominada por elas sob os 

efeitos dos encontros contingentes entre as demais partes isoladas” (Chauí, 2011, p. 203). O 

caminho afetivo passa por descobrir as relações que convêm, descobrir as propriedades em 
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comum, e participar de uma estrutura de relações recíprocas entre partes. A formação de 

ideias adequadas e noções-comuns depende da potencialização do conatus e da capacidade da 

razão em selecionar os afetos. É a liberdade racional. Só a partir disso é possível a liberdade 

ética, que implica tomar parte da atividade da qual é parte, ser causa eficiente do pensamento 

e da própria ação. 

 O resultado da ética de Espinosa vai na contramão do individualismo liberal. A 

liberdade só é possível na comunidade de humanos, uma vez que o isolamento relega cada 

parte isolada à sujeição às forças mais fortes e contrárias, ao desconhecimento, impotência, 

tristeza e servidão. Não surpreende assim o avanço das “doenças da solidão” na atualidade.  

  Por seu caráter relacional, pelos desdobramentos de uma ética da potência e da 

racionalidade, contrária à impotência do corpo como sujeição do desejo, e da mente, como 

domínio da imaginação, a ética de Espinosa é a crítica dos valores transcendentes e a 

afirmação dos modos de vida imanentes. Nesse sentido, uma Ética que trata do bom e do mau, 

e não uma Moral do Bem e do Mal. Bom e mau são exatamente bons e maus encontros, 

aqueles que aumentam a potência de um corpo ser afetado e da mente de conhecer, e aqueles 

que diminuem essa potência, respectivamente. Assim, modos de vida éticos são a busca do 

aumento de potência dos corpos, na construção de uma liberdade que possibilita a ação, e a 

eliminação das relações de alienação e servidão.   

 Pensar a vida passa, assim, da obediência ao conjunto de valores postos para uma 

prática constante e investigação dos afetos, distinguindo os alegres dos tristes e investigar os 

afetos é indissociável da investigação do próprio mundo objetivo. Se, como quer Espinosa, 

somos cônscios de nossos desejos, mas não das causas desses desejos, a ética passa por 

descobrir as relações concretas que nos levam a desejar. Além disso, a possibilidade da 

alegria, da ação e da liberdade está em descobrir as relações de conveniência entre nossos 

corpos e outros, e não sucumbir ao conhecimento imaginário. Essa tese tira qualquer conteúdo 



162 
 

 

de valor real dos valores costumeiramente associados à felicidade, ou mesmo à tristeza. Sejam 

os materiais ou imateriais, geralmente atribuímos isso a criações nossas que nada tem a ver 

com o entendimento das relações entre corpos.  

No encontro casual entre corpos, somente temos ideias das afecções que nos são 

causadas, que são ideias inadequadas, pois não entendemos as relações de composição e 

decomposição entre as partes dos nossos e outros corpos (Espinosa, 1677/2010). O 

entendimento dessa relação seria o entendimento das leis desses encontros de corpos, o que 

Espinosa chamou de segundo gênero do conhecimento ou noções-comuns. O pensador nos 

fornece uma ilustração brilhante mostrando que Adão, no paraíso, não entendeu que não 

ingerir a maçã era um ensinamento sobre um encontro que decomporia com o seu corpo. Por 

não entender, ele aceitou como uma lei moral, uma ordem. Ao não entendermos o 

funcionamento do encontro dos corpos, ou seja, a vida afetiva, a única coisa que nos sobra é a 

mistificação e a obediência, submissão a poderes imateriais ou concretos, como a religião ou 

o Estado, as mercadorias, a acumulação de capital. Discutirei mais adiante como o 

capitalismo é, dentre outras coisas, uma despotencialização generalizada sob o jugo da 

propriedade privada, trabalho alienado e generalização da forma da mercadoria. Esta é a real 

importância do estudo dos afetos. 

 Quando se trata de afecções, não falamos de leis de funcionamento de um sujeito 

estruturado, mas de uma singularidade que antecede toda e qualquer individuação ou 

personalização. Eis um dos pontos fundamentais que distinguem essa perspectiva das 

discutidas anteriormente: “apesar de Espinosa repetidamente referir-se a ‘indivíduos’, está 

claro, a partir de sua concepção de corpos e mentes como multiplicidades, que a categoria 

ontológica prioritária é a ‘aliança’ ou ‘relacionamento’” (Brown & Stenner, 2009, p. 126). 

Não reduzir os afetos à identificação empírica, mas entendê-los a partir de seus mecanismos 
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mais fundamentais na constituição dos modos de viver e, como veremos mais adiante, na sua 

articulação com a história da humanidade. Nas palavras de Deleuze (2002): 

 

Um indivíduo é, antes de qualquer coisa, uma essência singular, isto é, um grau de 

potência. A esse grau de potência corresponde certo poder de ser afetado. Essa relação, 

finalmente, subsume partes, esse poder de ser afetado é necessariamente preenchido 

por afecções (p. 33). 

 

Afeto não deve ser identificado com um dado abstraído do mecanismo psicológico ou 

mesmo com experiências subjetivas. Na perspectiva espinosana, as afecções sofridas a todo 

instante pelo corpo são memorizadas, e ter e fazer ciência de tais afecções implica buscar não 

estar sujeito ao acaso dos encontros. “Espinosa apresenta um sistema de ideias onde o 

psicológico, o social e o político se entrelaçam e se revertem uns nos outros, sendo todos eles 

fenômenos éticos e da ordem do valor” (Sawaia, 2001a, p. 101). 

Toda a ética dos encontros está na questão da potência de agir ou padecer. Os corpos 

possuem um poder de afetar e serem afetados, uma afecção é um preenchimento da potência. 

Os bons encontros nos aproximam da potência de agir e os maus encontros nos alienam cada 

vez mais dessa potência, até “o momento em que estamos separados ao máximo de nossa 

potência de agir, altamente alienados, entregues aos fantasmas da superstição e às 

mistificações do tirano” (Deleuze, 2002, p. 34). 

Parece-me fundamental destacar novamente que a ênfase na afetividade não deve ser 

confundida com a supervalorização de uma interioridade individualista, como as práticas 

narcísicas de supervalorização do eu, tão em voga cotidianamente, seja no culto a um modelo 

de corpo produzido nas academias e cirurgias, seja no culto a um modelo de vida dos livros de 

autoajuda. 

A importância da afetividade na investigação psicosocioambiental está no seu caráter 

coletivo e ético-político. Fala-se em considerar o corpo e seus encontros com pessoas, lugares, 
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discursos, e dá-se uma realidade social, política e econômica a esse corpo, e esse está sempre 

se em relação com outros corpos. “Quanto mais apto for seu corpo para a pluralidade e a 

complexidade das afecções e dos afetos, mais capaz do múltiplo simultâneo, mais ativa será a 

mente” (Chauí, 2011, p. 99). O caráter específico fundamental da teoria dos afetos tal qual 

empreendida pela filosofia espinosana, então, é o relacional (Brown & Stenner, 2009). 

Nem essência estática, tampouco interioridade individualista, os afetos são uma base 

processual sobre a qual a vida se funda, desenrola e transforma, numa jornada ora de 

padecimento ora de potencialização, e a “preocupação com a potencialização de cada um e da 

coletividade derruba a fronteira artificial entre a universalidade ética e a particularidade do 

desejo de cada um, e a entre o coletivo e o individual” (Sawaia, 2001b, p. 115). Nesse cenário, 

a vida afetiva abarca nossa relação com as pessoas, mas também com os ambientes em que 

vivemos, o ambiente global em seu presente e seu futuro. 

 

4.3. Economia política e economia dos afetos 

 

 Por compreender que não é possível entender as relações humano-ambientais fora do 

quadro de reprodução do capitalismo com suas especificidades históricas de cada época, e que 

as condições necessárias da organização do modo de produção capitalista passam pelas 

formas de investir sobre e dominar os corpos, acredito que a aproximação entre economia 

política e dinâmica afetiva no sentido ético-político exposto anteriormente é fundamental para 

desenvolver uma compreensão mais ampla de tais relações. Espinosa pouco disse sobre o 

capitalismo emergente de sua época (Read, 2013), o que torna tarefa difícil a da articulação 

entre seu pensamento sobre os afetos e as condições atuais de alienação e exploração do 

trabalho. Contudo, não se pode considerar que categorias radicalmente relacionais como são a 



165 
 

 

de conatus ou a de afeto, devam ser absolutizadas e impedidas de uma investigação que leve 

em conta determinantes históricos específicos.  

Se o corpo é potência singular e somos, por essência, conatus, este sempre 

determinado a desejar por alguma afecção que lhe preenche, a constituição dos modos de vida 

sob determinada quadra histórica, passa pelos modos de desejar, ou de agenciamento do 

desejo, ou ainda, de determinações sobre o conatus. Não existe organização social que não se 

estruture para garantir sua própria reprodução, e tampouco existe sociedade que se reproduza 

sem garantir a reprodução de modos de desejar. Modos de desejar são a própria constituição 

dos modos de vida, no sentido de um conjunto de relações entre corpos e mundo em que os 

conatus são preenchidos pelos afetos possíveis em uma organização social, econômica e 

política.  

 Se Marx é o pensador fundamental da compreensão do capitalismo, considero que não 

se pode abrir mão de Espinosa para pensar os afetos como dimensão fundamental da vida, 

como já exposto. Qualquer tentativa de aproximar os dois autores encontra sua potência e sua 

limitação tanto no momento histórico de suas obras quanto no objetivo de suas investigações. 

Contudo, dada a relevância de seus pensamentos, essas limitações não devem ser 

transformadas em obstáculos intransponíveis. É bem verdade que um dado contexto é a 

possibilidade histórica da emergência de um pensamento, e isso o limita objetivamente. 

Entretanto, também oferece espaços de tensão e ruptura com os elementos da época. Assim, 

podemos utilizar desdobramentos de como Espinosa respondeu às questões de seu tempo que 

lhe interessavam para pensar nosso tempo, ainda que com alguns limites. 

 

Se, por outro lado, Espinosa partia justamente daquele terreno de questões ontológico-

metafísicas, era porque sua época e sua sociedade estavam a tal ponto embriagadas de 

Deus que o pensamento e os poderes teológico-políticos formavam os obstáculos à 

conquista da mais plena liberdade [...] foi preciso lançar mão de um pensamento livre, 

autônomo e potente, descomprometido com os poderes políticos e religiosos da 



166 
 

 

Holanda do século XVII, assim como Marx o fará, duzentos anos mais tarde, e com o 

mesmo propósito de encontrar um caminho para a conquista da liberdade humana 

(Paula, 2014, p. 72). 

 

Conceber uma intersecção entre Espinosa e Marx, é buscar a relação mais profunda que pode 

existir entre capitalismo e desejo, é a relação própria entre economia e subjetividade (Read, 

2013). 

É importante para essas considerações resgatar algo dito anteriormente: o desejo é 

causado, sejamos causa adequada ou inadequada dele e tenhamos ou não consciência do que 

nos leva a desejar. Se o conatus é sempre preenchido por afetos, “não é por julgarmos uma 

coisa boa que nos esforçamos por ela, que a queremos, que a apetecemos, que a desejamos, 

mas, ao contrário, é por nos esforçarmos por ela, por querê-la, por apetecê-la, por desejá-la, 

que a julgamos boa” (p. 177). Assim, o esforço do conatus para certos objetos e relações não 

é por estes serem desejáveis em si, mas sim porque esse esforço é determinado pela 

capacidade de ser afetado (Read, 2013, p. 1). Logo, não há determinismo naturalista no 

desejo, e nunca é demais repetir que ele é relacional e singular – o que confronta também as 

hipóteses biologicistas para o comportamento humano, que remetem desejos como o 

consumismo a causas últimas evolutivamente determinadas. 

Busquemos investigar, então, de que forma podemos conceber a causalidade própria 

do desejo sob a ordem do capital, ou, dito de outra maneira, de que forma o conatus é 

preenchido nas relações próprias do modo de produção capitalista, se queremos compreender 

a vida afetiva fora das entidades psíquicas nas quais a tradição psicológica a encarcerou. Para 

Deleuze e Guattari (2010), não há nada mais que o desejo e o social. “Na verdade, a produção 

social é unicamente a própria produção desejante em condições determinadas” (Deleuze & 

Guattari, 2010, p. 96). Dizer que só há o desejo e o social é tão somente dizer que a 

reprodução social é sempre percorrida pelo desejo, o que se torna óbvio se pensarmos que o 
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desejo nada mais é que o conatus, ou seja, essência singular dos corpos. O que os autores, 

inspirados em Espinosa, estão nos dizendo, dentre outras coisas, é que toda e qualquer 

organização social passa por alguma forma de inscrição nos corpos e, por isso mesmo, pela 

vida afetiva. Donde o desejo ser produção historicamente determinada. 

Ora, articular desejo e produção, dado o discutido mais acima, não é novidade. 

Chamei a atenção para o fato de Espinosa conceber o humano não como falta, mas como 

potência de agir, de afetar e ser afetado, esforço de cada ser para perseverar na existência. 

Desejo, na medida em que é esse esforço quando determinado a agir ou conceber, nada mais é 

que produção. É por essa razão que, na forma pela qual leem Marx, a Deleuze e Guattari 

(2010) interessa a ideia de produção. 

 

[...] Produção no sentido mais radical que se possa dar ao termo e que, se identificada 

com o conceito de trabalho, nos parece próxima à interpretação que alguns autores têm 

do conceito de “trabalho vivo” no próprio Marx: trabalho que no seu limite é a própria 

atividade de produção da vida. Deleuze e Guattari constroem então com Marx filósofo 

da produção uma identidade entre o sentido de produção e o sentido de desejo. 

(Guéron, 2012, p. 160) 

 

 E é precisamente nessa identidade entre sentido de produção e sentido de desejo que o 

desejo é produção historicamente determinada. Desejo é produção de realidade, porque os 

humanos agem de acordo com a forma pela qual seu conatus é determinado por uma ou várias 

afecções, e essas afecções são circunscritas historicamente. O corpo, determinado pelas 

afecções que lhe preenchem, atua na história, mas a própria realidade histórica se exerce 

determinando o corpo por afecções. 

Também é do humano, já considerava Marx (1867/2013), transformar a natureza na 

medida em que transforma a si mesmo e que toda e qualquer sociedade se funda organizando 

a produção e garantindo sua reprodução. Por extensão, podemos afirmar que toda sociedade 

passa pela maneira pela qual o desejo é determinado, que o desejo atravessa o campo social e 
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que o que há é tão somente desejo e social. “A produção desejante também está desde o 

início: há produção desejante desde que haja produção e reprodução sociais” (Deleuze & 

Guattari, 2010, p. 185).  

Podemos, então, voltar à proposta de articulação feita mais acima entre afeto e 

capitalismo já que “a economia política seria antes uma economia de afetos” (Guéron, 2012, 

p. 164). Espinosa buscou entender como a servidão, ou impotência, era um resultado quase 

necessário de seu tempo, a ponto de se perguntar por que os homens lutavam por sua servidão 

como se fosse sua liberdade. Cabe, assim, buscar compreender se e de que maneira isso se dá 

em nosso tempo, mapeando elementos que à época não interessaram ou escaparam do escopo 

espinosano. As perguntas que se fazem: o capitalismo de nosso tempo nos faz impotentes e 

servis? Como? 

 A questão, novamente, é entender a dinâmica dos afetos, dos encontros entre corpos, e 

relação entre conatus e história. Os afetos de alegria e tristeza estão relacionados ao aumento 

ou diminuição da potência de existir, respectivamente. Quanto maior a quantidade de maus 

encontros, menor o poder de afetar e ser afetado do conatus e, por sua vez, maior a 

passividade. Ao contrário, afetos de alegria aumentam a capacidade de afetar e ser afetado e a 

compreensão dos afetos, possibilitando o trânsito ético entre a passividade e a atividade. 

Passividade significa ter o desejo determinado pelo acaso dos encontros. Ao contrário, a 

atividade é o exercício do próprio conatus enquanto expansão da potência de ser e existir, 

relacionado àqueles corpos que, no encontro, aumentam essa potência. Na tristeza e na 

servidão, estamos determinados pelo acaso dos encontros e, por conseguinte, desconhecemos 

a causa de nossos afetos.  

É precisamente a marca do capitalismo (que possui o Estado como instrumento 

fundamental), em termos de economia afetiva, a nossa separação daquilo que podemos, ou 

seja, a diminuição da própria potência de afetar e ser afetado como exercício de 
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desenvolvimento vital. O que foi chamado por Marx (1867/2013) de processo de acumulação 

primitiva consistiu na destituição das terras dos camponeses e na formação de uma massa de 

trabalhadores que passaram a possuir somente sua força de trabalho como potência produtiva, 

o que implicou a necessidade de venda dessa força de trabalho em troca de salário. Esse 

processo significou 

 

destruição da própria ideia de uma existência que não esteja predicada no mundo da 

mercadoria e na forma-salário [...] a história de cada instituição, de cada prática, 

acontece com a destruição de certos modos de desejo, que acontece em paralelo à 

criação, ou canalização, de outras formas. A natureza não cria nações nem economias 

(Read, 2013, p. 2). 

 

 Tirados os meios de produção, aos trabalhadores é negada a integração com sua 

atividade mais básica, o trabalho e, ao desejo sua essência produtiva. Não que as potências 

humanas não sejam mais empregadas na produção. O que acontece é a constituição do 

trabalho abstrato, aquele que não está identificado com a realização de uma necessidade do 

trabalhador e que perde sua singularidade. O trabalhador é apartado dos meios de produção e 

do produto imediato do exercício de sua potência, seu produto deixa de ser objetivação de sua 

subjetividade, mas é conduzido de fora, de acordo com as determinações dos donos dos meios 

de produção, o trabalho é igualado abstratamente a todos os outros sob a forma do salário. A 

especificidade afetiva da constituição do capitalismo é a separação fundamental entre o 

desejo, a atividade, e seu objeto. Lembremos que estar afastado do que pode, em termos 

afetivos, é o mesmo que preenchimento do conatus por afetos tristes, diminuição da potência 

de perseverar na existência. 

O afastamento daquilo que pode um corpo significa um momento histórico da perda 

da condição de produtor autônomo de sua vida com o outro. “Por isso, o capitalismo 

desumaniza” (Paula, 2014, p. 72). Isso em nada se aproxima de um arcaísmo e busca por uma 
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sociedade perdida. Trata-se, isso sim, de entender as especificidades do capitalismo no que 

concerne aos afetos, uma vez que a era da abundância material é também uma era de miséria 

social e afetiva, sob os mesmos determinantes. 

Já sob o fordismo no século XX, há todo um direcionamento do desejo para o 

consumo, “a tristeza do trabalho, o seu esgotamento, é compensado pelas alegrias do 

consumo” (Read, 2013, p. 2). O que não significa, de forma alguma, que a todos é garantido o 

consumo, apenas que a forma possível de exercício do desejo sob o capitalismo maduro se dá, 

predominantemente, pelo consumo. 

Há aqui uma dimensão fundamental do desejo sob a ótica descrita: afastado daquilo 

que pode, da atividade própria de se expandir, o desejo é conduzido, tal qual na adoração 

religiosa e na tirania que Espinosa criticara em seu tempo. O desejo conduzido é estar ao 

acaso dos encontros, desconhecedor das relações afetivas de composições entre corpos e 

sujeito às determinações externas do desejo, por isso o desejo reinvestido sobre o consumo, 

mas também desejo triste, que imagina felicidade no encontro com a mercadoria. Além disso, 

preenchido de tristeza, já o sabemos, só há conhecimento inadequado, logo desconhecemos as 

causas de nossa relação com as mercadorias, e mesmo as relações sociais que constituem a 

própria mercadoria.  

Retomando algo de essencial já falado sobre a concepção de afetos de Espinosa, 

somos conscientes do que desejamos, mas ignorantes quanto às causas desse desejo. Isso se 

dá porque afeto e conhecimento fazem parte de um continuum, em que diminuição de 

potência de afetar e ser afetado é diminuição de potência de conhecer. Ao acaso dos encontros 

somos levados a imaginar causalidades abstratas, e aquilo que é imaginado como garantia de 

felicidade, resulta em tristeza realmente.  

 É nesse sentido que o trabalho assalariado, de um lado, e a generalização da forma 

mercadoria, por outro, são também generalização de despotencialização. Lembra-nos Deleuze 



171 
 

 

(2002) que é próprio de todo poder inspirar paixões tristes. A despotencialização é a condição 

do exercício da dominação. 

 

Se o capitalismo desumaniza, é porque, nesse sistema, a atividade que o homem deve 

necessariamente empreender é de tal modo determinada pelo outro, pelo exterior, que 

o homem se vê separado, não só dos efeitos de sua atividade produtiva, mas também 

de parte de si mesmo, já que esta sua atividade se vê limitada a produzir apenas o que 

interessa ao processo de troca no qual sua ação está implicada. O homem perde, assim, 

sua liberdade (Paula, 2014, p. 72). 

 

 Todo esse processo implica a constituição objetiva da falta (lembremos que, para 

Espinosa, o desejo não pode ser identificado à falta). Constituição objetiva uma vez que são as 

relações materiais que afastam o conatus daquilo que pode, e produzem fora do próprio 

processo afetivo as necessidades como paixões tristes, como uma despotencialização que se 

realiza imaginativamente no consumo determinado não pelo aumento de potência e de 

compreensão do que convém ao corpo, mas justamente pela sua impotência. “É a arte de uma 

classe dominante, é a pratica do vazio como uma economia de mercado: organizar a falta na 

abundância da produção, despejar todo o desejo no grande medo da falta” (Deleuze & 

Guattari, 2010, p. 35). Marx mostrou o caráter induzido do consumo sob a ordem do capital: 

“a transformação daquilo que aparece supérfluo em algo necessário, em necessidade 

historicamente produzida – é a tendência do capital” (Marx, 1858/2011, p. 704). 

 Ainda recorrendo a Marx para pensar a relação com as mercadorias, vale destacar o 

que o pensador alemão chamou de “caráter fantasmagórico” que assumem os produtos do 

trabalho humano na forma de mercadoria (Marx, 1867/2013).  

 

É apenas uma relação social determinada entre os próprios homens que aqui assume, 

para eles, uma forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Desse modo, para 

encontrarmos uma analogia, temos de nos refugiar na região nebulosa do mundo 

religioso. Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, 

como figuras independentes que travam relação umas com as outras e com os homens. 

Assim se apresentam, no mundo das mercadorias, os produtos da mão humana. A isso 

eu chamo de fetichismo, que se cola aos produtos do trabalho tão logo eles são 
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produzidos como mercadorias e que, por isso, é inseparável da produção de 

mercadorias (Marx, 1867/2013, p. 147-148). 

 

A escolha da palavra “fetichismo” por Marx não poderia se adequar melhor ao presente 

argumento. Fetiche vem da palavra “feitiço” e era utilizada para indicar objetos que se 

supunha possuírem poderes mágicos. É assim que Marx vê o poder da mercadoria que parece 

dominar seus próprios criadores.  

 

É esta realidade produzida que, em determinado momento, acaba por destituir o desejo 

de seu ser objetivo. É neste momento que um homem pode se tornar um agente do 

contra desejo, tornando-se servil a algo que foi criado no coração do processo social 

do desejo [grifos meus], mas que agora se lhe configura, fantasmagoricamente, como 

externo (Guéron, 2012, p. 166).  

 

 Essa perspectiva contesta as teorias econômicas apologéticas do livre-mercado que 

pressupõem que são as necessidades humanas que criam as necessidades do mercado e não o 

contrário. 

 Ao contrário do sujeito com liberdade para escolher, o que o modo de produção 

capitalista oferece como ser subjetivo constituído objetivamente é um sujeito submetido às 

necessidades da acumulação de capital, determinado por elas e, por isso, preenchido de 

tristeza e impotência. “O resultado deste processo se nota em corpos e desejos parcialmente 

paralisados e/ou capturados diante das escolhas prontas, de subjetividades fechadas, que são 

oferecidas nas prateleiras do ‘mercado’” (Guéron, 2012, p. 169). 

 Esse processo se acentua sob o estágio neoliberal. A reestruturação produtiva provoca 

um desmantelamento da segurança e estabilidade do trabalho, há uma retomada da taxa 

“natural” de desemprego com a fragilização dos vínculos trabalhistas e o avanço sobre os 

sindicatos. Além disso, os capitais se desterritorializam, especialmente sob a forma financeira, 

e é intensificada a commoditização de todos os âmbitos da vida. Para os que têm poder de 

consumo, aumenta-se o deslocamento físico e social, com consumo de lugares e identidades. 
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Para os quais esse poder é negado pela estrutura classista, resta a deterioração das redes de 

segurança antes garantidas pelas conquistas trabalhistas e o período de relativa estabilidade 

das políticas do pós-guerra, e a deterioração de seus territórios pelo consumo fabril e/ou 

mercantil, deposição de dejetos, quando não a expulsão ou guerras. 

 Em termos afetivos, a relação com o mundo pelo consumo de mercadorias e o 

fetichismo não mudam substancialmente. O que acontece é sua intensificação consoante à 

acumulação por espoliação (Harvey, 2007) e a privatização de recursos naturais e direitos 

sociais. Contudo, se funda uma relação específica entre medo e dinheiro. Este “não é mais 

objeto da esperança, os meios possíveis para realizarem-se os desejos. O dinheiro se torna o 

que evita o medo. O dinheiro se torna parte do esforço por segurança, a única segurança 

possível” (Read, 2013, p. 3). 

 No cenário da insegurança generalizada do período neoliberal, esse medo é revertido 

ideologicamente em “oportunidade”. É a afirmação da ideologia do empreendedorismo. 

 

O destroçamento da estabilidade, que funcionava como pano de fundo do desejo 

fordista, possibilitando uma seta linear de acumulação, é apresentado pelo discurso 

neoliberalista como uma libertação em relação à burocracia e o controle estatal [...] 

Neoliberalismo é a rearticulação massiva não apenas da relação com o dinheiro, 

tornando-se objeto de desejo e medo, mas também do risco. O novo espírito do 

capitalismo revaloriza o risco (Read, 2013, p. 3). 

 

 Ou seja, não apenas é intensificada a exploração da força de trabalho de forma a 

recolocar a acumulação de capital nos eixos, mas há um novo momento ideológico em que a 

subjetividade é altamente capitalizadada. Nunca o desejo esteve tão conectado à produção 

para o modo de produção. Uma das expressões mais evidentes desse processo se dá no 

vocabulário do “capital humano”, da “marca pessoal”, do “networking”, como recursos 

linguísticos recorrentes (Read, 2013). Tem-se, em termos de linguagem, o alcance do que é 

pressuposto ideológico desde os primeiros teóricos liberais – a identidade entre natureza 
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humana e a subjetividade burguesa, a naturalização do individualismo. Como construção ideal 

que visa intervir no funcionamento social, essa ideologia aqui opera em todo o tecido social, 

se espalhando como uma espécie de “subjetividade empreendedora” generalizada, o que 

intensifica os processos de culpabilização nas camadas mais pobres. Agora o desejo 

despotencializado é identificado com vontade empreendedora, capitalizado e, no seu polo 

oposto, o “fracasso” é também mercantilizado junto ao crescimento da indústria farmacêutica, 

livros de autoajuda e midiatização do sofrimento. A tristeza passa a dar lucro. 

 Elementos como liderança, motivação, espírito empreendedor, “vestir a camisa da 

empresa” etc., entram na ordem do dia e submetem o trabalhador a uma intensa carga de 

trabalho e auto-responsabilização
21

. A afetividade também passa a ser capitalizada no “verniz 

afetivo” (Read, 2013, p. 4) que molda uma nova subjetividade do chefe e os ambientes de 

trabalho. Pululam chefes divertidos, atenciosos e cuidadosos, e ambientes de trabalho lúdicos 

e coloridos.  

Esse processo de identificação imaginativa entre desejo e “vontade empreendedora”, 

entre afetividade e individualismo auto-realizador, além de operar ideologicamente para 

garantir o ciclo de acumulação do capital e implicar objetivamente na maior exploração da 

força de trabalho, implica uma dinâmica afetiva importante: uma supervalorização da 

interioridade e a acentuação do individualismo, de um lado, e a sujeição cada vez maior às 

determinações dos mercados da moda, da beleza, da saúde, do lazer, dos relacionamentos etc., 

por outro. A servidão característica de um conatus despotencializado preenchido por 

encontros dos quais só se conhece a imagem fetichizada da satisfação no consumo, ou seja, as 

                                                           
21

 Recentemente, Gabriela Hunnicutt, fundadora e CEO da empresa Bold, publicou um texto intitulado “Você já 

motivou seu chefe hoje?”, que ilustra de forma categórica tal lógica. Dentre outras afirmações, havia a de que “é 

preocupante ver uma geração quase inteira desmotivada, reclamando de tudo, sem parar para pensar que 

motivação é uma via de duas mãos” e que “chefes motivados pelo comprometimento dos seus funcionários 

também rendem mais e, por serem mais produtivos, podem pagar melhores salários e oferecer mais benefícios”. 

Texto Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2016/08/24/voce-ja-motivou-seu-

chefe-hoje.html 
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paixões tristes, é a entrega da vida a modelos fabricados em massa e o afastamento das 

possibilidades de criação de modos de vida que identifiquem desejo e produção no sentido da 

expansão do conatus. 

 Por fim, cabe tentar refletir o que essa economia dos afetos implica para as relações 

humano-ambientais. É importante ressituar as questões mais gerais quando se pensa os 

processos afetivos e os vínculos entre pessoas e ambientes no quadro em que o modelo é o 

corpo. Assim, o panorama dessas relações é a mediação da mercadoria. Já foi discutido o que 

isso implica em termos de degradação ambiental. Acrescente-se a isso o contexto em que os 

encontros possíveis, em função dessa mediação, são fetichizados, ignorantes das reais 

relações de composição entre o corpo e os mais diversos espaços físicos; consumimos 

espaços. 

Pouca ou nenhuma criação ou, em termos espinosanos, alegria e ação, é possível 

nessas relações. As emoções concebidas são, em muitos casos, “conceitos” criados por 

marqueteiros. Em geral, a experiência dos ambientes é limitada, não somente pela negação de 

acesso a alguns espaços físicos a determinados grupos sociais, mas o próprio acesso se dá a 

partir de sentidos pré-estabelecidos nos escritórios de propaganda, na produção capitalista do 

espaço urbano, ou mesmo na privatização das formas de socialização, levadas para dentro dos 

condomínios e shoppings. Até viajar, nesse sentido, acaba sendo não sair do lugar, uma vez 

que o mercado da estética dos espaços já produz os aspectos a serem apreciados e as 

condições de que as relações estabelecidas nesses espaços não fujam ao esperado e ao 

familiar. Em suma, os ambientes e as experiências nestes são objetos para consumo.  

Contudo, tal qual concebida por Espinosa, a vida afetiva é imanente e dinâmica, e o 

conatus é variação constante. Já vimos que o aumento das relações, a compreensão das 

relações de composição entre nossos corpos e outros, daquilo que nos causa alegria ou tristeza 

reais, é parte do desenvolvimento ético. Podemos pensar o sentido dos vínculos entre pessoas 



176 
 

 

e ambientes a partir dessa mesma lógica, em que importa menos o vínculo como tal e sua 

intensidade mensurável numericamente, mas a dinâmica afetiva, o conjunto de afetos que 

comporta. Nessa direção, tampouco se pode separar em dimensões (social e física, por 

exemplo) os tais vínculos. Eles são multiplamente relacionais e dependem fundamentalmente 

de estágios afetivos. A positividade ou negatividade de dada relação com um contexto reside 

mais em uma multiplicidade afetiva que preenche as relações. Estudar os afetos nesse caso 

passa antes por uma genealogia do vínculo. Assim, a depender dos afetos que preenchem o 

conatus em dada relação humano-ambiental (levando em conta elementos econômicos, 

sociais, físicos, subjetivos sempre presentes nessa relação), é possível pensar em vinculação a 

lugares tanto que favoreçam a expansão do conatus, como aqueles vínculos que refreiem o 

conatus.  

Vemos, por exemplo, um conjunto de práticas que investem numa reapropriação dos 

espaços públicos, na descommoditização desses, na ampliação das possibilidades afetivas 

desses lugares por meio da arte, das atividades de sociabilidade, da reconstrução estética e 

simbólica etc. É nesse sentido que tampouco a constituição de modos de vida deve ser 

pensada como prática individualista, desimplicada de seu contexto. O corpo é corpo ético, 

histórica e socialmente determinado. A possibilidade de expansão e exercício do conatus está 

em relações entre comuns e superação de barreiras estruturais à alegria e ao conhecimento 

racional. 

O útil, o bom, ou o que traz um conhecimento certo sobre as relações de concordância, 

nos põe em relação com as partes do todo e, em última instância, permite tomar parte dessa 

totalidade. É a ideia de uma consciência histórica e a apropriação da história da humanidade 

por sua própria composição com ela. É uma possibilidade de comunidade de humanos e com 

a natureza, mas que passa pela desalienação e desfetichização da vida, condições dos próprios 

encontros alegres como aumento do conatus. “Mau é não conseguir ter parte nesse sistema, 
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mantendo-se como parte isolada e abstrata, pars partialis que não consegue tornar-se pars 

communis” (Chauí, 2011, p. 232). 

Assim, nos planos prático-teóricos é fundamental superar as estruturas alienantes e 

despotencializantes radicadas, via de regra, no fundamento da propriedade privada e combater 

o que Espinosa chamou de “sistema da servidão”. Ele se expressa nas próprias teorias de 

sujeito individualistas já discutidas, que pensam o sujeito a partir de uma natureza 

supostamente competitiva ou uma racionalidade desembebida de seu contexto. “No ‘sistema 

da servidão’ tudo é abstrato: a individualidade e a alteridade belicosas se constituem por 

privação e negação” (Chauí, 2011, p.245). 

 Se Espinosa não pode produzir um pensamento crítico ao capitalismo de sua época, 

talvez por uma impossibilidade histórica, ele nos oferece um conjunto analítico dos sistemas 

de dominação mais evidentes de sua época. Esse conjunto é bastante útil para compreender a 

servidão contemporânea e a forma pela qual nos alienamos, por um lado, e podemos nos 

reapropriar, por outro, dos lugares num sentido ético-político. 

 No que tange a pensar relações entre pessoas e seus lugares, olhar para a dinâmica 

afetiva consiste em entender os encontros que potencializam e aqueles que despotencializam, 

que determinam o desejo de maneira triste ou alegre, que conduzem à passividade ou à ação, 

que alienam o sujeito do ambiente ou lhe vinculam ativamente a este, que permitem conhecer 

a natureza de seus afetos ou apenas imaginar abstratamente, bem como a que modos de vida 

essas dinâmicas afetivas dão forma. Deve-se, então, baixar do céu à terra, como quiseram 

Marx e Engels dois séculos após o pensamento imanentista de Espinosa, e colocar os afetos 

em sua relação imanente à produção da própria vida e na interação com o meio ambiente, 

evitando as noções que partem das concepções abstratas de sujeito, natureza, ou mesmo 

sustentabilidade, geralmente articuladas a modelos que expressam um conjunto de relações de 

dominação que são, em essência, produtoras de servidão.  
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5. Território e discursos locais: o lugar em movimento 

 

 Neste capítulo construo um panorama da dinâmica do lugar estudado. Entendo que os 

significados sobre as transformações socioambientais e o sentido das manifestações, além de 

ter relação com a natureza histórico-social de tais transformações – estudadas nos tópicos 

anteriores -, são localizados no tempo e espaço, fundamentados nos elementos da própria 

constituição de Galinhos como um lugar.  

Assim, na direção de uma análise construída a partir do contexto, compreendendo o 

lugar como dinâmico e construído nas interações e ações dos sujeitos no cotidiano, apresento 

elementos que puderam ser construídos no estudo a partir da inserção etnográfica e dos 

registros nos diários de campo. A apresentação desses elementos busca evidenciar o lugar 

“em vida”, ainda que inevitavelmente a partir do olhar do pesquisador. Para tanto, além de 

apresentar alguns dos que pareceram ser os principais elementos da organização da vida local, 

destaco o que aqui chamo de discursos locais. Esses discursos são conjuntos de significados 

amplamente compartilhados pelos(as) moradores(as) locais e que funcionam também na 

organização da cotidianeidade do lugar. São significações de mundo que emergem do próprio 

contexto e, por isso, ajudam a dar sentido à vida local. Destaquei neste capítulo três desses 

discursos que, ainda que não sejam os únicos emergentes no contexto, apareceram durante a 

inserção em campo como fundamentais para entender os fenômenos de interesse neste 

trabalho.  

A identificação das categorias analíticas abaixo relatadas se deu a partir de uma análise 

temática (Braun & Clarke, 2006) de viés contextualista. O propósito do emprego desse tipo de 
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análise foi identificar alguns padrões tendenciais no corpus da pesquisa e envolveu tanto os 

dados registrados em diários como extratos de entrevistas. Assim, busquei nessas categorias a 

construção de um nível intermediário entre os elementos não-discursivos e o discurso como 

unidade de análise, como forma de permitir uma melhor compreensão da emergência dos 

sentidos. 

 

5.1.O pacato vívido 

 

 Sob um olhar inicial, Galinhos se apresenta como um lugar pacato, de uma dinâmica 

lenta, como cidades de seu porte costumam também parecer aos olhos forasteiros. E, de fato, 

não se vê muita correria nas ruas, que geralmente são mais movimentadas em momentos de 

chegada e saída de alunos da escola e funcionários dos serviços públicos. Além disso, no final 

da tarde, aproximadamente entre as 16h e 18:30h, é comum, além desse movimento, muitas 

pessoas indo à única padaria que havia funcionando no período de campo e alguns grupos 

aglomerados em algumas calçadas, na praça central ou nos bancos dispostos pelas ruas. 

Apesar de diminuir na intensidade, essa ocupação de tais espaços permanece ao longo de 

parte da noite e é possível observar muitas crianças brincando nas ruas e grupos conversando 

nas calçadas e na praça. 

 No interior da cidade, intercalado ao movimento dos transeuntes, é comum o tráfego 

de charretes, ora com passageiros turistas, ora transportando carga (galões de água, areia e 

material para construções etc.). Afora essa característica, nessa parte da cidade, a dinâmica é 

comum às cidades pequenas. O cenário se modifica substancialmente na aproximação do rio. 

Além do movimento do trapiche, com a chegada e saída de passageiros, há a chegada de 

embarcações com produtos para os mercados locais e produtos para as construções locais. 

Esse fluxo é bastante intenso no início da manhã.  
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 Outro aspecto que chama a atenção nas proximidades do rio são as atividades relativas 

à pesca. Ao longo da margem do rio estão muitas casas de pescadores, ranchos para a 

comercialização de pescado e socialização, barcos, pescadores chegando e saindo, outros 

consertando barcos, redes, motores, tratando o pescado, ou apenas conversando. A percepção 

dessa dupla dinâmica na sede de Galinhos me fez registrar no diário: 

 

É interessante que a “vida de bairro” ou de vizinhança parece acontecer no centro, mas 

sem os pescadores, que geralmente passam o dia próximos ao rio, quando não estão 

nos barcos. É como se estivessem na periferia da cidade. Circulando mais nas margens 

do rio e no próprio mar ou no rio (Diário de campo, 25/06/15). 

 

 Essa dinâmica à margem do rio inicia cedo e depende das safras de pesca, o que 

determina o horário de trabalho dos pescadores e das demais atividades articuladas à captura 

do pescado. Como algumas pescarias aconteciam ao longo da madrugada, no início da manhã 

era possível ver a chegada de alguns barcos trazendo produtos da pesca no rio ou no mar. 

Mesmo quando não estão no mar ou no rio, é comum encontrar os pescadores nessa região e 

não na parte central da cidade, mesmo aqueles que não moram nas casas da margem. Um 

pescador disse que isso se dava porque sempre há algo para resolver no barco ou no 

equipamento de pesca, por isso geralmente fica por perto. Outro já mencionou que não gosta 

de estar longe do rio. Essa movimentação rompe com a aparente pacatez local e mostra a 

composição de elementos importantes do contexto de Galinhos, composição essa que pode ser 

não só vista, como ouvida. 

 

O primeiro [som] que me chamou a atenção foi o forte barulho das ondas que, mesmo 

pequenas, no silêncio do horário, pareciam muito fortes. Após isso, ainda num silêncio 

incrível, ouvia o barulho do motor de um barco. À medida que caminhava na direção 

dos ranchos novos barulhos iam sendo incorporados ou substituindo os anteriores. Já 

não atentava para o som das ondas, mas para as poucas pessoas trocando três ou quatro 

frases. Em frente a um rancho homens descarregavam um isopor de peixes de um 

barco. Próximo à casa de Ronaldo duas mulheres estavam sentadas, uma delas cuidava 
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de um bebê. Mais à frente um homem limpava a mesa de tratar peixes. Já próximo ao 

píer ouvia marteladas e outras batidas, além das conversas de pessoas. Aos poucos o 

barulho das charretes começou a se sobressair (Diário de campo, 22/07/15). 

 

Nessa paisagem ao largo do rio, em geral, veem-se muitas mulheres do lado de fora das casas 

pendurando roupas para secar ou embalando bebês. Na região central é mais comum ver, além 

das carroças, crianças indo para a escola e creche, e mulheres varrendo a areia de suas 

calçadas. 

 

5.2.Sobrevivência e trabalho 

 

 Um tema que apareceu recorrentemente no cotidiano galinhense foi o da 

sobrevivência. Digo sobrevivência e não trabalho, emprego, ou renda, pois a relação com a 

garantia de alguns recursos mínimos, especialmente no que diz respeito aos pescadores, 

sempre pareceu ser abordada como limite. As rendas das famílias locais giram em torno 

especialmente da pesca, turismo e funcionalismo público. Além disso, atividades como 

transporte de passageiros nos barcos (que podem ser privados ou garantidos pela prefeitura), 

transporte de materiais nas charretes, construção civil, carpintaria e comércio, são recorrentes, 

muitas vezes como renda complementar. 

Não me deterei na distribuição estatística das ocupações, mas no que foi possível 

verificar das características das mesmas e da relação que moradores(as) estabelecem com 

algumas atividades relacionadas especialmente à pesca e ao turismo. A atividade de pesca 

artesanal, ainda que fundamental, já não tem a abrangência de antes. Muitas famílias locais 

ainda são completamente dependentes da pescaria, mas já se encontra a dupla atividade por 

parte de um dos membros da família (ser pescador e dono de estabelecimento, por exemplo) 

ou dividida entre os membros (o homem trabalha com pesca e a mulher como professora 
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pública, por exemplo). Quando um pescador possui outra atividade de sustento, sua prática de 

pesca está mais presa às proximidades, uma vez que pescas em alto-mar implicam vários dias 

a bordo. Também há casos em que pescadores passaram por outras atividades, geralmente em 

outra cidade ou mesmo outro estado em busca de uma renda melhor, mas acabaram voltando 

para a pescaria. Em um desses casos, um pescador “comentou que já trabalhou como 

caminhoneiro, como vendedor, mas que era pescador, que nasceu pescando e não aguentou 

ficar no Rio de Janeiro” (Diário de campo, 31/05/15). No período de campo ouvi outros 

relatos semelhantes. 

Alguns pescadores são donos dos próprios barcos ou canoas (que são mais usadas para 

a pesca no rio ou próxima à costa). Mas há também casos em que o barco não pertence ao 

pescador e o dono da embarcação nem mesmo está envolvido diretamente com a captura do 

pescado. Assim, o proprietário do barco é o responsável por garantir a manutenção, o 

combustível e o material de pesca, e a ele é garantido 50% do ganho com a pesca. 

Se por um lado alguns pescadores consideram a atividade rentável o suficiente, muitos 

relataram que tentam fazer com que seus filhos estudem para garantir outro tipo de ocupação, 

em função das dificuldades do setor, dificuldades essas que são de renda, mas também 

relacionadas aos riscos e exigências da pesca. Isso pode ser visto na conversa relatada abaixo: 

 

Falou ainda que possui dois filhos, que o mais velho pesca com ele e o mais novo 

estuda para o concurso da polícia federal. Comentou que, enquanto puder, vai pagar 

para que o filho estude, e que, se precisar, venderá umas cestas básicas que recebe no 

próximo ano. Perguntei sobre o outro filho, então explicou que o outro “não quer nada 

com o estudo”, que pesca com ele e que ele joga pesado com o filho na pesca. 

Perguntei sobre a pesca e ele falou que está muito boa, que “Deus é muito bom” 

(Diário de campo, 23/06/15). 

 

 Cada vez mais comum é a migração, parcial ou completa, da atividade pesqueira para 

atividades relacionadas ao turismo, desde a adaptação das canoas para passeios turísticos pelo 
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rio até o trabalho nos hotéis e restaurantes. As formas pelas quais alguns moradores passam a 

incorporar o ou serem incorporados pelo turismo varia bastante. Um dos pescadores, que 

também é dono de um restaurante local comentou sobre já ter trabalhado em todas as 

pousadas da cidade antes de abrir o seu próprio negócio e, quando conversávamos em frente a 

uma dessas, relatou uma das experiências.  

 

Contou um pouco de sua história na pousada, que dava algumas festas lá, com o que 

sobrava de bebida e comida na cozinha, mas que saiu de lá por decisão própria. O dono 

da pousada não aceitou aumentar seu salário (700 reais na época) e ele não aceitava 

receber pouco para ser chef de cozinha e exercer outras funções. Comentou que, quando 

questionou o dono sobre isso, ele disse que não podia fazer nada, que o hotel estava 

falindo. Francisco então falou “estava falindo, mas ‘tá aí né?” (Diário de campo, 

26/04/2015). 

 

 Outro morador com quem conversei contou sobre sua entrada no turismo para fazer 

passeios de barco em função da diminuição da oferta de pescado no rio. 

  

Perguntei se ele era pescador, ele confirmou. Falou que antes só pescava, mas passou a 

trabalhar também com turismo, pois não daria para sobreviver só de pesca. Comentou, 

também, que a pesca havia diminuído muito. Aproveitei para perguntar sobre as 

mudanças da cidade. Ele falou que o turismo mudou muito, a eólica também e que a 

salina foi um crime [...] O próprio Ronaldo pareceu orgulhoso do seu trabalho como 

barqueiro. Ele falou que a vida mudou muito com o turismo e falou que a salina, 

quando mudou de dono, fez um estrago, que esse cheiro (que se sente na chegada ao 

Pratagil) era culpa da administração nova. Aproveitei para perguntar da eólica. Ele 

falou dos estragos, que muda a migração dos pássaros e prejudica muita gente. 

Perguntei se havia participado das manifestações, ele confirmou dizendo que foi um 

dos que estavam à frente [...] Ele mencionou vários aspectos do ecossistema local e 

como essas mudanças impactaram. Afirmou que estudou muito essas coisas. Perguntei 

se ele havia estudado para trabalhar no turismo, ele falou que sim, que pode fazer um 

passeio levando alguém que sabe e pergunte sobre essas coisas e ele tem que saber” 

(Diário de campo, 20/06/15). 

 

 Nessa mesma conversa relatada estava outro pescador que já havia trabalhado na 

salina. Este se posicionou contrário às manifestações, alegando que não era culpa das 
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empresas e sim das autoridades que concederam a permissão para elas atuarem, e elogiou 

bastante o período que passou trabalhando para a empresa. Em outra conversa, indaguei sobre 

certa satisfação que ele exibia ao falar do trabalho na salina, e ele confirmou ressaltando que 

era o único morador local que sabia realizar o tipo de trabalho que aprendeu na empresa. 

 Tal qual acontece na pesca, a sobrevivência a partir da maioria das ocupações locais é 

bastante sensível a mudanças, sejam internas ou externas. Assim, é recorrente que um 

político, uma empresa, ou uma atividade, sejam avaliados em função da possibilidade de 

empregar moradores. Além disso, o turismo, por abarcar um leque amplo de atividades sob 

sua orientação, passou a articular as mais diversas atividades locais. Nesse sentido, o(a) 

dono(a) de embarcação, o(a) comerciante, o(a) dono(a) de pousada, o(a) pescador(a) (que 

muitas vezes fornece pescado diretamente para as pousadas), o(a) dono(a) de rancho, o(a) 

bugueiro(a), o(a) charreteiro(a), o garçom/a garçonete, o(a) camareiro(a), acabam conectados 

ao volume de turistas que a cidade consegue atrair. Em termos de garantia de renda, o turismo 

deslocou o eixo articulador da vida local da dependência dos proventos da natureza para o 

fluxo de turistas. 

 Contudo, na mesma medida em que o turismo “liberta” de uma natureza que começava 

a se apresentar como incerta, ele substitui a dureza física e material dessa vida pela das 

relações de exploração da força de trabalho. Dois exemplos, apesar de não serem da pesca, 

são bastante ilustrativos dessas relações. Um dos moradores é originário do Rio de Janeiro e 

vive em Galinhos há cerca de seis anos. Quando chegou na cidade como vendedor buscou 

algum emprego para que pudesse ter dinheiro para voltar para o Rio de Janeiro. Nesse período 

foi submetido a cargas de trabalho intensas e pessimamente remuneradas. Em conversas sobre 

o assunto, outros moradores sempre mencionavam o grau extremado de exploração que ele 

passou. Ainda que geralmente falasse positivamente de sua vida em Galinhos, falou sobre o 

assunto em tom mais crítico uma vez. 
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Eles estavam assistindo ao Globo Rural e passava uma reportagem sobre o 

crescimento da plantação de milho e de uma empresária que ficou milionária. Thiago 

falou que ia plantar milho [...] Ele começou a mencionar as explorações em Galinhos, 

inclusive de quando entrava 7h e saía 18h no hotel e fazia várias funções. Maria 

também comentou de quando trabalhou no hotel e que as pessoas que não se 

submetiam a várias atividades eram tidas como preguiçosas (Diário de campo, 

26/04/15). 

 

Ainda assim, ele resolveu permanecer na cidade e passou por vários empregos, direta 

ou indiretamente relacionados ao turismo, e faz uma avaliação bastante positiva. “Nos elogios 

que faz à vida em Galinhos, sempre se mostrando satisfeito com a vida local, costuma 

comparar com sua vida na favela no Rio de Janeiro e em não poder fazer muita coisa sem 

correr risco de ter uma AK-47 apontada para a cabeça” (Diário de campo, 26/04/2015). 

 O outro caso é de um estrangeiro que, no dia em que o conheci, foi chamado por uma 

pessoa com quem eu conversava de “escravo”. 

 

Num determinado momento, chegou um estrangeiro que eu já havia encontrado outras 

vezes [...] Quando ele chegou, a moça que conversava comigo, chamou-o de escravo: 

“fala aí, escravo”. Ele apenas riu, pediu um cigarro, e praticamente só observou 

enquanto conversávamos. Pouco depois, o estrangeiro foi embora e ela me contou que 

ele havia vindo para o Brasil a convite de um amigo. Aqui ele investiria na construção 

de um bar e depois viveria no local. Segundo o relato dela, Matias o fez investir todo o 

dinheiro que tinha (cerca de 20000 reais) e combinou que ele ficaria morando numa 

pousada. No entanto, o bar já ultrapassou o valor previsto, Matias está pagando o 

restante e o “escravo” trabalha para pagar o que seria sua parte nesse investimento a 

mais (Diário de campo, 01/08/15). 

  

Algum tempo depois pude conversar com o estrangeiro e perguntei sobre o trabalho dele, ao 

que ele me respondeu “não sei se dá pra chamar de trabalho”. Quando retornei à cidade em 

novembro de 2015, ele já havia partido, aparentemente voltando para a Europa. 

 Muitos dos moradores que agora vivem em função do turismo são donos do seu 

próprio negócio, outros empreendimentos, como bares e restaurantes, são empresas 
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familiares, o que talvez faça com que não tenham sido relatados outros casos tão extremos. 

Merece destaque, também, o fato de que, com algumas exceções, são atividades em que os 

moradores exercem controle dos meios necessários e não são trabalhadores assalariados, 

como é o caso dos bugueiros, charreteiros, e barqueiros. Os charreteiros contam com um 

auxílio da prefeitura para os cuidados de alimentação e saúde dos animais. Assim, um setor 

que vem ganhando a proporção de garantir quase metade da renda local ainda está sob a 

orientação dos moradores locais e representados nas associações que daí se desdobram. 

 

5.3.Infraestrutura 

 

 Tal qual a questão de trabalho e renda, alguns aspectos ligados à infraestrutura 

aparecem como elementos fundamentais nas relações mais imediatas dos moradores, sendo 

temas recorrentes nas conversas. Nesse sentido se destacam os temas da moradia, dos recursos 

hídricos e dos resíduos sólidos. 

 A cidade de Galinhos teve um primeiro crescimento com a doação de lotes de terra a 

partir da década de 1980. Além disso, entre a década de 1990 e 2000, ocorreu a construção de 

conjuntos habitacionais e a ocupação se deu por regime de comodato e, as demais ocupações 

já se deram por compra, doação, herança ou posse (Rocha, 2008). As ocupações por 

comodato ainda prevalecem e a legalização de muitos terrenos ainda não ocorreu. São comuns 

conflitos legais em função das construções em locais que depois são reclamados na justiça. 

Com o crescimento da cidade, especialmente com o incremento do turismo, áreas novas têm 

sido ocupadas, contudo, também têm ocorrido processos de desapropriação e demolição de 

construções consideradas ocupações ilegais. No período em que estive em campo ocorreu 

uma dessas desapropriações. 
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Enquanto caminhava pela cidade ouvi rapidamente uma conversa em que uma das 

pessoas dizia “a união já tirou duas pessoas daqui, botou abaixo os barracos”. 

Imediatamente fiquei curioso para saber do ocorrido, já que essa rápida frase já me 

parecia algo violento [...] No meio da tarde fui caminhar pela cidade novamente e 

encontrei Manoel. Ele perguntou se eu sabia que Thiago havia se mudado, que teve que 

sair do “barraco” anterior. Respondi que não e que havia encontrado rapidamente com 

ele. Rapidamente liguei o fato à conversa ouvida pela manhã. [...] Perguntei a Thiago 

sobre a casa e ele disse que já havia se mudado. Não ficou muito claro, mas parece que 

o terreno já pertencia a alguém e ele pediu de volta para construir. Receberam 

indenização de 3000 reais. Thiago e Maria estão num chalé que pertence ao dono do 

terreno de onde saíram. Rapidamente as casas foram derrubadas após a desocupação. A 

tranquilidade de Thiago e Maria não parece ter sido a mesma das outras pessoas (creio 

que eram 6 famílias) que viviam lá (Diário de campo, 20/07/15). 

 

 Assim, há um tensionamento promovido pelo aumento da área construída, que ao 

mesmo tempo é limitado em função das barreiras geográficas locais, e uma prática que foi 

comum e, de maneira geral, socialmente aceita, por muitos anos. Muitas pessoas que 

ganharam terreno ou conseguiram ocupar algum espaço, especialmente próximo à praia, 

foram responsáveis por construir suas casas ou barracos e agora se veem diante de problemas 

para manter a moradia. 

 A questão do abastecimento de água também foi recorrentemente abordada. O sistema 

local é rudimentar, com a captação a partir de poços individuais ou compartilhados, além dos 

de abastecimento público. Pelas características do tipo de sistema e da própria região, os 

moradores relataram muitas vezes a condição imprópria da água para o consumo, além da alta 

salinidade. O Plano Estadual de Recurso Hídricos (1998) possui proposta de garantir o 

abastecimento da cidade, mas não foi efetivado. Os moradores comentam que houve a 

instalação de um dessalinizador por parte da Brasventos, mas que ele para de funcionar de 

forma frequente. 

 O terceiro aspecto relativo à infraestrutura que se destacou no período de campo foi a 

questão da gestão de resíduos sólidos. Muitos moradores se queixaram da “situação do lixo” 

na cidade. Há um “lixão” próximo à área do farol, um dos locais mais visitados 
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turisticamente, e a coleta é feita por tratores com caçamba. Há alguns catadores de materiais 

recicláveis e o costume de armazenamento de parte dos resíduos em quintais, além de 

algumas práticas de queima do lixo. Os moradores mostraram uma grande preocupação com o 

aumento na produção e os problemas de armazenagem do lixo, especialmente com relação ao 

lixão, destacando questões relacionadas à saúde e o impacto que pode promover no turismo, 

já que o problema do lixo é visualmente acessível e contrasta com a beleza local. 

 

5.4.Lazer e sociabilidade  

 

 Em Galinhos, muitas atividades de lazer e socialização se dão em torno da pesca. Isso 

é mais marcante no cotidiano dos pescadores e suas famílias, mas não se resume a eles. 

Mesmo alguns moradores que não vivem da pesca, costumam mergulhar por lazer, seja para 

pegar lagostas, peixes, ou praticar pesca com vara ou rede, e o pescado capturado é para 

consumo próprio ou comercialização pontual. Outros, que já viveram da pesca e migraram 

para outras atividades, como aquelas ligadas ao turismo, mantém algumas práticas de pesca 

para diversão e consumo próprio. Muitos relatos sobre infância envolveram contexto de 

mergulho, especialmente no rio. 

 Um momento em que o lazer e o sustento puderam ser vistos se misturando foi quando 

acompanhei uma saída de canoa para pesca de lagosta. Além do pescado capturado ter sido, 

em parte para venda, em parte para consumo próprio, em um determinado momento outras 

pessoas se juntaram à canoa, incluindo um menino de quinze anos: 

 

Enquanto estávamos no barco, vieram duas pessoas, um deles um rapaz de 15 anos. 

Ele se mostrou bastante ativo no mergulho, usando arpão e pulando o tempo todo para 

pegar peixes e lagostas. Depois descobri que se tratava do filho de Rômulo, 

considerado por Francisco e Roberto como o melhor mergulhador local. Enquanto 

isso, o outro rapaz, cujo nome não soube também, pegou uma linha com anzóis que, 
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pelo que entendi, encontraram no mar, e começou a pescar uns peixes pequenos. Ele 

usou algumas lagostas pequenas como isca, cortando-as lá mesmo [...] Quando 

voltamos para a praia com várias lagostas empurramos o barco para a areia. Francisco 

separou algumas lagostas para o menino que tinha subido no barco. Outro fato curioso 

é que o rapaz que pegou os peixes sentado no fundo do barco deixou os peixes lá e 

Francisco colocou no saco junto com as ostras. Não precisou nenhuma comunicação 

para que isso acontecesse (Diário de campo, 22/06/15). 

 

 Além da costumeira prática de pesca como atividade de lazer, no cotidiano dos 

pescadores é muito comum a socialização nos ranchos. Esses estabelecimentos compram o 

pescado dos pescadores para comercializar dentro e fora da cidade, mas também servem como 

ponto de apoio para aqueles que vêm de outras localidades. Assim, é comum encontrar os 

pescadores negociando, conversando, descansando ao mesmo tempo em que outros estão 

consertando algum equipamento, tratando peixes ou cuidando do armazenamento. Nesses 

contextos também fazem reuniões festivas ou criam algumas tradições fixas ou momentâneas, 

como é a sopa preparada para os pescadores às segundas-feiras em um dos ranchos. Fiz o 

registro de um desses momentos: 

 

Fui para rancho logo às 09h para o momento da sopa. Todas as segundas-feiras José 

prepara uma sopa para os pescadores e quem passar por lá. A sopa, segundo alguns 

deles, é para rebater a ressaca do domingo [...] Pouco depois de chegar a sopa ficou 

pronta e, enquanto comiam, discutiam variados temas. Cada um buscou uma vasilha e 

se serviu como foi possível. Uma dinâmica interessante que se repete todos os dias é o 

conserto da rede de pesca. Vários pescadores se revezam consertando uma rede que 

está lá. No domingo um deles havia comentado que é uma terapia. Outra relação 

bastante singular é a estabelecida com o álcool. Diariamente estão bebendo cachaça. 

Hoje, na hora da sopa da ressaca, alguns tomavam algumas doses (Diário de campo, 

01/06/15). 

 

 Algumas outras atividades de lazer que puderam ser acompanhadas durante o período 

de campo foram festas como comemoração de São João e campeonato de futebol, que iam 

bem além do círculo social dos pescadores. Em Galinhos também acontece uma regata e uma 

maratona promovidas pela Petrobrás, nas quais alguns pescadores competem. No entanto, a 
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maioria dos momentos de lazer acompanhados se dava no contexto dos ranchos, já que, além 

de não estar no mar ou no rio ser um momento para cuidar do material, já há uma 

aglomeração corrente de pescadores nesses locais para estadia em temporadas específicas e 

acontecimentos como o da sopa. 

 

5.5.Religiosidade e natureza 

 

 Um dos aspectos que mais se destacou no cotidiano local foi a religiosidade. De uma 

maneira geral, a forma pela qual essa relação aparece no contexto dos moradores e, em 

especial, dos pescadores, é pela atribuição da ventura, boa ou má, aos desígnios de um poder 

ao qual estão sujeitos. Esses desígnios às vezes são atribuídos à “natureza”, às vezes a 

“Deus”. Ao mesmo tempo em que é a garantia da pesca, que por sua vez garante a 

sobrevivência, nem mesmo essa pode estar acima de um respeito a tais poderes. Isso foi 

evidenciado quando um dos pescadores “falou sobre Nossa Senhora da Apresentação e 

questionou o pessoal que não parou para um pouco de devoção. Comentou que Francisco 

passou a noite trabalhando e poderia ter parado para isso, que não precisa dessa ganância” 

(Diário de campo, 01/06/15).  

 Nessa direção, recorrentemente a determinação sobre o provimento, entre ofertar ou 

retirar, foi mencionada em conversas. Em uma conversa com um dos moradores perguntei 

sobre o fato de a beira da praia ser mais ocupada por estrangeiros, se isso o incomodava de 

alguma maneira. Ele respondeu que “a natureza dá e toma, parece que sabe”, que o mar 

avançava até um ponto, depois não chega mais nesse ponto, “mas quando quiser ele vai tomar 

de novo”. 

 Muitas vezes, essa forma de compreensão dos fatos implicou a garantia ou não de uma 

boa safra de peixes, mas também a ideia de certa inevitabilidade dos acontecimentos, como na 
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explicação para o naufrágio de uma embarcação que ocorreu no período que estive em campo. 

Alguns mencionaram que os tripulantes sabiam que não era dia bom para ir para o mar e que 

não respeitaram a vontade do mar, por isso se foram. 

 As festividades religiosas também são comuns. Durante o mês de agosto ocorrem 

práticas de devoção à Nossa Senhora dos Navegantes, considerada padroeira da cidade e pude 

acompanhar parte dos festejos e a procissão que ocorre ao final do período, que mobilizou 

especialmente moradores(as) mais antigos. A cidade possui duas igrejas, sendo uma 

construída mais recentemente no centro e outra, mais antiga, que fica em frente ao mar. 

Alguns moradores contam que na região em que fica a igreja antiga, em função da retirada da 

vegetação da praia, em períodos de vento mais intenso, a areia cobre parte das entradas das 

casas, contudo, não cobre essa igreja. A história da “Capelinha da Rua da Frente” é contada 

nos versos de um poeta da cidade, Ivo Rodrigues Ribeiro (2015): 

 

Em 1946 

A capela foi construída 

Sendo ela a segunda Igreja em Galinhos 

erguida 

Na Rua Cícero Romão Rodrigues 

A história esclarecida 

 

A capela foi erguida 

Por um vulto hospitaleiro 

Que se chamava Adolfo 

Era ele um bom pedreiro 

E outro cidadão 

De nome Pedro Rabelo 

 

De material e mão de obra 

A comunidade doava 

Francisca Rodrigues de Lima 

Ela para mim falava 

Que Adauto seu marido 

Ele também ajudava 

 

Nossa Senhora dos Navegantes 

De Galinhos a Padroeira 

Vivia na capelinha 

Explico dessa maneira 

Que hoje está São Pedro 

Milagroso da fogueira 

 

Retiraram a padroeira 

Da pequena capelinha 

Para a Igreja nova 

Levaram a Santa Rainha 

Nossa Senhora dos Navegantes 

Mãe de todos e mãe minha 

 

Por esse motivo 

A solidão apavora 

Por lembrar a Padroeira 

A virgem Nossa Senhora 

Hoje a Santa capelinha 

De saudades ela chora 

 

Conheçam a capelinha 

E o local onde ela está 

Vejam o que faz a areia 

Tentando lhe soterrar 

É uma prova que Deus 

Não vai lhe abandonar 
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As primeiras casas 

Da velha rua da frente 

A areia destruiu 

Isso impiedosamente 

Mas a Santa capelinha  

Hoje ainda está presente 

 

Até o rouxinol 

A saudade ele amargou 

No telhado da Capela 

Ao invés de cantar chorou 

Despediu-se da Igreja 

Foi embora e não voltou 

 

5.5.1. O rei do mar 

 

Quando se trata do cotidiano mais específico da relação com o mar, as figuras da 

natureza se sobressaem na constituição de um corpo ético próprio. Um grande exemplo é a 

forma como um dos pescadores se referiu ao peixe Marlim (ou Agulhão), conforme relatado 

abaixo: 

 

Após almoçarmos o garoto que estivera no barco voltou e ficamos conversando eu, 

Francisco, Roberto, o menino e um colega que veio com ele. Eles contaram várias 

histórias sobre as pescas e falaram uma enormidade de nomes de peixes e onde os 

pescam. Perguntei a idade do jovem e ele disse que tinha 15. Logo Roberto secundou 

que ele já mergulha há muito tempo e será igual ao pai (considerado o melhor 

mergulhador local). Eles contaram a história de peixes grandes que deram dificuldade, 

de alguns que, aparentemente, por quase escaparem, tiveram que ser vencidos “na 

mão”, num verdadeiro mano a mano com a vantagem para o humano já dentro do 

barco. Em outros casos, a disputa se dava na água mesmo. Francisco já havia se 

referido várias vezes a uma lagosta que hoje agarrou no braço dele e, quando ele 

soltava, ela agarrava o outro. A fala que mais chamou a atenção foi a fala sobre o 

peixe agulhão, em que o peixe quando puxado do mar atravessou a cabeça de um 

pescador pela boca (que não morreu). Em outro caso, segundo Francisco, um agulhão 

furou a lateral de um barco. Francisco, nesse momento parou e disse “é o rei do mar. 

Bota tubarão pra correr!” (Diário de campo, 22/06/15). 

 

 No período em campo ouvi diversas histórias de disputa entre homens e natureza, mais 

especificamente, os elementos que dizem respeito à vida no mar. Assim, à ideia de respeito às 

determinações da própria natureza, se une uma ideia de disputa, de forças que são colocadas 

em relação (muitas vezes antagônica) e o resultado é imprevisível. Em algumas conversas 

perguntei para pescadores qual era o tipo de pesca de que mais gostavam. Muitos 
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responderam que a pesca de linha, pois gostavam da disputa que se trava com o peixe. Um 

pescador ainda comentou que o uso do arpão é desleal, pois não permite ao peixe a disputa.  

 Essa relação remete à consagrada novela de Ernest Hemingway, “O velho e o mar” 

(1956), em que um velho pescador trava uma disputa com um Marlim que se estende ao longo 

de todo o dia. Essa dupla relação de respeito e antagonismo com a natureza é recorrente no 

texto de Hemingway. O narrador diz: 

 

Sempre pensava no mar como la mar, que é o que o povo lhe chama em espanhol, 

quando o ama. Às vezes, aqueles que gostam do mar dizem mal dele, mas sempre o 

dizem como se ele fosse mulher. Alguns dos pescadores mais novos, os que usam 

boias por flutuadores e têm barcos a motor, comprados quando os fígados de tubarão 

davam muito dinheiro dizem el mar, que é masculino. Falavam dele como de um 

antagonista, um lugar, até um inimigo. Mas o velho sempre pensava no mar como 

feminino, como algo que entrega ou recusa favores supremos, e, se tresvariava ou 

fazia maldades era porque não podia deixar de as fazer (p. 11). 

 

Não é difícil conceber esse tipo de imaginário construído sobre uma base social que se 

relaciona tão diretamente com os riscos e as possibilidades do meio ambiente que os circunda, 

já que inúmeras sociedades criaram a partir de bases semelhantes histórias que ilustram essa 

disputa (como o assalto ao Olimpo pelos humanos ajudados por Prometeu na mitologia 

grega). Contudo, é interessante perceber que é uma disputa que coloca na mesa o que há de 

superior na natureza, na força irremediável de seus desígnios, mas que reconhece o 

desenvolvimento da humanidade e de sua capacidade de superar essa superioridade (por isso 

relação de forças). Diz-nos o protagonista de “O velho e o mar”: 

 

É um grande peixe, e tenho de o convencer, pensou. Não devo deixá-lo nunca tomar 

conhecimento da sua própria força, nem do que poderia fazer se corresse. Se eu 

estivesse no lugar dele, jogava tudo por tudo, até que alguma coisa rebentasse. Mas, 

graças a Deus, não são tão inteligentes como nós, que os matamos, embora mais 

nobres e mais capazes” (p. 25). 

 



194 
 

 

 Essa relação de disputa constitui uma ética local importante, que não nega moralmente 

a necessidade de consumir a natureza, submetê-la quando possível, mas da própria forma de 

interação devém a aceitação de uma força para além das capacidades humanas e, mais que 

isso, que a relação entre o humano e o natural não é harmônica, ao contrário, é incerta, 

agonística, mas que o resultado costuma corresponder a certa inevitabilidade. Mais uma vez 

recorrendo ao personagem Hemingwayneano, ele interage com seu antagonista entendendo 

exatamente a natureza de sua relação com ele: “Peixe – disse. – Amo-te e respeito-te muito. 

Mas hei-de matar-te, antes de o dia acabar” (Hemingway, 1956, p. 21) [...] “Quem me dera 

dar de comer ao peixe, pensou. É meu irmão. Mas tenho de o matar, e para isso preciso de 

forças” (Hemingway, 1956, p. 23). O personagem sabe que a possibilidade de conduzir algo 

de seu destino está na capacidade de vencer essa disputa. “Não compreendo estas coisas, 

pensou. Mas é bom que a gente não tenha de ver se mata o sol, a lua ou as estrelas. Basta 

vivermos no mar e matarmos os nossos irmãos” (p. 30), diz o Velho. Ainda, o personagem 

contesta diretamente uma posição moral que poderia condená-lo por aquela morte e, mais do 

que isso, liga, como não poderia deixar de ser nesse tipo de contexto, a sua vida, os valores 

possíveis de serem desdobrados, à vida do próprio antagonista.  Assim pensa: “Não mataste o 

peixe só para viver e vendê-lo para ser comido. Mataste-o por amor próprio e porque és um 

pescador. Amava-o quando estava vivo e ama-o depois de morto. Se o amas, não é pecado 

matá-lo. Ou será mais?” (p. 41). 

 A referência ao personagem de Hemingway não é alegórica. Ao contrário, seu texto 

expressa relações específicas de contextos como o do presente estudo e que derivam da 

própria forma de reprodução social estabelecida. Tanto assim o é que, quando pedi para que 

contasse sobre uma pesca memorável, um pescador me relatou sobre uma que fazia com o pai 

e o tio e que passaram o dia todo se revezando na disputa com o peixe que havia sido fisgado. 

Tal qual o peixe de “O velho e o mar”, se tratava de um Marlin (o “rei do mar”), e tal qual a 
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narrativa de Hemingway, ao conseguirem vencer a disputa, perdem o troféu para um tubarão 

que se acercou do barco e comeu o peixe que vinham trazendo.  

 

5.5.2. O mar não tem cabelo 

 

 Se essas relações complexas que se travam com a natureza constituem alguns 

elementos culturais fundamentais do local, não menos significativa é a relação com as perdas 

que ela promove. Assim, a natureza, principalmente o mar, é fonte de sobrevivência, lazer, 

disputa, prazer e perdas. Esses elementos se misturam, como pode ser visto no relato abaixo:  

 

Quando chegaram sentaram-se, ofereceram cachaça, a qual recusei, e começamos a 

conversar. Josias estava contando casos da infância deles em Galinhos e contou alguns 

sobre moreias. Falou sobre uma moreia que um tio de Francisco havia tentado pegar e 

a ponta da bicheira ficou nela, mas ele não pegou. Falaram que seis anos depois 

alguém conseguiu pegar essa mesma moreia e ela estava com o anzol da bicheira preso 

e enferrujado nela. Josias contou que quando abriram o bicho, encontraram seis “cabos 

verdes” dentro (o que entendi serem lagostas de rabo esverdeado) e vários outros 

crustáceos. Segundo ele, a moreia tinha 1,90m de comprimento. Falaram também de 

casos em que uma moreia mordeu e arrancou o pedaço do braço de um colega [...] 

Durante a conversa Josias falou sobre amizade e de amigos que, segundo ele, são 

amigos de verdade (ele repetiu esse tema algumas vezes) e comentou sobre dois 

amigos que já perdeu. Perguntei como havia perdido e ele disse que foi um “de 

mergulho” e um “de bala”. Quando perguntei sobre como foi essa questão do 

mergulho ele disse que o amigo dele “explodiu” por causa da pressão. Falou sobre 

como ele mergulhava na infância, sobre a “risca”, lugar onde ficavam as moreias que 

falavam anteriormente (Diário de campo, 04/08/15). 

 

 Não são raras as histórias relacionadas a naufrágios ou mortes relacionadas a 

mergulho. Como já destaquei mais acima, no período em que estive em campo houve o 

naufrágio de uma embarcação de pescadores que desobedeceram aos alertas feitos. A história 

narrada no trecho do diário de campo, em que um morador faleceu durante um mergulho, foi 

contada por vários pescadores em momentos diferentes.  



196 
 

 

São diversos os naufrágios narrados pelo poeta Ivo Rodrigues Ribeiro. Destaco abaixo 

o poema “Destino Traiçoeiro” (2015): 

 

Em 1951 

Pelo destino traiçoeiro 

Luiz Rodrigues Ferreira, 

Ascindino e Sapateiro 

Eram bravos pescadores 

Do nordeste Brasileiro 

 

Quem vive nesse mundo 

Peça a Deus viver tranquilo 

A vida tem as demandas 

Cheia disso e daquilo 

Eles pescavam no Coco 

Um bote de Adauto Grilo 

 

O pescador tem costumes 

Desculpe eu explicar 

Quando vão de mar a vela 

Escolhe um pra governar 

Os outros vão pra o porão 

Dormem que chegam a roncar 

 

Eles vinham do mar pra terra  

Quando assim aconteceu  

Luiz Sapateiro e Ascíndio  

Falaram que o tempo não deu 

Pra socorrer Luiz Ferreira 

Que caiu na água e morreu 

 

Você é um pescador 

Preste atenção meu amigo 

O mar não tem cabelo 

Além disso é agressivo 

Todo cuidado é pouco 

Pra não cair no abismo. 
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5.6.Os saberes locais e o meio ambiente 

 

 Uma característica marcante que atravessa a realidade galinhense, mas que tem 

marca mais profunda no cotidiano dos pescadores são os conhecimentos produzidos 

localmente. Essa forma de saber é fundamentalmente oriunda da pesca, mas tem seu 

conteúdo mais geral relacionado ao conjunto da natureza que envolve a realidade local. 

Nesse sentido, aquele saber que rege e garante o funcionamento da atividade pesqueira, 

também se aplica, em maior ou menor grau, às outras esferas do cotidiano dos 

moradores de Galinhos. 

 Esse conhecimento está relacionado diretamente à necessidade de entender e 

dominar a dinâmica da natureza, contudo vale recordar que é reconhecido um limite 

nesse saber, já que há certa inevitabilidade de alguns acontecimentos marcados pelos 

desígnios da natureza ou de Deus. Emergente da interação com os ciclos das espécies de 

pescado, do clima, do regime de ventos, de marés, o saber do pescador precisa explicar 

as constâncias e as mudanças nesses mecanismos e é constituído ao longo das gerações 

e passado entre elas por tradição oral. Ele possui mecanismos internos próprios e é 

mobilizado para explicar e prever os eventos importantes para a atividade de pesca, 

como no registro em diário abaixo. 

 

Também discutiram que havia começado o inverno e que a seca este ano havia 

sido muito forte e que deve ser pior no próximo ano. José comentou que quando 

o ano vira com a maré de uma determinada forma, o inverno vai ser bom. Que 

eles e os agricultores sabem disso, que é por isso que ele discute com cientista 

(Diário de campo, 20/06/15). 

 

 Nesse sentido, a não ser que seja submetido a mudanças absolutamente 

inesperadas e fora do comum para aqueles que lidam diariamente com a realidade, o 
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saber da pesca consegue explicar e lidar com todos os elementos significativos para essa 

forma de organização social. Um dos primeiros contatos com esse conjunto de 

representações, significados e práticas que emergem do modo de vida pesqueiro se 

apresentou justamente na articulação dele com a atividade turística. Além do uso de 

recursos que são os mesmos dos momentos de pesca, havia uma criança no barco que 

cortara o pé com vidro, o que também mobilizou explicações oriundas da experiência da 

pesca.  

 

Antes de sairmos lavamos a louça no mar, vendo Gabriel lavar com areia e dizer 

que “era Sapólio natural”. Ele comentou que pescador passa dias no mar e não 

tem muitas coisas. “Essa água cura tudo” foi uma frase para Helena colocar o pé 

cortado na água (Diário de campo, 26/04/2015). 

 

Com a complexificação das relações locais, a expansão da cidade, a chegada de 

novos elementos, como os grupos de estrangeiros, turistas, agentes políticos, empresas, 

esse saber é mobilizado e modificado, se articulando, nem sempre de forma harmônica, 

com as novas estruturas. Assim, tem-se um saber que se articula com outras 

representações locais de forma predominante. Logo, além de se articularem com 

aspectos que vão além da vida no mar, com as mudanças locais há uma articulação dos 

saberes e práticas tradicionais com os “modernos” trazidos pelo próprio 

desenvolvimento local. Em alguns casos isso se dá de forma complementar, como nos 

relatos abaixo: 

 

Aproximei-me dos pescadores que estavam preparando o barco maior e 

conversavam sobre a ferragem que segura a quilha. Diziam que uma vez saiu no 

mar, mas que “pescador desenrola”. Após um pouco de conversa foi hora de 

virar o barco para colocar no mar. De início achei que íamos empurrar até o mar, 

mas aos poucos fui entendendo que era só para virá-lo em posição de frente para 

o mar. Enquanto virávamos o barco, Murilo chegou no trator para poder puxar 

os barcos para o mar. Amarramos uma corda e ele terminou de virar o barco. 

Uma das preocupações era de que a força feita prejudicasse a estrutura do barco. 
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Outra coisa que mencionaram foi para não ficar ninguém próximo à corda, pois 

se ela arrebentasse “arranca uma perna”. Após virar o barco, alguém trouxe uma 

corda de aço e o trator se encarregou de levar o barco até a água (Diário de 

campo, 29/05/2015). 

 

O mar não estava muito movimentado e eles foram à busca dos lugares onde 

haviam deixado os pesqueiros. Roberto estava com um GPS para localizar, o que 

me deixou um tanto intrigado. Perguntei o que era, antes de saber, ele me falou 

que era o GPS e que estavam as coordenadas dos locais onde deixaram cada 

pesqueiro. Perguntei como faziam antes do GPS. Ele explicou que dava pra 

saber no olho, que usavam algumas torres, as casas como referência, dentre 

outras coisas. Curiosamente, o GPS deu bastante trabalho e várias vezes 

passamos batido ou tivemos dificuldade em acertar o local. No penúltimo local 

em que passamos, eles abriram mão do GPS e foram “no olho” (Diário de 

campo, 22/06/15). 

 

 Pela própria forma como esse saber emerge, ele comporta aqueles aspectos de 

religiosidade já mencionados. Os conteúdos do saber da pesca são aqueles que 

permitem o exercício da atividade e incorporam as referências já mencionadas a uma 

disputa com a natureza que, em última instância, possui um poder além das escolhas 

humanas. Sendo um poder maior, a interação entre humano e natureza deve ser limitada 

ao “permitido”, sob pena de “punição” pelos próprios mecanismos naturais. As 

referências a esse limite foram constantes. 

 

Eles falaram bastante sobre a vida em Galinhos antigamente. Comentaram que 

era “tudo mais fácil”, que não havia muita gente e só havia o mercado de 

Leonardo. Falaram sobre como a maré chegava até longe na cidade, até onde eu 

estou hospedado e que o homem estava mexendo na natureza e agora a maré já 

não chega tão longe. Expliquei pra Caio sobre a retirada das salsas da duna e 

como afetou o local e o tio de Diego falou que a natureza era sábia (Diário de 

campo, 02/08/15). 

 

5.7.A pesca da Curimã  

 

 Os elementos destacados até aqui atravessam a vida social de Galinhos e, em 

especial, dos pescadores. Eles se misturam de variadas maneira em contextos diferentes. 
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Um desses contextos é a temporada da pesca de Curimã, que acontece na costa 

galinhense. Foi possível acompanhar a temporada de 2015 desde a expectativa que 

antecede. No período das festas juninas alguns pescadores comentavam que esperavam 

que São Pedro trouxesse muitas Curimãs naquele ano. Essa expectativa chamou 

bastante a atenção: 

 

Fiquei sentado observando as conversas que versavam em geral sobre política e 

sobre barcos. Várias vezes perguntaram sobre a pesca de Curimã, que está 

iniciando. Parece um dos momentos esperados da temporada. Explicaram onde 

elas começam a aparecer e depois o trajeto de migração, quando eles pescarão 

(Diário de campo, 20/06/15). 

 

Para muitos pescadores, é a temporada mais rentável, mas também envolve momentos 

de socialização, lazer, e há participação direta ou indireta de muitos(as) moradores(as), 

e não apenas os envolvidos na captura do pescado. 

 Ao longo da praia, há pequenas barracas cobertas com palhas. As que são 

ocupadas dependem do tipo de peixe que será capturado, uma vez que possuem trajetos 

diferentes. A pescaria feita é chamada de “três malhos” em função do tipo de rede 

utilizada. Essa pescaria envolve uma série de tradições, como a função do “olheiro” ou 

“mirador” (aquele que consegue observar os cardumes passando), a propriedade e 

herança das barracas, a distribuição do pescado, as estratégias para atrair e capturar as 

curimãs etc. Algumas dessas características destaco nos trechos de diário abaixo: 

 

Anderson apontava vez por outra dizendo que vinha lance. Ele chegou a dizer 

para avisarem para o pessoal no outro rancho para olharem lá pra baixo que 

vinha tainha. A isso Roberto respondeu dizendo que deviam estar vindo e com 

Xaréu vindo atrás delas. Anderson perguntou a Roberto depois de um tempo se 

ele conseguia pneus. [...] ele disse que era pra queimar umas palhas ali próximo 

durante a noite. “Vou tacar fogo pras curimã não passar! Elas veem o fogo e 

ficam ali e de manhã é só pegar” (Diário de campo, 07/08/15). 
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Aproveitei para perguntar como funcionava a questão das barracas. Ele me 

explicou que as barracas eram de Adílson, que já eram da família dele há várias 

gerações, mas que, mesmo Anderson sendo pescador e mirador, isso estava se 

perdendo. Curioso, perguntei como as barracas, que ficam na praia, eram dele e 

os outros aceitavam. Ele falou que fazia parte da cultura e que as pessoas 

respeitavam, que passava para as gerações seguintes e assim continuava. [...] 

Perguntei sobre a partilha dos peixes e ele comentou que Adilson fica com a 

maior porcentagem, e o resto divide entre os pescadores. Perguntei sobre 

Francisco e ele confirmou que ele decide o dele como mirador. Disse que 

ninguém pode reclamar porque sem ele ninguém teria peixe (Diário de campo, 

05/08/15). 

 

[...] iam acordar às 4h da manhã. Perguntei por que tão cedo e ele disse que ia 

pescar, que quando a luz do sol aparece, a luz da cidade apaga e as curimãs 

aparecem. Perguntei se teria gente para puxar a rede, em função do horário, e ele 

disse que teria, já que no dia tinha dado peixe, então a “amanhã a galera chega 

lá” (Diário de campo, 04/08/15). 

 

Além disso, as diferentes características da cidade acabam dialogando, e a pesca 

acaba se tornando atração turística em alguns momentos, parada para os charreteiros 

descansarem os animais e/ou socializarem. Abaixo está uma descrição mais longa feita 

desse momento da pesca de Curimã. Acredito que nele é possível identificar boa parte 

dos elementos que vêm sendo discutidos até aqui. 

 

Os pescadores ficam durante o dia no local, observando o mar, esperando pelos 

cardumes. Foi isso que acompanhei durante o dia. No caminho, passei pela 

primeira barraca, vi que já havia várias pessoas que eu aparentemente não 

conhecia. Fiquei na dúvida no momento se eram pescadores também. Avistei 

alguém acenando para mim e poucos metros adiante reconheci Francisco pelo 

seu boné amarelo. Cheguei na barraca e ele estava assando lagostas e uma tainha 

na brasa (no fogão, como ele mesmo disse). A brasa foi feita em cima de um 

fogão velho, que “não funciona”. Na barraca, quando cheguei, estavam 

Francisco, Rafael e Anderson, que até então eu não conhecia. Anderson também 

é “mirador” e estava sentado no sofá, um sofá também antigo. Francisco me 

mostrou as lagostas na brasa, pediu que eu tirasse uma foto [...] Também contou 

que Anderson ia jogar aquele fogão fora e ele falou pra levar para a barraca. 

Rafael me mostrou um ferimento na mão e contou que foi puxando a rede, que 

eles já havia dado um lance (jogado a rede para pegar as Curimãs) [...]Perdi o 

primeiro, mas houve ainda um lance mais tarde. Francisco falou que havia 

mergulhado pra pegar as lagostas para tira-gosto e que no outro dia levaria outro 

equipamento (acho que uma rede), pois foi só com o gancho (bicheira). Também 

comentou que viu um peixe grande passando na frente dele, mas o arpão estava 
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desarmado porque estava marcando o local. O tira-gosto foi colocado numa 

tábua que, creio, era um remo de barco, provavelmente inutilizado atualmente. 

Outro pescador apareceu, Cláudio, e reclamou que Francisco estava bebendo, 

Francisco respondeu que era só aquela “caixinha” e que ia parar. Rimos por 

saber que não era. Brinquei dizendo que não sei se o período da Curimã é 

melhor para o pescador ou para quem vende cerveja, Francisco disse que é bom 

pra todo mundo. Ficamos conversando e Cláudio foi para mais próximo do farol 

e do mar, onde passou praticamente o resto do dia até a hora de jogarem a rede. 

Eu ficava me perguntando se Francisco não ficava muito distraído, mas em 

pouco tempo Rafael comentou que Anderson era o outro mirador. Perguntei se 

Cláudio também era, e Francisco riu dizendo que ele não via nada. Eu e Rafael 

falamos várias vezes sobre a curiosidade de como eles conseguem perceber, pois 

pra gente o mar parecia sempre a mesma coisa. Francisco falou que se o 

cardume for grande a gente percebe também. Perguntei se era pela sombra na 

água, ele confirmou e disse que elas pulam também. Perguntei sobre as pessoas 

na outra barraca e Rafael me falou que são pescadores também, e que o pai de 

Anderson é o dono da rede. Também me explicou que quando a pesca é pouca 

eles dividem entre eles, mas não soube explicar os critérios de divisão. Num 

momento alguém chegou com um recipiente com uma sopa de macarrão. Algum 

tempo depois outro veio com um pote com feijoada. Todos compartilhavam e 

aquela dinâmica parece ser corriqueira nesse período. A tarde seguiu com a 

espera das Curimãs, enquanto outras pessoas chegavam à barraca. Vez por outra 

o rádio apitava e eles se alarmavam pensando que alguém poderia ter avistado os 

peixes e estava avisando. Também estavam de olho em Cláudio, que vez por 

outra gesticulava. Alguém ironizou a capacidade de Cláudio de ser mirador e 

Francisco disse “a vista dele só vê descendo, não vê subindo. Não sei que diabo 

é isso!” Várias pessoas passaram pela barraca, entre bugueiros, pescadores e 

crianças, dentre elas o filho de Cláudio. Roberto também foi e logo apareceram 

algumas mulheres que eram da família dele [...] Francisco deu alguns peixes 

para elas tratarem e assarem, mas também comentou que “teve outra época que 

era as mulhé que ficava mirando aqui”. Se formaram dois grupos espacialmente. 

As mulheres ficaram num espaço um pouco fora da barraca, enquanto os homens 

ficavam na parte mais central da barraca, ambos os grupos na sombra [...] Um 

rapaz que estava na barraca possuía a dicção muito rápida e com muitas gírias e 

fizeram varias brincadeiras com ele, inclusive sobre ele não saber contar, ao que 

ele responde “negócio de contar! Tenho é que trabalhar”. Um senhor que viveu 

em Galinhos antigamente também estava junto ao grupo e ele contou como 

perdeu quase todos os dedos de uma mão, restando apenas um. Segundo ele, os 

dedos foram imprensados entre dois barcos. Por ter gangrenado, teve que 

amputar. Já eram mais de 16h quando o alarme, Cláudio, levantou o braço e 

Francisco correu na direção dele para olhar. A velocidade em que tudo 

aconteceu foi impressionante. Quando olhei para um lado Francisco já havia 

corrido, quando virei novamente para o outro, uma canoa já estava no mar com 

vários pescadores e eles logo cercaram o cardume. Francisco gesticulava 

apontando por onde cercar e logo sumiu, mergulhando para ajeitar a rede. 

Enquanto eles entravam na água para cercar o peixe, pela praia vinham algumas 

charretes fazendo passeio turístico. Os pescadores gritavam reclamando, pedindo 

para passarem pela parte de cima da areia. “Manda a charrete pra lá!”, gritava 

Francisco. No entanto, os charreteiros, apesar de aparentemente terem se 

afastado um pouco do mar, não o fizeram a ponto de deixar os pescadores 
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satisfeitos e estes logo reclamaram. Em poucos minutos a rede já estava sendo 

puxada por vários homens e crianças. As mulheres presentes observavam de 

longe. Após tirar algumas fotos fui ajudar a puxar. Como eu puxava a corda de 

baixo, um pescador imediatamente atrás de mim falou “abaixa a corda”, para 

que eu puxasse mais rente ao chão. O mesmo fez para algumas crianças que 

ajudavam. Fui para a corda de cima e nesse momento a rede estava mais pesada, 

mas eu não via peixes. Alguém comentou que estavam fugindo pelo buraco na 

tarrafa. O peso, além dos peixes, parecia ser em função das algas e também por 

já não estar tanto dentro do mar. Quando a tarrafa já estava praticamente fora é 

que foi possível ver os peixes. Não foram muitas Curimãs, mas vieram vários 

peixes de outros tipos e tamanhos, que logo eram coletados pelas mulheres, 

crianças e outros que não participavam da pesca da Curimã. Os pescadores não 

estavam interessados nesses. As curimãs foram sendo colocadas num cesto 

grande. Enquanto isso acontecia, vários turistas que passavam andando ou de 

charrete paravam para observar com curiosidade. Pouco a pouco as pessoas se 

dispersaram e os grupos voltaram para as barracas. Francisco perguntou se eu 

tinha visto ele balançando o peixe, respondi que não, mas também não entendi 

exatamente o que queria dizer. Não deu tempo de perguntar. Perguntei se ele 

tinha visto o peixe, ele disse que sim, que eles pularam. Ele novamente 

perguntou se eu havia visto o alarme. Respondi que não. Francisco comentou 

que aprendeu a mirar o peixe com o finado Bochechinha. Pouco tempo depois, 

Francisco foi para o mesmo lugar em que antes estava Cláudio e ficou lá até o 

final da tarde, esperando por um novo cardume, que não apareceu. As mulheres 

trataram e temperaram mais alguns peixes (“ta aqui a tábua para tratar”, disse 

Francisco da primeira vez que isso aconteceu).  Após tratarem entregaram para 

alguém colocar no sol para secar. O rapaz que ficou responsável por colocar o 

peixe para secar, os colocou em cima da cabana com o lado da escama (o peixe 

já estava aberto) virado para cima. Alguém reclamou com ele e Roberto gritou 

“vai secar a escama, é?”. Anderson falou sobre o dia anterior, que haviam saído 

mais tarde, dizendo que, quando já estavam indo “s’imbora, as Curimã pulou de 

três”. Outra batalha travada durante todo o dia foi contra as moscas. Em função 

dos restos de peixe e outros, o local fica sempre cheio de moscas. No meio da 

tarde aumentou o vento e elas voavam menos e ficavam mais no chão. Francisco 

chegou a dizer “já bateu o nordeste, sumiram as moscas” [...] Saímos de lá já 

próximo das 18h, quando Francisco voltou dizendo que não ia dar mais nada, 

não. Não é possível dizer se o clima era de frustração, mas foram poucos os 

peixes e foram levados por Adilson para cada um pegar sua parcela depois. 

Juntamos as coisas e voltamos para a pizzaria (Diário de campo, 21/07/15). 

 

 Acompanhei essa dinâmica da pesca da Curimã mais algumas vezes e, em um 

dia em que a pesca foi abundante, o clima posterior foi também diferente, como descrito 

abaixo: 

 

Vários dos que estavam puxando negociavam com quantos peixes iriam ficar. 

Depois de um tempo Roberto trouxe um para mim, era a minha Curimã. 
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Juntamos alguns peixes e encontrei Anderson, que havia aparecido para puxar a 

corda também. Alguém perguntou a ele se ele via isso no Rio de Janeiro, ao que 

ele respondeu “no rio de Janeiro eu não via isso não, só bala.” Durante algum 

tempo eles ficaram desenrolando a rede. Os peixes que não foram distribuídos 

foram levados na carroça de Rubens. Antes de voltar para a barraca, Francisco 

comentou “os caras dizendo que esse ano não tem mais curimã. Mas não sabem 

das coisas de Deus, não. [...] Colocamos as Curimãs para assar e Francisco foi 

fazer um arroz. Ele comentou que viriam oito pessoas para comer (juntando com 

os que já estavam lá). Quando as curimãs ficaram prontas e o arroz também ele 

disse que não era para comer ainda, que estava esperando o pessoal. Apesar da 

fome, respeitamos e aguardamos por cerce de 20 minutos. Quando chegaram, 

comemos ao redor da mesa. Realmente pareceu um “momento família”. Pensei 

imediatamente na felicidade que estavam os pescadores após o lance de Curimãs 

e como Francisco devia estar satisfeito e animado. Comemos e conversamos 

animadamente (Diário de campo, 05/08/15). 

 

5.8.Os discursos locais 

  

Conforme dito mais acima, a partir dessa dinâmica local, se produzem e 

articulam alguns conjuntos de representações e significados que organizam a vida social 

de Galinhos. São conjuntos discursivos que possuem sua base nas especificidades do 

lugar e, ao mesmo tempo, tornam a vida local inteligível. No período de inserção em 

campo, três desses que estou chamando de “discursos locais” e que possuem 

importância central para os objetivos deste trabalho puderam ser identificados, são eles: 

os “Galinhos é isso aí!”, “Os Filhos de Galinhos”, e “A política dos outros”. Nesse 

sentido não são quaisquer representações e significados que se destacam, mas aquelas 

que aparecem como parte fundamental da vida local, como instrumentos para interpretar 

o cotidiano, passado, presente e futuro. 

 

5.8.1. Galinhos é isso aí! 

  

 Um desses conjuntos de significados compartilhados sobre o lugar e que emerge 

dessas relações locais discutidas apareceu muitas vezes sob a expressão “Galinhos é isso 
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aí!”. Essa expressão foi utilizada amiúde quando algum morador parecia querer 

sintetizar o que eu poderia entender do lugar, e geralmente ocorreu no momento em que 

eu era apresentado a alguém e explicava sobre o interesse em entender um pouco mais 

sobre a vida local, como nos registros abaixo: 

 

Garrancho sempre dizia que eu estava aqui para fazer uma matéria sobre 

Galinhos - “essa matéria que você está fazendo”. Achei interessante eles 

entenderem como matéria. Aparentemente tem a ver com a relação que a 

divulgação de informação tem com a realidade deles. Durante a semana, 

inclusive, estava um grupo de reportagem do programa de TV Rota fazendo uma 

edição sobre Galinhos. Expliquei sobre a pesquisa, sobre querer entender a vida 

em Galinhos e que considero a voz dos pescadores fundamental para entender a 

cidade. Eles concordaram e falaram, como várias vezes se repetiu em outras 

conversas comigo, que “Galinhos é isso aí!”, colocando uma série de coisas 

implícitas, mas indicando a tranquilidade e a beleza natural. Roni chegou a 

comentar que o bom é a tranquilidade. Vários elogios são feitos a essa 

tranquilidade e à confiança uns nos outros (Diário de campo, 20/06/15). 

 

Primeiro ele mencionou que adora Galinhos, que já trabalhou em Noronha como 

cozinheiro, mas que é pescador. Lá trabalhou em uma pousada e casou. Depois 

voltou para Galinhos. Quando ia perguntar sobre essa volta, Josué se aproximou 

e começou a falar sobre como gosta daqui. Ele não nasceu em Galinhos, nem 

mora aqui. Mora em Touros e repetiu várias vezes que, se pudesse, comprava 

uma casa para morar em Galinhos. Perguntei sobre o que gostava em Galinhos e 

ele disse que é muito bom, que é muito tranquilo, ninguém mexe com o outro, 

que às vezes pode até ter uma confusão “que em todo lugar tem”, mas que era 

tranquilo. Em um momento comentou que já esqueceu a carteira no chão, voltou 

três dias depois e devolveram. No caminho já havia comentado que uma vez 

encontraram um bolo de dinheiro de um estrangeiro dono de uma pousada e 

devolveram” (Diário de campo, 31/05/2015). 

 

 Assim, esse primeiro conjunto de significados implícitos na expressão “Galinhos 

é isso aí!” comporta a ideia de uma tranquilidade, de lugar agradável à vida e aos olhos, 

mas também de relações sociais que implicam grau elevado de confiança, mesmo para 

aqueles que não nasceram no local. Também vale notar que a forma como isso é 

abordado quase sempre sugere que tais características são evidentes empiricamente, de 
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tal forma que o próprio pesquisador (ou qualquer outra pessoa que chegar ao local) deve 

percebê-las ante os sentidos. Esses aspectos se veem no trecho de entrevista abaixo: 

 

no meu conhecimento, é uma cidade ainda que tem a tranquilidade ainda, você 

ainda fica, assim, à vontade. Não tem tanta violência. Por isso que eu gosto 

daqui. E eu ando muito... vamos dizer... aqui eu conheço, eu sei andar a pé, eu 

sei andar no cavalo, sei andar de carro... aqui eu sei ... pra qualquer canto que eu 

quiser ir... mas eu ando mais a pé, né? Por isso eu acho bom. Na capital... se eu 

for pra capital só vou andar de carro. Não vou andar de pés, porque não tenho 

condições de andar de pés na capital, não. Porque... onde tem gente que anda de 

pés é pra pegar um transporte, né? E eu não quero. Por isso que eu gosto de 

Galinhos. Tranquilidade. Tranquilidade [...] Faz mês que você tá aqui, né? Você 

já sentiu (você é de Natal?) ... você já sentiu a diferença de Natal pra Galinhos, 

não já sentiu? Você parece que não quer mais nem ir [...] É um povo pacato. 

Todo mundo faz amizade. tem lugar que você passa pelo cara, se você falar, ele 

fala, se não falar, ele não fala. Ele não informa nada de nada de ninguém (Sr. 

Orlando). 

 

Esse discurso é mobilizado e reforçado na comparação com outros lugares, 

destacando a importância dessa característica: 

  

Falou, ainda, que não gostava de morar lá, que lá “tem muita malandragem”, que 

aqui ele não se preocupa. Em um momento ele falou que ninguém (apontou para 

cada um na mesa menos Thiago) sabia como era aquilo. Mencionou que já foi 

parado na porta da favela (Pavuna) e perguntaram sobre quem era e o que que 

ele estava usando (porque seus olhos estão sempre vermelhos). Também contou 

que já foi parado pela polícia aqui em Galinhos e perguntaram que droga ele usa. 

Falou que nenhuma, só cachaça, depois ele elogiou a postura do policial e disse 

que tem que ser assim, porque ele não é daqui e o policial tem que cuidar daqui e 

ver quem é estranho. Perguntei se ele achava que o policial abordaria um turista 

do mesmo jeito e ele riu dizendo que “aí não. Aí tem dinheiro”. Josué falou que 

Galinhos era diferente, que se o governo quisesse, poderia fazer uma ponte, que 

tinha dinheiro p´ra isso, mas que mudaria a vida dos barqueiros e por isso não 

faz, que muita gente vive de fazer a travessia” (Diário de campo, 31/05/2015). 

 

 É importante salientar que a tranquilidade que parece definir para muitos o 

próprio lugar contrasta com as “aventuras” que surgem nos relatos sobre a pesca, e na 

própria incerteza sobre os proventos, o que parece configurar uma dialética importante 
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na produção desses significados. Assim, não se trata de um sentido imóvel, mas 

concebido nas formas complexas de interação com o lugar.  

 Há, ademais, outro elemento constitutivo dessa significação do lugar na 

expressão “Galinhos é isso aí!”. A tranquilidade, a lentidão de movimento, certa 

imobilidade que essa primeira dimensão da expressão sugere, também traz a ideia da 

imobilidade de um potencial que não se desenvolve. Essa ideia também apareceu de 

forma recorrente no período de inserção em campo e a dupla face desse discurso local 

pode ser vista no seguinte trecho de uma entrevista: 

 

Aí... a vida de Galinhos é assim mesmo, essa vidinha pacata aí, calma, só que 

mudou mais um pouco né? [...] Mas eu não acho.... é bom, é gostoso, a cidade 

calma... graças à Deus não tem muito problema aqui... problema a gente tem em 

todo canto, né.. isso aí a gente nem vai discutir, que tem em todo canto... só que 

devia ser mais... por ele ser pequeno e pela verba que entra em Galinhos, 

Galinhos era pra ser uma cidade linda, bem organizada, entendeu, mas 

infelizmente... (Teresa). 

 

Essa dimensão do discurso local “Galinhos é isso aí!” que incorpora a ideia de 

um potencial costuma apontar por um lado, tal potencial é sempre uma promessa que 

não se desenvolve por um conjunto de fatores, às vezes externos, às vezes internos, que 

o limitam e, por outro lado, certa ideia de que o potencial está muito ligado às 

possibilidades para o turismo, ainda que não reduzido a este. Abaixo estão dois 

exemplos de falas nas entrevistas que trazem esses aspectos:  

 

Porque desde que eu cheguei aqui, dizem “Galinhos vai melhorar, Galinhos vai 

ficar... vai estourar...Galinhos vai ficar bom, Galinhos vai não sei o quê”. E aí, 

‘tô com quarenta e três anos que moro... eu vim pra cá em setenta e... que 

Galinhos até ‘tá melhorando um pouquinho, mas... o que dizem (Sr. Orlando). 

 

Pois é, cara. A vida do nativo aqui, ele sendo desenrolado, tranquilo, cuidando, 

dá pra ele levar tranquilo, cara, isso aqui. Isso aqui é uma pérola, basta ser 

lapidada. Tudo que você monta hoje aqui, relacionado ao turismo, uma coisa 

bem montada, bem projetada... porra, vai embora, decola isso aqui, cara. Tem 



208 
 

 

tanto projeto massa pra montar aqui e a galera... não tão nem aí, meu irmão. Vai 

esperar que outro chegue e monte. A parte de cerâmica. Aqui tem tanta argila no 

mangue pra fazer escultura, panela, dá pra fazer tudo, cara. Mas a galera tem 

mente fechada. Artesanato. Tanto do garrancho de mangue aí, morto, jogado na 

natureza. Madeira jogada (Ronaldo). 

 

5.8.2. Os filhos de Galinhos 

 

 Outro discurso local que possui grande permeabilidade nas relações 

socioambientais locais se concretiza na expressão igualmente repetida em várias 

ocasiões “Filhos de Galinhos”. Durante o campo pude ter contato com essa expressão 

sendo utilizada em sentido mais aberto, dando a entender que abarcava todos os nativos, 

aqueles nascidos ou que tiveram toda a vida relacionada à cidade (uma vez que muitos 

tiveram que nascer em outra cidade que tivesse maternidade quando não era possível em 

Galinhos), ou em um sentido mais restrito aos pescadores. Essa dubiedade da expressão 

faz sentido se pensarmos que há até pouco tempo não havia diversificação das 

atividades e praticamente todas as famílias locais dependiam da pesca. 

 Ainda que possua a forma mais abrangente de ocorrer, é uma expressão que 

parece possuir uma carga de significados mais intensa quando se refere aos pescadores. 

Nesse sentido, como veremos, ela traz o peso de um grupo específico que se diferencia 

daqueles que vieram de fora, um grupo que sofre as consequências das mudanças locais 

e que possuem um valor elementar, ligado ao próprio lugar. É com essa carga que é uma 

expressão mobilizada ao falarem dos impactos de desmandos ou de negligência política 

e de qualquer ação que seja vista como prejudicial à própria terra, como são os casos da 

ampliação da salina e implementação do parque eólico. Assim, a característica de 

“filho” do lugar cria uma relação indissociável entre o que é o lugar e a vida dos 

pescadores, o que acarreta inclusive em atribuir simultaneamente aos pescadores a 
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característica de “acolhimento” e “tranquilidade” do lugar, já discutida aqui. Isso pode 

ser visto no trecho de entrevista abaixo. 

 

Porque isso aqui foi fundado por pescadores, né? Isso aqui era um... aqui não 

existia habitante. Então, os pescadores, aos poucos... que na realidade, os 

moradores antigos, eles não habitavam aqui, e sim outra ilha que tinha lá na 

frente, que era o Pisa Sal, né? Pisa sal e alguns no Patragil, que hoje é o 

estacionamento. Aí, por o espaço lá ser muito pouco, muito estreito, aí eles 

começaram a vim... eles pegavam água aqui, né? Pescavam e vinha pegar água 

aqui. Aí, alguns vinham, fizeram uma barraquinha, foram ficando, aí outros 

começaram a vir, aí foi surgindo a ... aí aos poucos foram se habitando, né? Aí 

foi habitando, vinha um, vinha outro, ai começou a formar a pequena ilha de 

Galinhos, devido o famoso peixe, né? O peixe-galo. E esse galo, a pesca maior 

dele era em Galos. E aqui era o menorzinho. Então, ficou Galos lá e aqui ficou 

Galinhos. Aí surgiu essa comunidade que hoje acolhe bem as pessoas e tem boa 

história pra... aqui tem muita coisa pra ser aprofundada, muita história boa pra 

ser dita (Filho do Sr. Orlando). 

 

 Dessa maneira, a força desse discurso local está na conexão que faz entre a 

história dos pescadores e a história do lugar. Essa conexão organiza muitos dos 

significados atribuídos aos eventos cotidianos, regras éticas implícitas ou explícitas e 

ajuda a promover uma articulação temporal entre passado, presente e futuro. Esses 

elementos podem ser vistos no extrato de entrevista abaixo. É evocada a condição de 

fundadores da cidade para os pescadores. Como contraponto, a entrevistada argumenta 

que outras profissões locais (charreteiro) recebem mais atenção. Há uma oposição 

valorativa na fala, como exemplo do mencionado sentido ético que se desdobra, como 

que para justificar a necessidade da atenção a um dos lados, colocando a condição de 

fundador para o pescador e o charreteiro como aquele que maltrata os animais. 

 

Porque é uma vila de pescadores. É o que? Você deve respeito ao pescador. Foi 

o pescador que fundou essa cidade, entendeu? Então eles devem ser bem 

tratados. Eles são ignorados, não têm nenhum apoio. Tem um... os carroceiros 

também teve [auxílio financeiro] e as pessoas reclamam muito: “por quê que 

também não teve o pescador?" E não tem uma contrapartida, eles não fazem a 

parte deles. É difícil. É complicado. Agora tem uns que trata bem seus animais. 

Mas são poucos. A maioria não (Ana). 
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 A conexão histórica, o vínculo entre a história dos pescadores e do lugar também 

são afirmados e socializados nos versos do poeta local, dentre outros poemas, em 

“Aprofundando a história” (Ribeiro, 2015), do qual destacarei apenas uma parte: 

 

Como a história explica 

Guardei em meu ideal 

Isto sem saldo de dúvida 

Sou uma pessoa normal 

Os primeiros moradores 

Foram da região de Macau 

 

Moradores faziam rede de fio 

Com elas eles pescava 

Chama-se o nome de tresmalho 

Peixes com abundância pescavam  

Viveram todos felizes 

Com muito amor trabalhavam 

 

Os que pescavam em alto mar 

Tinham coragem maciça 

Eram eles talentosos 

Não se curvavam à preguiça 

Pescavam em jangadinhas 

Feito de pau de cortiça 

 

Eles enfrentavam o mar 

Quando a madrugada vinha 

Rompendo véu da aurora 

Curtindo a manhãzinha 

Levavam para comer 

Açúcar preto e farinha 

 

Sujeitos ao frio e a chuva 

Mas não sentiam recalco 

Na cabeça um chapéu de palha 

No queixo o barbicacho 

No pescoço enrolava um pano 

Vestiam roupas de saco 

 

Em uma pequena jangada  

Enfrentavam o mar profundo 

Fumavam cigarro de palha 

Pelas estrelas fazia o rumo 

Cantavam as velhas modinhas 

Gostavam de mascar fumo 

 

Quando chegavam do mar 

Daquela luta sem conta 

Mal dormido mal comido 

De sono a cabeça tonta 

Levavam o peixe pra casa 

Eles mesmos tomavam conta 

 

Em Galinhos tinha uma salina 

Que a natureza criou 

Servia pra salga dos peixes 

Que pescava o pescador 

Tudo são coisas passadas 

Que o velho tempo levou 

 

Escalavam os peixes  

E passavam o sal 

Colocavam em uma tina 

Era um trabalho normal 

No outro dia lavavam 

Para secar no varal. 

 

Até 1870 

Era fraco o progresso 

A procura era lenta 

Trabalhavam sem sucesso 

A dificuldade reinava 

Pela falta de comércio 

 

Eram mesmo os pescadores  

Que se movimentavam  

Para vender os peixes 

Que eles mesmos pescavam 

Existiam dificuldades 

Porque pescadores faltavam 

 

Uns transportavam na cabeça 

Outros em galão 

Transporte não existia  
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Era aquela a decisão 

Saíam de porta em porta 

Vendendo na região 

 

Já em 1890 

Galinhos era famosa 

Desabrochou o progresso 

Pela pesca fabulosa 

No município de Touros 

Lhe Chamavam frutuosa 

 

Galo, agulha e voador 

Era pesca indicada 

Os homens eram dispostos 

Não tinham medo de nada  

Nesse tempo já pescava 

De bote e de jangada 

 

Era grande a produção 

Que em Galinhos havia 

Na costa tinha demais  

Bem cedo o pescador ia 

Galo era o peixe 

Que de tresmalho morria 

 

O que os mais velhos me falaram  

O poeta aproveitou 

No município de Touros 

Galinhos foi produtor 

Pra negociar peixe  

Não faltava comprador 

 

Havia peixe em abundância 

De Deus era a proteção 

Vinham em tropas de cavalos 

Compravam a produção 

Para vender bem vendido 

Levavam para o sertão. 

 

 

É importante ressaltar que o “poeta local” possui um sentido para o lugar que vai 

além do de cidadão comum. É comum nas cidades interioranas a existência de uma 

pessoa reconhecida pelo seu saber sobre a história do lugar. Além de ser referência para 

qualquer morador, é responsável pelo registro da “história oficial”. Assim, os 

significados, os personagens, a concatenação dos eventos, tal qual são narrados pelos 

“sábios” desses lugares, costumam ter aceitação de história “verdadeira” e possuem uma 

força de organização cultural imensa. No caso de Galinhos, trata-se de um poeta essa 

figura de referência e, da mesma maneira que em outras cidades, a ele é atribuído o 

lugar de possuidor da informação correta. Esse sentido é de tal maneira arraigado na 

estrutura social local que certa feita, em busca de dados oficiais na prefeitura sobre 

alguns aspectos da cidade, um dos secretários municipais falou que eu deveria buscar as 

informações com o poeta e, caso faltasse algo, buscasse na prefeitura.   

 Vale apontar no poema destacado alguns elementos. A recorrente menção ao 

peixe-galo (ou apenas galo) que dá nome ao local. Segundo moradores, o nome de 

Galinhos e da comunidade de Galos sé dá em função da predominância desse peixe no 
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lugar, sendo que os maiores costumavam aparecer mais próximos a Galos. Esse é mais 

um signo importante de que a história dos pescadores e do lugar se confundem. Além 

disso, a narrativa não está presa à fundação formal da cidade, que só se dará em 1963, 

mas destaca momentos de sua constituição como lugar, associada justamente com os 

fatos do cotidiano dos pescadores. Por fim, ainda no sentido dessa indissociabilidade 

expressa na ideia de “filhos de Galinhos”, destaca-se o teor em última instância épico da 

narrativa. Sabe-se que as narrativas de tipo épica enalteciam as ações de seus heróis não 

porque eram indivíduos solitários que se destacavam dos demais nas qualidades 

individuais. Ao contrário, aquele sobre o qual a narrativa fala carrega o sentido da 

comunidade. As razões para isso não cabem aqui e tampouco a comparação pode ir 

além, mas é um dado que não deixa de reforçar a ideia que pretendi destacar de que o 

discurso local “os filhos de Galinhos”, especialmente quando localizado nos pescadores 

possui um caráter organizativo da vida social fundamental, que articula atividades, ética, 

história e significados locais. 

 

5.8.3. A política dos outros 

  

 Por suposto a política como aparelho burocrático de Estado, com um corpo 

institucional com prefeitura, secretarias, funcionalismo etc., é mais recente que a 

história da constituição do lugar. Especialmente se retomamos a ideia de que a história 

de Galinhos como lugar se confunde com a história dos pescadores que ali foram 

chegando, conforme discutido acima. 

 Como um conjunto discursivo mais amplo e compartilhado pelos moradores, 

esse tipo de política aparece efetivamente sob o sentido de algo que é exterior ao lugar, 

às necessidades locais e que, como exterior que atua dentro e afeta o lugar, acompanha 



213 
 

 

o que não acontece no sentido do desenvolvimento local ou no que acontece que 

prejudica a população. Se colocada lado a lado com o cotidiano dos pescadores, essa 

relação é ainda mais evidente. No caso da fala abaixo, é antagônica: 

 

A política bagunça. E não era pra ser assim. Porque antes do tempo que tem 

política em Galinhos, o principal... ajudava. Cada um pouco ajudava de cada 

canto que tinha aquelas precisão, né? Agora em Galinhos ninguém vê isso. 

Depende, né, muitos depende do trabalho, muitos depende do emprego e, no fim, 

sofre mais de que a pescaria antigamente. (Edson) 

 

  Essa relação de exterioridade da política também possui como uma de suas 

dimensões a forma como os pescadores acabam por criar expectativas sobre o que deve 

ser a atuação do poder público, e sobre isso se estabelecem relações que se pautam pelo 

assistencialismo, na ideia de que o dever do poder público deve “dar alguma coisa”. O 

debate sobre o tema foi frequente no período em que estive em campo e essa relação 

pode ser vista nos três registros em destaque abaixo: 

 

Um deles dizia que José era seu candidato, outro que não votava lá, e um outro 

que nem sabia quem eram os vereadores. Segundo um deles, antes os políticos 

ainda davam alguma coisa, dava p’ra pedir alguma coisa, agora eles nem 

aparecem. Um deles foi citando os vereadores locais. Outro, ainda, mencionou 

que não tinha ninguém que ajudasse os pescadores (Diário de campo, 

29/05/2015). 

 

Alguém chegou e, falando muito alto, puxou o debate sobre política. Ele 

comentava que o prefeito era muito ruim. Um dos pescadores, que estava ao meu 

lado, comentava que o prefeito não dava nada, que de vez em quando é bom dar 

alguma coisa. Outro falou que não adianta falar de um porque nenhum vai fazer 

nada pelos pescadores. Falou que felizmente não depende de governo, que como 

pescador consegue ganhar a vida. [...] Ainda na conversa sobre política ele 

falava que o povo de Galinhos era desunido, que quem estava aí estava com o 

consentimento da população. Enquanto isso, Josué conversava comigo e 

explicava que há a associação, o sindicato, que se os pescadores se organizassem 

conseguiriam alguma coisa (Diário de campo, 01/06/15). 

 

Num momento a discussão ficou acalorada e um deles dizia que não era possível 

o cara governar e não dar nada para as pessoas. Outro o interpelou dizendo que 
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política não é p’ra ser assim, que era para criar programas para as pessoas 

(Diário de campo, 20/06/15). 

 

 Assim, “a política dos outros” se refere à ideia de que as ações oficiais da 

política local negligenciam, quando não prejudicam diretamente, a vida dos pescadores. 

Para além disso, dentro desse conjunto de significados, a política é uma entidade tão 

nociva à vida dos pescadores, que é capaz de fragmentar o laço mais forte do imaginário 

local, entre os “filhos de Galinhos” e a própria identidade local, corrompendo essa 

relação. Vê-se isso no trecho de entrevista abaixo, em que se articula a ideia de um 

“filho de Galinhos” como alguém que expressa as necessidades da cidade (e das pessoas 

dessa cidade) e a política (representada por ele) como o campo onde a cidade dá errado, 

além de mencionar que foi a política (na figura do prefeito) que deixou alguém “de 

fora” trazer algo ruim pra cidade. 

 

As pessoas mudam muito. O poder. Pronto. Você hoje é meu amigo. Me 

conhece, a gente conversa. Quando você ‘tá no poder... pronto.. Aí você 

totalmente distancia, né? Procura não falar, procura mudar de caminho, baixa a 

cabeça. Então as pessoas... o poder cega as pessoas, né. Porque a gente não era 

pra ‘tá na situação que a gente ‘tá hoje. Porque um filho de Galinhos foi 

prefeito... duas vezes. E ele... filho de pescador, de carpinteiro, foi criado aqui, 

via toda a situação, conhece todo mundo aí por nome, e deixou um homem vim 

lá de fora... destruir. Acabar... com as coisas que a gente construiu. E hoje em 

dia a gente culpa ele, porque ele não tem pulso forte e o medo tomou conta dele, 

porque, se não fosse tão medroso, ele ia pra luta, mas, infelizmente, eu não sei 

também os motivos porque ele não fez nada. Mas é assim mesmo (Teresa). 

 

Também chama a atenção na forma de significar as relações políticas o 

significado que possuem os “donos das terras”. Esses são figuras recorrentes nas falas 

dos moradores, e entram na explicação de muitos fatos ocorridos. Já foi visto como o 

mar e o rio, e a possibilidade de ação direta sobre eles, são centrais na vida local. Se não 

há propriedade privada sobre esses dois espaços tão significativos, a posse da terra 

aparece como elemento central no que acontece no local e, tal qual a atuação política, 
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sempre como algo sob intervenção de alguém exterior, fora do controle dos moradores 

e, principalmente, dos “filhos de Galinhos”. 

A salina, por exemplo, é recorrentemente referida a partir da compra por 

Osmundo Faria, político local já falecido. Além dele, Robinsom Faria, filho de 

Osmundo e atual governador do Estado, também foi lembrado em muitas entrevistas, 

uma vez que as terras sobre as quais se construiu o parque eólico pertencem a ele. No 

trecho de entrevista abaixo essa ideia aparece radicalmente como a posse de uma cidade 

inteira.  

 

O cara veio aqui "rapaz, Osmundo disse que você fosse lá". Eu fui lá. Tinha uma 

ilha lá que é dele, aí lá tinha um campo de aviação, ele chegou, baixou o avião, 

ele tava lá no banco sentado, ele chegou e: "Zé, meu amigo, agora Galinho é 

meu." Eu digo "é?". Fazer o quê? Eu disse a ele "fazer o quê?" 

Eu: A salina era dele? Ele tinha comprado? 

Edson: Ele tinha comprado. Aí, pra dividir a salina, como ele comprou, sem 

restaurar e não fechar nada, ele achou que não podia fazer nada. ‘Tá 

entendendo? Ele achou que não fazia nada o que ele queria. Né? O espaço que... 

lá era pouco. Ele achava que ele via muito retorno pra salina como hoje tá aí, ói, 

aí ele olhou. Aí ele mandou me chamar, conversou: "Zé, que que você acha? 

Agora Galinho é meu. Eu comprei isso aqui. E eu queria ver se fazia aqui um..." 

Eu digo "Seu Osmundo é o seguinte: hoje na terra só não faz... dinheiro só não 

faz chover, porque quem faz chuva é Deus, mas quem tem dinheiro na terra faz 

tudo quanto ele quer. Né?" (Edson). 

 

 Dessa maneira, na concepção dos moradores, a política que é exterior ao 

interesse local também está articulada com aqueles que são donos das terras e, junto a 

esses, são o polo oposto à vida do pescador. As figuras do político e do dono da terra 

são mobilizadas frequentemente como oposta aos “filhos de Galinhos” e, por extensão 

ao próprio lugar como algo que se confunde com eles e que é um potencial que não é 

desenvolvido. Na formação desses discursos locais e na forma como esses personagens 

são colocados em oposição, o turismo acaba aparecendo junto ao polo do potencial e 

como aposta para a cidade. No trecho da entrevista abaixo são colocados em oposição a 

política (que afunda a cidade) e o turismo (que pode desenvolver a cidade). 



216 
 

 

 

A vida de Galinhos é essa aí. É essa aí. Mas vamos ver se os governantes daqui 

pra frente, né, se ajeita o turismo, porque nós ‘tamo numa praia que, pra invadir 

aqui... a questão é... a questão é o prefeito ele ter boa vontade. Agora, se ele for 

que nem esse aí... esse aí não. Esse aí, ele só quer pro saco dele. Esse aí ele quer 

acabar com a cidade, ele não quer subir a cidade. Ele quer acabar com a cidade. 

Logo primeiramente ele não gosta de gringo. Qual a riqueza do Brasil? Não é o 

gringo? A riqueza do Brasil pra nós é o gringo. Porque, se não fosse o gringo 

tinha o quê? É quem traz dinheiro, né? Quem traz dinheiro é eles. É eles quem 

traz dinheiro. É que nem os ricos, que sai daqui também pra lá, né? Gastar 

dinheiro lá também. Ele dizendo que não gosta de gringo (Fred). 
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6. A vinculação ao lugar e a transformação no modo de vida local 

 

 Se o capítulo anterior buscou analisar a dinâmica cotidiana e alguns discursos 

locais emergentes de tal dinâmica a partir, principalmente, dos registros nos diários de 

campo, este capítulo tratará dos vínculos dos(as) moradores(as) com Galinhos e sua 

dinâmica a partir da transformação no modo de vida local.  Capitaneada pelas mudanças 

socioambientais relativas à salina, ao turismo e ao parque eólico Rei dos Ventos I, essa 

transformação é analisada à luz, prioritariamente, da categoria da afetividade, 

considerada como dinâmica, imanente e não-essencialista. 

 A importância da investigação dos afetos está na possibilidade de apreender a 

emergência de modos de vida. Isso implica não se limitar a identificar os afetos como 

dados, nem mesmo reduzir os afetos à identificação empírica (o que parece tarefa 

inviável dada a quantidade de encontros a que os corpos são submetidos a todo 

instante), mas tentar entendê-los em seu movimento próprio junto à vida das pessoas na 

constituição dos modos de viver. 

 Partindo da teoria dos afetos de Espinosa, como visto anteriormente, o corpo é 

tomado como modelo, então, o foco da análise está em seu caráter relacional e, de forma 

alguma, no reduto da experiência psicológica. Se o corpo está sempre em relação com 

as pessoas, com o mundo, e com a história, nos diz Espinosa (1677/2010): 

 

Há tantas espécies de alegria, de tristeza e de desejo e, consequentemente, tantas 

espécies de cada um dos afetos que desses são compostos (tal como a flutuação 

de ânimo) ou derivados (tais como o amor, o ódio, a esperança, o medo, etc.), 

quantas são as espécies de objetos pelos quais somos afetados (p. 229). 
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Para se entender como um corpo é afetado deve-se levar em conta o objeto ao 

qual ele está relacionado e, também, a maneira pela qual a potência de ser e pensar de 

cada um está preenchida. Compreender a gênese de modos de vida e suas mudanças é 

tomá-los a partir dos objetos que determinam a dinâmica dos afetos. Por essa razão, 

modos de vida também são maneiras de desejar (ou maneiras pelas quais o conatus está 

afetado), “e a natureza de um desejo diferirá necessariamente da natureza de um outro, 

tanto quanto diferirem entre si os afetos dos quais cada um deles provém” (Espinosa, 

1677/2010, p. 231). 

 Assim, neste capítulo analiso, a partir das entrevistas feitas, a dinâmica de 

transição de um modo de vida organizado em torno da pesca artesanal para aquele 

organizado em torno do turismo, a partir das especificidades do lugar. Essa análise visa 

ao entendimento da maneira pela qual a afetividade atravessa essa transição e constitui 

maneiras de dar sentido ao local e suas transformações. A partir desse objetivo e da 

análise das entrevistas feitas, este capítulo está dividido a partir de blocos de análise, 

mas que só podem ser compreendidos como articulados. São eles: a vinculação ao 

lugar como constituição do modo de vida da pesca artesanal, a ampliação da salina e 

desarticulação do modo de vida, constituição de novo modo de vida, uma nova ética e 

uma nova ameaça de ruptura. 

 

6.1.A vinculação ao lugar como constituição do modo de vida da pesca artesanal 

 

 No primeiro capítulo expliquei que as entrevistas com moradores(as) foram 

feitas a partir das histórias de vida, e que, em grande parte desses relatos, pelo menos 

uma das três transformações socioambientais aqui abordadas foi mencionada 

espontaneamente. Além disso, é importante frisar que, quando o entrevistado(a) não 
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abordava as transformações ou alguma delas, era perguntado(a) sobre a mesma. Nesse 

momento pedia para que ele/ela contasse como foi (por exemplo, “como foi isso com o 

parque eólico?”). 

 Iniciarei esta seção de análise a partir de uma síntese que um morador 

entrevistado, de mais de setenta anos e que participou das manifestações na salina e no 

parque eólico, usa para encerrar a conversa: 

 

A história de Galinhos que eu conheço é essa. De sofrimento, de bondade... de 

sofrimento pra quem trabalha... eu sempre fui um cara batalhador. Pra 

sobreviver, pra criar minha família eu batalhei demais. (Sr. Orlando) 

  

 Por se tratar de uma síntese que encerra uma conversa centrada na sua própria 

história e sua relação com o lugar, inicio por ela para chamar a atenção para a dualidade 

expressa na frase em destaque (sofrimento e bondade). São indicativos afetivos com 

intuito de resumir tudo o que foi conversado sobre essa história e tal dualidade, 

aparentemente, vai na contramão das repetidas declarações contundentes de vínculo que 

surgiram durante o período de campo. Contudo, parto dela justamente por sugerir a 

afetividade não como algo unitário. Essa síntese feita pelo morador parece indicar a 

flutuação afetiva na dinâmica com o lugar e suas transformações e é justamente esse 

aspecto que será discutido neste capítulo. 

Um primeiro aspecto que merece destaque para entender essa dinâmica é que, na 

organização do lugar em torno da pesca artesanal, a vinculação ao lugar é constitutiva 

desse modo de vida. Esse elemento é tão marcante que, como mostrado no tópico 

anterior, por vezes os entrevistados identificam sua própria vida ao lugar ou ao elemento 

central desse modo de vida, que é a pesca: “minha vida toda foi... já falei, ligada à 

pesca, nunca deixei de frequentar o mar. Mesmo trabalhando aqui na prefeitura, mas 

sempre mergulhando no rio, lá fora com meu pai, com os colegas e... basicamente isso” 
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(Gabriel). Por outro lado, também emerge nas falas a ideia de um lugar que gera vida, 

sendo a atividade pesqueira aquela que criava os moradores: “Pesca mesmo só meu pai, 

que criou a gente de pesca. Batalhando mesmo dentro do rio aí, pegando tainha, na 

missão do dia, do dia-a-dia, conseguiu criar a gente” (Henrique). 

 É possível ver que há uma ideia de ser parte da realidade que é o lugar, 

especialmente quando se utiliza a referência generativa. Ao contrário da posição 

fenomenológica, aqui essa vinculação não é entendida como necessidade humana 

essencial, mas desdobrada da forma específica de atividade e das relações locais. 

Também nessa direção vai o trecho abaixo, primeira fala de um entrevistado 

após ser solicitado que contasse a sua história. 

 

Eu sou de Galinhos. Eu fui criado em Galinhos. Desde o meu tempo de menino, 

criança. O que eu conto de Galinhos que, pra mim Galinhos é bom. Não tem um 

melhor não, né. Aqui é conversa boa. Agora, só que a gente hoje... você sabe 

muito bem as partes que acontece, né? Tem umas coisa meia complicada, tem 

um pessoal que toma conta do lugar, viu, não sabe destinar a vida de quem 

precisa, né, do lado que precisa, isola, fica o pessoal naquele sofrimento, diz que 

é uma bondade e na mesma hora fica aquela ruindade, que não faz nada, aí fica o 

lugar meio sofrido. O povo, né? Porque na época passada o pessoal se dirigia 

desse rio. Esse rio aqui era a mãe do povo. Certo? Quando aqui dava, o caba ia 

ali pra fora, mas a história só era aqui em Galinhos é esse rio. Era a mãe de 

todo mundo aqui esse rio. Era o pai e a mãe, era esse rio. Abaixo de Deus era 

esse rio, né? Hoje, sobreviver em Galinhos desse rio o caba vai passar fome. ‘Tá 

entendendo? Aí chega uma pessoa de fora que a gente confia que vai ajudar, aí 

bagunça [...] Era que a gente vivia só da pescaria [...] Hoje é... o pescador tá 

sofrido. Pela uma parte da região aqui... porque você vê... no início aquela salina 

tapou muitas camboa que a gente tinha...a gente vivia nela, né? Hoje ninguém 

sobrevive nelas mais que taparam tudo. Morreu... né? (Edson) 

 

Ele articula a história da própria vida à cidade e deixa claro o vínculo, mas já 

adianta que os sofrimentos, os problemas locais, foram principalmente causados por 

quem veio de fora e se tornou dono do lugar (algo que será discutido mais à frente). 

Além disso, sugere o vínculo com o rio como o princípio criador do lugar, o pai e a 
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mãe. Na sequência já apresenta o fechamento das gamboas pela salina como o que 

reverteu essa condição relativa ao rio. 

 Se a ideia de uma ligação com o rio ou com o lugar fica clara com a referência 

maternal e paternal, é importante entender a constituição desse vínculo. Isso permite, 

por um lado, não tomar a referência ao rio como mãe ou pai como metafórica, mas 

como expressão de relações concretas que estão na base do vínculo e, por outro, mostrar 

como a especificidade do modo de vida em questão se identifica com vincular-se ao 

local.  

 Definindo o amor como alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior, 

Espinosa (1677/2010) explica que uma das propriedades dessa relação é a vontade do 

amante unir-se à coisa amada. Assim, também o amante se alegra ao imaginar que é 

causa da alegria daquele objeto de seu amor. “Consequentemente, ele se esforçará, tanto 

quanto pode, por imaginar que a coisa amada está ligada a ele o mais estreitamente 

possível, esforço ou apetite que será estimulado se ele imagina que o outro deseja o 

mesmo para si” (Espinosa, 1677/2010, p. 203). O vínculo que se estabelece diz do 

esforço do conatus em se expandir, o que é o mesmo que ser preenchido por afetos 

alegres. Essa vinculação é, então, um processo em que, por ser afetado de forma a 

aumentar sua potência de ser e existir, o conatus se esforça por manter a causa dessa 

alegria, bem como, ao imaginar-se também como causa de alegria aquele que ama, 

esforça-se por ligar-se mais a ele.  

Não se trata, no caso de ver o lugar ou o rio como mãe, de uma metáfora, mas de 

uma declaração de vínculo, em que a relação estabelecida é capaz de aumentar a 

potência de ser e existir. Se desdobra disso, então, que aquele que é afetado de alegria 

busca manter-se próximo ao objeto, o desejo que surge da alegria, nesse caso, desejo de 

ligar-se ao lugar, é tanto maior, quanto mais intenso é o afeto decorrente do encontro. 
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 Nas falas dos entrevistados é possível identificar alguns aspectos que fazem com 

que essa relação estabelecida com o lugar seja, de maneira geral, potencializadora. Parte 

desses aspectos já foi identificada no capítulo anterior. É particularmente interessante a 

dinâmica específica com a natureza, mais referenciada pelo mar e pelo rio. O trecho 

abaixo retoma o exemplo de uma dinâmica afetiva com o mar, que não está ligada à 

sobrevivência, mas ao prazer. A pesca e o mergulho como lazer, já discutidas 

anteriormente como constitutivas da realidade local, parecem fazer parte do vínculo 

com a natureza marítima e com Galinhos. 

 

Rapaz, pra pescar, eu gosto de pescar mesmo de linha, linha de mão, que é mais 

emocionante. Você ir com arpão é covardia, né? Você ‘tá aqui, o peixe ‘tá ali, 

você "tuf!". Você quase não sente nada, que se você der o tiro certeiro o bicho 

faz só tremer um pouquinho ali e você faz só puxar. E na linha, não. Na linha 

você tem que ter um processo... primeiro é uma terapia, né? Você tem que ter 

muita paciência e tal. E você tem que pegar a isca, bater o engodo, jogar ali pra 

chamar a atenção do peixe, pra ele pensar... se aproximar da embarcação. Aí 

você joga a linha e fica esperando, aí dá uma ferrada boa, aí vai e fica brigando 

com o peixe, pá e tal! Eu acho mais legal pescaria de linha de mão. (Gabriel) 

 

 Essa dinâmica singular com o mar serve de referência para uma relação mais 

genérica entre os moradores locais e a natureza que já foi apresentada: a natureza se 

apresenta como ambígua, uma vez que é desafiada por necessidade de sobrevivência, 

mas também se impõe como limite último, aquela que dá a palavra final. O exemplo da 

fala do pescador acima mostra como se desdobra mais que uma relação de 

sobrevivência pelo pescado. Quando ele diz que “quase não sente nada” na pesca 

“desleal” com arpão, fica sugerida uma relação com a natureza em que desafiá-la o 

estimula. Ainda que, nesse caso, o desafio seja consciente e específico da interação na 

pesca, vemos o fundamento afetivo de uma ampla relação em que os limites da natureza 

formam solo para a constituição de um conjunto ético que atravessa o imaginário local. 
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 Já abordei no capítulo anterior como foi possível identificar nesse corpo ético 

local a centralidade da natureza, que por vezes era remetida a Deus, na organização do 

sentido dos acontecimentos na vida local. Também diz respeito a uma rede de 

significados que emerge como iniciativa de destrinchar o que é possível daqueles 

elementos da natureza importantes para a atividade principal, a pesca, ocorrer. O que é 

possível ver nas entrevistas é que os desdobramentos éticos dessa relação se espraiam 

na vida social e dão substância ao próprio processo de vinculação ao lugar. 

 Nos trechos abaixo, o entrevistado traz alguns elementos que permitem suscitar 

questões de análise importantes: 

 

Eu não pescava meu. Eu não era pescador. Agora, era aquele homem que tinha 

barco, era aquele rapaz que sempre adorei a natureza, amei a natureza, e ela foi 

minha professora. A natureza foi... foi não! É a minha professora. (Sr. Assis) 

 

Eu: O que sempre lhe inspirou em Galinhos foi a natureza? 

Sr. Assis: Sempre. Agora, precisa que saiba distorcer ela, né?  

Eu: Como assim? 

Sr. Assis: Olhar o que faz a natureza. Olhar o que faz a natureza. Como quem diz: 

"a natureza é a minha predileta/ Me ensinou o amar aquele bem/ Eu admiro a 

estrutura que ela tem/ Pelas mãos santas de Deus foi construída/ A natureza eu lhe 

chamo de querida/ Apaixonado lhe envio um beijinho/ Em cada galho se pendura 

um ninho/ Em cada ninho desabrocha a vida/ A natureza não se maltrata, se 

preserva/ Ela nos ensina a viver em harmonia/ Não tem mais pura do que seja a 

luz do dia/ Namoro a lua quando ela está surgida/ A estrela Dalva lá do céu é a 

minha preferida/ Apaixonado lhe envio um beijinho/ Em cada galho se pendura 

um ninho/ Em cada ninho desabrocha a vida
22

." Ela é maior. (Sr. Assis) 

 

 Sob um primeiro olhar, trata-se também de uma declaração de vínculo, de 

conexão com a natureza e, seria possível também pensar que esses sentimentos podem 

levar a tal ou qual forma de agir sobre o lugar. Contudo, Espinosa (1677/2010) explica 

que, se o desejo é o apetite juntamente com a consciência que dele se tem, e que por nos 

esforçarmos, querermos, desejarmos algo, que julgamos essa coisa boa, e não o 

                                                           
22

 Nesse momento o entrevistado recitou um poema próprio de memória. Isso ocorreu em outros 

momentos da entrevista e de conversas cotidianas com o mesmo. 
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contrário. Assim, é pela forma específica de interação estabelecida com a natureza, pela 

forma de encontro que o entrevistado e outros moradores estabelecem com o meio 

ambiente local, que se desdobra o afeto de alegria e suas diferentes formas de 

desenvolvimento, ou seja, a natureza não é boa em si, mas que na relação. 

 Sr. Assis também indica um elemento fundamental e anterior à adoração: a 

observação e compreensão do “que faz a natureza”. Se o corpo esforça-se para expandir 

sua potência de afetar e ser afetado, a mente esforça-se tanto quanto pode por ampliar 

sua potência para perceber. Como mente e corpo são uma só e mesma coisa vistas sob 

atributos distintos, a aptidão de uma mente para um grande número de percepções é 

proporcional à disposição do corpo para um grande número de afecções. Dessa maneira, 

um encontro que potencializa um corpo, também o faz para a mente e, por conseguinte, 

afetar/ser afetado e conhecer se dão articulados. Consequentemente, há também uma 

relação entre a forma de vinculação e o conhecimento. Ou, de forma mais precisa, o 

grau, a intensidade, e o conteúdo ético/potencializador da vinculação, está diretamente 

ligado ao quanto se conhece da relação de composição entre os corpos, ao quanto tal 

encontro permite formar ideias adequadas. 

Assim, o conhecimento local discutido no capítulo anterior implica a própria 

maneira pela qual se vinculam ao local. Nesse sentido é possível dizer que se constitui 

um laço afetivo potencializador entre moradores e seu lugar e que todo aquele conteúdo 

de conhecimento local é parte imanente dos sentimentos positivos relacionados ao 

lugar. 

Todavia esse processo de vinculação se dá a partir de uma multiplicidade de 

afetos possíveis, e é interessante como nas falas dos moradores emerge a tensão entre o 

que o modo de vida articulado pela pesca possibilitava e o que era limitado. O trecho 

abaixo mostra um pequeno exemplo da questão da sobrevivência e a atividade 
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pesqueira, bem como os afetos decorrentes da relação. Há uma contradição entre a 

avaliação sobre a vida sofrida antigamente em relação às condições materiais e a 

valorização da mesma vida pela simplicidade em relação às condições espirituais. 

 

Não era fácil. Hoje em dia ‘tá melhor, porque tem os bote a motor. Antigamente 

era de pano, bote a pano... ainda tem, mas você... é um, dois, mais ou menos... o 

resto agora tão botando... era um sofrimento muito grande, porque a gente 

dependia só daquele peixe que ele pegava. Se eles viessem sem nada a gente não 

comia. Entendeu? Cansei de ver o meu pai sair de casa, não deixava nada e, 

quando chegava, não trazia nada [...] Porque, pronto, tem mês, que é dois, três 

meses, maravilha. Mas depois pegue! Só sofrimento. Aí não era fácil. Hoje em 

dia você vê um pescador num calção até bonitinho pra pescar, mas antigamente 

era tudo remendado na mão, que pega uns pedacinho de pano quando furava. Era 

muito engraçada a vida de pescador antigamente. Eu só tenho a dizer a você que 

é uma profissão sofrida, viu? Muito sofrida. E a gente sofria junto com eles, 

né?[...] A casa era de taipa. As parede era de palha, entendeu? Metade de taipa e 

metade, pra baixo, era de palha. Era muito engraçado. Nós era feliz e num sabia. 

É. Uma vidinha simples, mas a gente era muito feliz. Hoje em dia não. Hoje em 

dia a gente vê inveja. Um sobe mais um pouquinho, outro ficando mais embaixo, 

aí começa as inveja, as intriga, as mentira... aí pronto. Antigamente todo mundo 

usava fogo a carvão. [...] E era assim a vida de pescador. Simples. Mas a gente 

hoje tem mais alguma coisa, e muita gente não é feliz como antigamente 

(Teresa). 

 

 Pela própria natureza da atividade, com baixo desenvolvimento das forças 

produtivas, há uma grande limitação dada pelas barreiras naturais. Isso faz com que as 

condições materiais locais se mantenham num limite determinado pelos ciclos naturais. 

Nesse sentido, a relativa escassez imprime momentos de sofrimento sobre os quais os 

moradores têm pouco ou nenhum poder. Isso também se articula àquela dualidade, 

discutida no capítulo anterior, na forma de conteúdo religioso que emerge: ao mesmo 

tempo em que é um saber que implica certo domínio da natureza, ele é limitado e, 

quando alcança momentos desse limite, promove sofrimento, como as perdas por 

naufrágio ou mesmo as safras ruins.  

 Ainda sobre as condições materiais, pelas características da atividade de pequena 

produção mercantil pesqueira ampliada, ainda que haja algum consumo interno, a 



226 
 

 

principal parte do pescado é repassada aos atravessadores e direcionada para o comércio 

(Diegues, 1983; Silva, Medeiros, & Silva, 2009). Assim, mesmo que não possua 

algumas características específicas da produção capitalista, como o trabalho assalariado, 

está articulado a essa pelo mercado. Isso acontece em Galinhos, onde os ranchos 

recebem a maior parte do produto da pesca para vender para outras localidades, 

pousadas, comércio local etc. Assim, também é uma economia que depende de outros 

agentes que não participam diretamente da pesca. Nesse caso, a escassez ou 

insuficiência de recursos pode não ser algo relativo à própria natureza, mas determinada 

por algum agente externo ao processo da pesca. Nesse caso também há o processo de 

despotencialização como componente desse modo de vida. O conatus é, como visto, 

expansivo, entretanto, limitado sempre por forças externas, dentro dos encontros que 

estabelece. Os processos econômicos são também formas de relações dos conatus, as 

relações de produção implicam necessariamente relações entre corpos, de aumento ou 

refreamento da potência de ser e agir. Esse limite imposto na atividade pesqueira para a 

existência, seja pela dependência de forças da natureza não completamente sob controle 

dos pescadores, seja pelas relações específicas da pequena pesca mercantil articulada 

sob o modo de produção capitalista, são forças que diminuem a potência de ser e de agir 

dos sujeitos. 

 Nos trechos abaixo do poema “Chico Lemos”, do poeta local Ivo Rodrigues 

Ribeiro (2015), há a narrativa do impacto local promovido pela falta de comprador para 

a lagosta, o que resultou também na decisão de uma empresa de não fornecer mais o 

material necessário para a pesca. 

 

Em 1971 

A lagosta parou 

De ser pescada em Galinhos 

Por falta de comprador 

Eu irei falar o porquê 
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Ao meu querido leitor 

 

O chefe da empresa 

Parou de fornecer 

Isca, corda e covo 

E mais chegou a dizer 

Que o material se sumia 

Não dava para entender 

 

Era uma esculhambação 

Malvada e corrupta 

Só os pescadores de Galinhos 

Desta vez levaram a culpa 

Para comercializar a lagosta 

Vejam só a grande luta [...]  

 

A família dos pescadores 

Não estavam suportando 

Falavam uns para os outros 

Que fome estavam passando 

Os pescadores parados 

Somente se lastimando 

 

 Mais adiante o poeta narra o momento em que voltaram a ter comprador e 

material para a atividade: 

 

Lagosta vinha demais 

Era alegria sem par 

Com o Senhor Chico Lemos 

Vieram dialogar 

E que toda produção 

Voltaria a comprar 

Assim mesmo aconteceu 

Foi ótimo pra o pescador 

Não cozinharam a lagosta 

E o preço aumentou 

Daí para frente 

Eu sei que tudo mudou 

 

 Outro exemplo disso é a recorrente queixa sobre o fato de os intermediários não 

estarem mais comprando o peixe voador, e estarem apenas interessados na ova dessa 

espécie. Novamente, trata-se de um caso em que suas vidas são afetadas pela relação 

com o mercado, que acaba determinando o que será ou não vendido e comprado em 

grande quantidade. 

Assim, se é um modo de vida que potencializa pela forma de conhecer e 
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vincular-se, também promove despotencialização pelas possibilidades materiais (o que 

difere substancialmente de visões idealistas sobre uma positividade nas relações com a 

natureza). Essa limitação é limitação no domínio daquilo que ocorre aos moradores, ou 

seja, daquilo que os afeta. Não conhecer a causa dos afetos é o mesmo que ser afetado 

de tristeza, e estar sujeito ao acaso dos encontros. É nessa dimensão das relações locais 

que o destino sai das mãos dos moradores, e é entregue à natureza ou a Deus. Essa 

impotência que ainda existe nesse modo de vida é apontada quando a entrevistada, no 

trecho mais acima, diz: “era um sofrimento muito grande, porque a gente dependia só 

daquele peixe que ele pegava. se eles viessem sem nada a gente não comia”. Por outro 

lado, a fala também indica que algo daquelas relações era potencializador, apesar dos 

problemas com escassez, afirmando que “era assim a vida de pescador. Simples. Mas a 

gente hoje tem mais alguma coisa, e muita gente não é feliz como antigamente”. 

 Talvez a principal expressão dessa despotencialização que faz parte da dinâmica 

afetiva desse modo de vida sejam as perdas para a natureza abordadas no capítulo 

anterior. Em um momento da entrevista em que conversávamos sobre o mar como sua 

inspiração criativa, um dos entrevistados menciona que não era pescador, mas que sabia 

o que era a vida do mar. Contando sobre essa vida do mar, narra uma história que 

aponta nessa direção das perdas: 

 

Manoel e Idé. Na história do Manoel e Idé. Manoel Vicente Sobrinho, conhecido 

por Manoel Idé. Essa poesia que ele gostava de cantar. Aí ele ficou meio doente 

porque os barcos se perderam, sabe? Negócio de dois meses pra outro... se 

perderam. Ele se viu muito triste e cantou... ficou muito triste e ficou doente... aí 

os irmãos se uniram e fizeram um barco com o nome união e deram a ele. (Sr. 

Assis) 

 

 Assim, a natureza é objeto tanto de bons quanto de maus encontros, e o 

conhecimento local e o corpo ético discutidos anteriormente se desdobram do quanto é 
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possível conhecer desses encontros e da consequente oscilação dos conatus dando 

forma e conteúdo ao vínculo dos moradores ao lugar. De qualquer maneira, se destaca o 

fato de que o que há de potencializador está na própria atividade de transformar a 

natureza, na ação, que é a própria maneira pela qual o vínculo acontece. Como um afeto 

só pode ser superado por um outro afeto mais forte e contrário, e afetos alegres são 

necessariamente mais fortes que os tristes, esse vínculo pela atividade e o conhecimento 

local que se desdobra daí são ferramentas essenciais no afastamento daquilo que gera 

tristeza. Por isso merece destaque essa articulação entre vinculação ao lugar e 

conhecimento como parte desse modo de vida.  

Essa dinâmica articula atividade econômica e a disposição dos corpos para 

afetarem e serem afetados. Assim, é inconcebível pensar por meio de um viés 

psicologista em que um sentimento de ordem psicológica (motivação, felicidade etc.) 

pode enfrentar por si mesmo as condições materiais, o que levaria a uma leitura a-crítica 

da realidade. Afetividade é condição da organização do modo de vida, mas também 

responde aos desdobramentos desse modo, por isso, imanente. 

 Se as atividades cotidianas, o conteúdo das conversas e das atividades de lazer, 

ainda são permeadas por elementos oriundos da pesca, essa articulação era ainda mais 

forte há algumas décadas. Esse aspecto parece fundamental para compreender as 

mudanças que se deram. A transição de modos de vida que está sendo analisada neste 

capítulo tem como característica principal o deslocamento do eixo organizador das 

relações locais da pesca artesanal para o turismo. Como veremos, esse deslocamento, 

pela forma específica como vem se dando, suprime alguns aspectos e preserva outros. 

Nessa dinâmica, os conteúdos da vinculação e dos conhecimentos locais, ou seja, a 

forma pela qual se dão os encontros no lugar, se reorganizam, implicando uma nova 

dinâmica afetiva atravessando as relações atuais. 
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 Quando ainda era o eixo da organização local, a pesca artesanal implicava uma 

divisão social do trabalho específica. No trecho abaixo, o entrevistado conta um pouco 

dessa dinâmica durante a safra do peixe voador. 

 

Diminuiu a pesca. Acabou as safra. E antigamente... porque as safras daqui no 

mês de maio era voador. Voador... esse aqui, nesse cantinho, né, que nós ‘tamo 

sentado aqui, era um armazém de peixe... as ruma de voador era naquelas 

barraca ali, ói. As ruma de voador... naquela altura, por acolá, arrodeado de 

mulher tratando... umas tratando, umas desguelrando, outras salgando, umas já 

lavando, outra já estendendo... isso era noite, passava noite todinha, entrava no 

dia, quando vinha terminar era meio-dia. Aí, quando era de noite de novo, nove, 

dez hora da noite, começava os bote chegar de novo. Aí... isso era direto. (Sr. 

Orlando) 

 

 O relato do entrevistado trata do início dos anos 1980. Até o final de tal década o 

turismo ainda não era atividade significativa e os equipamentos da prefeitura ainda não 

ocupavam muita gente. Assim, a renda era essencialmente oriunda da pesca e a 

organização da atividade implicava a maior parte da população, com mulheres 

trabalhando no tratamento dos peixes e pais e filhos trabalhando juntos nas 

embarcações. Essas características passam por mudanças significativas a partir do 

mencionado deslocamento do eixo organizador da vida local.  

No trecho de entrevista abaixo vemos a divisão por gênero como ocorria de forma 

predominante na pesca, mas também já vemos o início de alguma mudança. A 

entrevistada fala da mãe inserida na forma como a atividade se dava, mas ela, ainda 

criança na época narrada, não se inseriu nessa atividade. Como muitos outros de sua 

geração e das gerações atuais, ela já não passou pelo aprendizado tradicional e foi para a 

educação formal nas escolas, o que os pais não tiveram. 

 

Ah! A vida aqui antes era pescaria mesmo. Eu lembro que meu pai ia pescar e, 

quando ele saía pra pescar, a gente ficava... minha mãe desguelrava voador nos 

rancho, tratava peixe né, essas coisa assim, e fora disso era a pescaria de meu 
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pai. Ou, depois, já eu com 9, 10 anos, ela tinha umas lavagem de roupa, essas 

coisa assim, que ganhava... d'umas pessoas que já tinha mais condições, aí 

ganhava uns trocado. Naquele temo era uns trocadinho mesmo, mas... 

Eu: Você chegou a trabalhar com pescado? 

Leila: Não. Eu não cheguei a trabalhar com pescado, não. Eu ficava lá, que 

minha mãe ia desguelrar voador, por exemplo, chegava... é... muito voador 

chegava, ficava altura assim, aí ela ia pra lá, e a gente ia com ela, mas ela não 

deixava a gente fazer não, sabe? Mas a gente queria fazer, mas ela não deixava, 

não. Mas a gente ficava tirando as ovas, essas coisas assim, que era pra gente 

levar pra casa pra levar alimento [...] Mas ela nunca deixou a gente trabalhar nisso 

não. A gente estudava. Quando eu fiquei maior, assim, com doze anos, aí eu 

conheci essa mulher, que ela também nunca deixou o filho dela ir, mas como ela... 

eu conheci e ela conheceu também essa senhora, que veio de Natal, que tem uma 

casa na beira da praia... ela lavava roupa pra ela, aí eu fui pra Natal pra cuidar 

do neto dela (Leila) 

 

 A fala acima apresenta essa divisão por gênero  e do trabalho de forma diferente 

em duas gerações e em dois modos de vida distintos. Na relação da pesca artesanal a 

divisão por gênero se dava entre atividades de captura e de tratamento do pescado, 

como o exemplo da mãe da entrevistada. No caso de Leila, representante de uma 

geração que cresceu na transformação do modo de vida, há igualmente um aspecto de 

gênero, este ligado às atividades como o cuidado de crianças e lavagem de roupa, e 

essas atividades marcadas por uma questão de classe (há uma classe que cuida dos 

filhos e lava a roupa de outra classe). A divisão de trabalho de organização familiar 

apresentada como o antes é substituída pelas relações salariais entre empregador e 

empregado. A atividade pesqueira, marcadamente familiar, baseada no saber 

tradicional, é, assim, paulatinamente substituída pela educação formal e o trabalho 

assalariado. Voltarei a isso mais adiante. Vale destacar mais um trecho de entrevista em 

que essa organização das características da vida social ao redor da pesca fica 

evidenciada. O entrevistado não havia mencionado as mudanças em seu relato, então 

perguntei se ele achava que o lugar havia mudado e que mudanças eram essas.  
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Então Galinhos eu discordo que Galinhos não mu... mudou e muito, bicho, 

porque na época em que a gente... em relação à convivência, por exemplo: aqui 

a gente ficava até uma da manhã, duas horas da manhã, no meio da rua. Pegava 

uma vela dum barco, fazia um... pegava uma panela de peixe, botava pra 

cozinhar, sabe? O peixe, ficava contando história de pescador e ... então, houve 

essa mudança. Claro que, em relação a isso não é muito bom, né? Porque a 

parte da cultura vai ficando um pouco esquecida. Mas nesse... dentro disso aí 

também vem as melhorias. Porque o número de turistas que a gente tem hoje em 

Galinhos, há vinte e cinco anos atrás não entrava [...] Mas de um modo geral 

Galinhos mudou e eu acredito que mudou pra melhor, cara, porque imagina 

Galinhos hoje, do jeito que ‘tá, com essa população, o mundo totalmente 

globalizado, e Galinhos sem... só com duas pousadas e com o potencial turístico 

que tem, né? Então aí não teria mudado nada. ‘Tava estacionado no tempo. 

‘Tava parado realmente (Gabriel) 

 

No trecho há o balanço de mudanças locais contrapondo a perda local em termos 

de sociabilidade com o ganho em termos de turismo. No início da fala há a articulação 

da vida local a partir das questões de pesca, e em seguida a menção sobre as melhorias 

do desenvolvimento a partir do turismo. Aparece na fala, também, a ideia da 

possibilidade de uma incorporação positiva dos elementos de um novo modo de vida, a 

partir do turismo que, como já visto, emerge como algo que pode desenvolver as 

potencialidades locais. Contudo, o que chamo a atenção dentro da fala agora é como era 

a partir da pesca que se constituíam atividades, cultura, histórias locais, lazer, etc. Da 

religião à culinária, corpos e mentes estão imersos, nesse modo de vida, no conteúdo da 

pesca artesanal. 

 

6.2.A ampliação da salina e desarticulação do modo de vida 

 

 Se a vinculação ao lugar emerge de forma tão intensa em algumas das falas, 

como procurei mostrar anteriormente, e tem a ver com as características específicas do 

modo de vida organizado em torno da pesca artesanal, com práticas e saberes que 

emergem junto a esse mesmo vínculo, o evento que é considerado como marco na 
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fratura desse modo de vida emergiu nas falas com a mesma intensidade. Da mesma 

maneira que as histórias de vida dos(as) moradores(as) se confundem com a história do 

lugar, o impacto da ampliação da salina Diamante Branco sobre o lugar aparece como 

impacto na própria vida deles(as). 

 Cabe agora entender como essa transformação socioambiental transforma o 

modo de vida local sob a ótica da afetividade. O poeta Ivo Rodrigues Ribeiro (2015) 

narra o evento, no poema Rio Aratuá, da seguinte maneira: 

 

Vai até o porto do urubu 

O Rio Aratuá 

Ao lado do nascente 

Como eu venho explicar 

Preste atenção leitor 

A verdade aqui está 

 

Partirão (sic) o Rio no meio 

O aterro dividiu 

Do porto do urubu 

Vai até ao Pratagil 

Até a santa natureza 

De chorar não desistiu 

 

Taparam várias gambôas 

Braços de rios fechados 

Às vezes eu paro e medito 

Não vai dar bons resultados 

Agora mesmo eu vejo 

O pobre é quem está lascado. 

Agora alguém fala 

Em um muro de arrimo 

Quando o Rio está cheio 

Eu vou olhar e me aproximo 

E pergunto a Deus do céu: 

Será que tem alguém rindo? 

 

Jesus que morreu por nós 

Que dele me aproximo 

Te peço que envie uma pessoa 

Que use de bom estímulo 

Faça na beira do Rio 

Um ótimo muro de arrimo. 

 

Imploro ao criador 

Com muita seriedade 

Para evitar que as águas 

Não invadam a cidade 

Não expulsem os moradores 

Da nossa comunidade.  
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 Ao relatarem o impacto desse evento sobre suas vidas, os entrevistados apontam 

para a deterioração daqueles elementos discutidos acima como características e 

determinantes da forma de vinculação ao lugar. Um entrevistado já menciona em sua 

primeira fala, ao ser perguntado sobre sua história, o contraponto entre a vida 

dependente do rio e como a ampliação da salina é considerada o oposto à vida que 

emergia do próprio rio: 

 

E a vida da gente aqui... a vida de Galinhos, realmente, toda foi pescaria. 

Quando eu nasci a vida aqui era pescaria. Pouca gente vivia sem pescar.[...] E 

só que a pescaria hoje não ficou melhor, né? Porque fizeram uma desonestidade 

grande com a gente. (Fred) 

 

 Condizente com a perspectiva já analisada de que o rio era “mãe” das famílias 

que viviam da pesca ali, a partir de uma ideia generativa do lugar, foi recorrente a 

oposição entre vida e morte, sendo a segunda justamente o impacto sobre o rio. Edson 

menciona justamente essa relação sugerindo que desde então a própria cidade vem 

morrendo junto: “mudou dema... igi, Maria! Uma morte, homi - pelo amor de Deus! -, 

isso aqui é. Do tempo que era pra hoje, acabou. Ei, isso aqui era uma mãe de peixe!”. 

 Essa oposição entre vida e morte se caracteriza afetivamente na oposição entre 

potencialização e despotencialização. No primeiro caso trata-se justamente de como 

essa ideia de que o rio era gerador era uma forma de vincular-se ao local, de 

experimentar uma relação com o lugar em que se dá por um esforço por ligar-se cada 

vez mais ao lugar. O que acontece com o fechamento das gamboas é a fratura nessa 

relação. A fala abaixo ilustra bem essa experiência de despotencialização: 

 

Eu criei meus filhos, vários deles criaram os filhos aqui dentro desse rio aí. E 

hoje você vê, hoje, não é que eu ‘teja cansado, porque a pesca não cansa a 
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gente, não, ela faz com que a gente cada vez mais tenha energia pra chegar lá, 

sabe? Mas eu ‘tô desistindo. Por que eu ‘tô desisitindo? Porque o peixe não 

existe. [...] Eu vou investir uma ali na costa, aqui, desse lado de cá, né? Porque 

esse lado de cá é uma coisa que só Deus mesmo é quem manda ali, sabe? 

Ninguém não vai enterrar aquilo ali pra ninguém não ter peixe, não. Ali não. 

(Fred) 

 

Na fala acima há uma apresentação de uma dinâmica afetiva relacionada à pesca. 

Além da menção à criação dos filhos a partir do rio, o entrevistado mostra como a 

relação com as forças externas pode não aparecer como limitadora do conatus quando 

diz “não é que eu ‘teja cansado, porque a pesca não cansa a gente”. Mas no momento 

em que é afetada a sua possibilidade de sobrevivência, ele passa a perceber cansaço, 

apontando que algo nessa relação mudou. Como são várias as relações estabelecidas, é 

importante apontar o destaque dado à falta de peixes como explicação para o fato de 

estar desistindo. O entrevistado sugere que não são as relações com a pesca que lhe 

afetam de forma triste, mas alguns elementos mudaram na dinâmica em questão, 

fazendo com que algo que outrora implicava “não cansar” agora pode implicar 

“desistir”. 

Outra questão que chama a atenção e envolve o sistema de interpretação de 

mundo oriundo desse próprio modo de vida é a oposição entre uma parte do rio que o 

ser humano interferiu de forma prejudicial para os pescadores e outra parte em que, não 

havendo essa interferência, ainda é comandada por aquela dinâmica que ele conhece, ou 

seja, pelos desígnios de Deus.  O saber local é construído sobre a racionalidade da oferta 

dos recursos (Silva, Medeiros, & Silva, 2009) e mesmo a atividade extrativa feita nesse 

modo de produção costuma ter impacto pequeno sobre os ecossistemas (Diegues, 1983), 

permitindo a construção desse saber baseado nos padrões observados e na regularidade. 

Quando Fred diz “porque esse lado de cá é uma coisa que só Deus mesmo é quem 

manda ali, sabe?”, está falando dessa racionalidade que consegue apreender do 
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funcionamento da natureza, em contraponto ao lado do rio que perdeu tal regularidade 

após a intervenção.  

A fala do entrevistado mostra como o fechamento das gamboas começa a 

desarticular aquelas relações características da vinculação ao lugar: o rio já não é mãe, e 

a natureza já não comanda. Isso tira o próprio papel do saber local que, se antes era 

oriundo de encontros que geram alegria, a partir do momento em que não funciona na 

natureza impactada, é contraposto por afetos tristes. A consequência disso, seguindo 

pelo pensamento de Espinosa, é a formação de ideias inadequadas, que não são ideias 

erradas, mas aquelas em que se desconhece a natureza dos objetos afetam o corpo, 

apenas seus efeitos. No trecho em questão, é apontada justamente uma divisão do rio 

entre um lado cuja forma pela qual afetará o pescador é conhecida, ainda que no trecho 

a racionalidade da natureza seja atribuída a Deus, e um outro lado cuja relação se 

estabelece a partir do conhecimento dos efeitos (“Porque o peixe não existe”). É 

importante atentar para isso inserido no conjunto das relações: o fato de conhecer a 

natureza daquilo que afeta o seu corpo não está no objeto em si, mas na relação com 

esse objeto inserida no conjunto de outras relações do seu corpo. Assim, a questão da 

formação de ideias adequadas como parte do saber local não diz respeito a buscar a 

explicação correta do ponto de vista físico, químico e biológico para a oferta de peixes, 

mas de ter uma ampla compreensão dessa dinâmica da natureza articulada a toda a sua 

dinâmica de existência, inserida propriamente em um modo de vida. Essa mesma 

natureza atuando em sua regularidade poderia estabelecer maus encontros e, por 

consequência, ideias inadequadas, em outro conjunto de relações sociais. 

 Nessa direção, aqueles elementos com os quais se estabeleciam relações que 

aumentavam a potência de ser e de conhecer, já não afetam da mesma maneira. A 

própria natureza – depois da interferência da salina – perde o caráter confiável. “Aí no 
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rio também às vezes vai e volta e também não pega. É assim. É dependendo do quê? Da 

natureza”, diz Ana durante uma entrevista, narrando sobre o contexto da vida dos 

pescadores e de suas famílias, e da dificuldade de se sobreviver apenas da atividade 

pesqueira atualmente. E, como o processo de despotencialização implica estar cada vez 

mais sujeito ao acaso dos encontros, as possibilidades de condução da existência 

inerentes ao modo de vida vão se perdendo e cedendo espaço para a condução por 

outros encontros. Cada vez mais afastados do que podem, os corpos que eram 

potencializados pela maneira como se relacionavam com o lugar, começam a ser 

conduzidos pelas novas estruturas que vão emergindo naquela sociedade. A própria 

possibilidade de enfrentar os problemas oriundos dessa realidade, por vezes, passa 

alheia aos moradores. Continuando a fala sobre as dificuldades do presente na vida das 

famílias de pescadores, a mesma entrevistada do trecho acima aponta como solução 

alguma forma de intervenção externa: 

 

Aí ‘tá lá aterrando o mangue, assoreando o rio. Isso é uma coisa que ‘tá 

acontecendo gradativamente. Aí não faz nada! Como isso vai ficar futuramente? 

Entendeu? Essas coisas que... assim.. eu acho que... eu mesmo digo "Jesus, 

mande anjos pra cá". Anjos. E os anjos quem são? É a faculdade, é a 

universidade, entendeu? Que tenha interesse de ver a situação e mostrar ao povo 

que, nem eles que já ‘tão tão habituados ao sofrimento, a serem agredidos de 

todas as formas, dessa dificuldade de vida, que nem eles mesmo se apercebem 

disso, sabe? E se se apercebem não sabem o que fazer, porque ... a quem 

recorrer? Teria que ter uma orientação... (Ana) 

 

Assim, a situação dos pescadores, considerada sofrida em função das constantes 

intervenções sobre a natureza, já não aparece como algo sobre o qual eles possuem 

algum poder de exercer transformação. Tampouco o conhecimento popular é 

considerado como instrumento capaz de intervir nas situações que causam o sofrimento, 

e a possibilidade de agir é delegada a forças e saberes exteriores àquela realidade. 
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 É importante reafirmar que o sofrimento que ocorre no modo de vida da pesca 

artesanal, especialmente pela escassez material e as incertezas dos ciclos naturais, não é 

negado, mas ele faz parte de uma dinâmica afetiva em que é confrontado por outros 

afetos mais fortes e contrários, imanentes à mesma relação com o lugar. O que começa a 

acontecer é a impossibilidade desses afetos alegres. Como não se trata de um olhar 

subjetivista, alegria ou tristeza nada têm a ver com, a partir da mente, negar, superar, se 

conformar, às condições de vida. Ao contrário, diz respeito justamente a como essas 

condições implicam o corpo e a mente.  Essa impossibilidade de alegria passa pela 

acentuação da escassez material, com o declínio da pesca provocado pela salina, pela 

desarticulação do saber local como garantia dessa sobrevivência e, como veremos, pela 

reorganização em torno de um novo modo de vida que não possui os mesmos elementos 

potencializadores. 

 Não se pode afirmar, contudo, que o impacto causado pela ampliação da salina é 

a única razão pela qual o turismo começa a articular a vida local. O crescimento desse 

setor é uma tendência do estado do Rio Grande do Norte que ganhou intensidade 

justamente no período em questão. O que é possível analisar é a forma pela qual o 

turismo promove essa articulação a partir das características da atividade, as 

especificidades do lugar e quais processos afetivos passam por essa nova articulação. 

Nesse sentido, além do enorme impacto relatado para a sobrevivência dos pescadores, o 

fechamento das gamboas implica essa fratura na dinâmica afetiva local. A relação disso 

com as manifestações contra tal ampliação e também as manifestações contra a 

implementação do parque eólico Rei dos Ventos I será analisada no próximo capítulo. 

 A partir desse período também a relação com a política começa a ganhar 

conteúdos dessas transformações. O impacto da ampliação da salina é apontado por 

muitos como algo sobre o que o prefeito da época tem responsabilidade. Além disso, 
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começa a entrar em cena um processo que vai marcar a realidade local dali para adiante, 

a problemática da terra. A característica de ocupação da cidade não implicava as 

relações de propriedade próprias do capitalismo, ainda que algumas terras já estivessem 

sob propriedade privada. A ampliação da salina marca uma expropriação da terra como 

possibilidade de sustento como até então os pescadores locais não conheciam. Nesse 

caso tratou-se de apropriação privada dos braços do rio, uma vez que ocorreu 

precisamente a ampliação da área da salina cercando várias gamboas, que passaram para 

o controle e uso dos responsáveis pela empresa, e impedindo, tanto por cercamento 

como por depredação pela alta salinidade, a utilização da área pelos pescadores e outros 

moradores, que anteriormente utilizavam para a captura de diversos tipos de pescado.  

O fato implica o mesmo processo analisado por Marx (1867/2013) sobre o 

período da acumulação primitiva, com o cercamento de terras, levando os trabalhadores 

a perderem seu meio de sustento. No caso de Galinhos, não o perdem completamente, 

uma vez que outras partes do rio ainda são áreas de pesca e ocorre ainda a pesca no mar. 

Contudo esse cercamento das gamboas para a produção de sal deteriora a oferta de 

pescado e faz com que muitos pescadores já não possam sobreviver daquela atividade. 

Não à toa o Estado, na figura do prefeito, passa a ser visto como defensor dos interesses 

da empresa contra os interesses dos pescadores. Ele garante que essa apropriação 

privada da terra ocorra, como o Estado tende a fazer no modo de produção capitalista. 

O que se nota é que começa a existir uma percepção de relações de força 

desiguais, em que os pescadores, despotencializados pelo que ocorre com seu meio de 

sobrevivência, começam a se ver como dependentes de grupos que, na realidade, atuam 

contrários a eles: as grandes estruturas que vêm de fora e os representantes políticos 

locais. Essa relação de forças e a relação com a política aparecem em elementos 
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presentes no poema que Sr. Assis disse ter colocado numa placa e pendurado na rua em 

que morava o prefeito da época: 

Galinhos te vejo triste 

Tem cura pra [Inaudível] de buceta 

Que te joga na sargeta 

De ilusões se imita 

Aonde a garganta grita 

Não aceita o coração 

 

Vendido por malditas mãos 

Terra pobre escrava preta 

Aonde a monarquia 

Voa em cavalo de asa 

Quem é pobre pisa em brasa 

Sem direito a plantar terra 

Ou sua voz minha alma não gosta 

Ver a mão maldita espalmada 

Conversa não vale nada,  

Promessa não vale bosta 

 

É a terra do sumiu-se 

Não procurou e não acha 

É igual um véu de fumaça 

Que o vento destruiu 

Eu te pergunto Galinhos 

Cadê a educação? 

Passou olhando p’ro chão 

E sem dúvida tomou doril 

Ele sabe de tudo que é isso aí 

Quem andou aí me viu. 

 

 Ao narrar justamente como foi o processo de fechamento da gamboas, ele 

comenta sobre o desentendimento com o prefeito e de como “conseguiram tomar 

nossas terra aqui”. Nesse contexto escreveu o poema para apontar o sentimento com 

relação à política da época e à perda da terra que implicou esse processo para os 

moradores. 

 

6.3.Constituição de novo modo de vida 
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 A partir de da ruptura ambiental e social promovida pela ampliação da salina e 

concomitante ao crescimento do apelo turístico do litoral do estado, começam a se 

delinear elementos que constituirão um novo modo de vida. A ampliação da salina é um 

marco nesse processo em função do impacto e, com ele, por promover em larga medida 

a destituição de muitos pescadores e suas famílias dos meios de sobrevivência, a pesca. 

Pode-se dizer que esse marco catalisa a inserção de formas propriamente capitalistas de 

relações sociais de produção e toda a gama de atividade associadas a essas relações, 

como a educação formal, o papel do Estado como administrador das tensões de classe 

de forma a garantir o processo de exploração, etc. Obviamente, como a ruptura com a 

pesca artesanal não é completa, essas relações ainda estão se desenvolvendo e, se por 

um lado há a preservação de características do modo de vida da pesca artesanal, por 

outro, há a incorporação de tais elementos às novas relações locais.  

 Uma das formas de manifestação desse momento de transição é a busca por 

emprego fora da cidade, uma vez que a geração que hoje possui entre 30 e 40 anos, 

aproximadamente, em geral não foi inserida nas relações pesqueiras. Isso pode ser visto 

nas falas abaixo: 

 

Meus pais não queriam que eu fosse [para Natal estudar]. Eu "porra! Se eu não 

fosse tava na merda, né?" Tava bebendo aí, tava a mesma coisa. A perspectiva 

de vida que eu via, já de moleque, era essa. (Roberto)  

 

Mas é porque Emerson acha tão dura a vida, que ele não botou nem os filhos 

dele pra pescar. Às vezes eles vão pra ajudar lá, mas [...] tem um que ‘tá agora 

porque ‘tá de férias, lá, que trabalha na pisa. Aí o outro, às vezes, quando 

também ‘tava de folga, também ia lá ajudar, mas ele agora ‘tá trabalhando pra 

eólica do lado de cá. Aí não ‘tá. Que ele também é bugueiro, aí botou até uma 

pessoa pra ‘tá ajudando. Aí tem o menor, mas que é um menino ainda, né, mas 

que ‘tá ali. Mas pra pesca, mesmo, ele mesmo não quer que os filhos dele vá pra 

pesca [...] Porque os pescadores, na realidade, são empreendedores, né? 

Também, né? São sobreviventes, eu digo que eles são heróis. É. É igual aos 

agricultores. Pra mim são duas classes que eu tenho maior respeito. (Ana) 
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Foram recorrentes nas entrevistas ou mesmo nas conversas informais as ideias 

de que não valia a pena ficar em Galinhos em função do ensino ou por falta de vagas de 

emprego, e de que muitos pescadores não queriam criar seus filhos voltados para a 

pesca, que deveriam estudar para entrarem no mercado de trabalho. No segundo trecho 

há a avaliação da atividade de pesca como algo sofrido e que a geração dos filhos 

deveria buscar outras atividades, em função dessas dificuldades. Também mostra as 

possibilidades que apareceram com o turismo e como já articula uma nova forma de 

sobrevivência. Mas também já traz consigo expressões ideológicas dessa transformação, 

com a linguagem incorporando elementos do modo de vida novo para explicar algo 

relacionado ao antigo, na referência ao empreendedorismo. 

Outro aspecto interessante é que cada modo de vida implica um conjunto de 

práticas relacionadas e possui uma forma de produção de conhecimento relacionada. O 

entrevistado no trecho abaixo nunca havia sobrevivido a partir da pesca e tentou, por um 

tempo, se inserir no mercado de trabalho em Natal. Conseguiu alguns empregos, mas 

preferiu voltar a viver em Galinhos e, quando voltou, passou por um emprego na 

prefeitura e largou.  

 

E aí eu pedi as conta... ou...pedi pra sair [da prefeitura]. Não aguentei, não. Todo 

mundo pressão em cima de mim, não sei que, de como é que eu vou viver. "Meu 

irmão, eu me viro. Vocês tão..". Eu com outra visão. "Não, meu amigo. Vou 

passar fome, não." Aì comecei a mergulhar mais os meninos. Fui logo pra o alto 

mar. Todo dia ia, a gente só pegava o que dava pra comer, mesmo. E aí passei 

um arrocho da peste. Pronto. Nessa época eu não tinha o buggy ainda. Eu: "meu 

senhor, o senhor vai me abençoar, vai me iluminar pra eu fazer alguma coisa, vai 

me iluminar pra eu fazer alguma coisa." Por isso que é recente o negócio do 

buggy. [...] hoje eu vivo exclusivamente disso. (Roberto) 

 

Roberto já se insere na geração que não se organiza a partir do modo de vida da 

pesca artesanal. Quando tenta algo com a pesca, ela não é suficiente para a 

sobrevivência e ele não domina completamente o necessário para sobreviver dessa 
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atividade.  Aos poucos se insere no mercado turístico, que ao longo da sua idade adulta, 

no final da década de 1990 e início dos anos 2000, já aparece como possibilidade 

objetiva predominante local, ainda que mantenha relação dialética com o modo 

pesqueiro. Esse processo de transição também implicou conflitos, especialmente no 

contraste entre o dia a dia local com a capital do estado, uma vez que muitos tentaram 

conseguir empregos nesta. 

 

tentei sair pra ver se encontrava alguma coisa melhor, mas... fui pra Natal e 

passei um ano. Aí estudei um tempo lá, fiz alguns cursos, cursinho, tirei minha 

habilitação, mas na correria mesmo, quando a gente vê mesmo onde a gente tem 

base, aí sempre a família da gente diz: "Homi, venha simbora pra casa. ‘Tá com 

correria aí" E a gente também... que a gente ‘tá acostumado com o interior, pra 

ir pra fora é difícil se acostumar, né? Aí eu também não me acostumei, não. [...] 

Daqui eu não tenho pretensão de sair do meu canto mais. [...] Porque cidade 

grande você sabe: a gente não é de ninguém. E a gente acostumado com o 

interior. Pronto. A gente passa aqui aí o camarada... já conhece a pessoa, dá um 

bom dia, aquele negócio todo, já tem um contato físico. Lá não. Lá a pessoa é 

mais reservada, né.[...] Aí toda semana ele me pagava. Aí eu trabalhava todos os 

dias, todos os dias. De sete da manhã às onze, parava pra almoçar de duas às 

cinco da tarde, depois eu ia pra escola à noite, e aquela correria mesmo. Aí 

também, né? A cidade, em si muito, movimento, o cara vem simbora pra casa 

numa distância longa, os ônibus tudo lotados, o cara vem em pé, aquela... aí eu 

disse "homi, quer saber? Eu vou é pra casa, que é melhor" [...]às vezes mesmo 

com o salário melhor lá fora, mas não compensa.(Henrique) 

 

No trecho acima a explicação para ter permanecido em Galinhos é feita 

contrastando a vida na cidade grande com a vida no interior, dando destaque para a 

proximidade social entre as pessoas e a velocidade da vida cotidiana. Já as questões 

profissional e de estudo são as potenciais causas para deixar o lugar. 

É interessante notar a referência à temporalidade de cada modo de vida como 

forma de contrastar os dois lugares, uma vez que a relação com o tempo implica a 

relação com o próprio corpo, com os hábitos a que está submetido. A ruptura com um 

modo de vida implica a incorporação de outra relação com o tempo, novos ritmos que 

não estão ditados, como no caso da pesca artesanal, pela dinâmica da natureza, mas 
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pelas relações de trabalho capitalistas. Esse tipo de relação com o tempo é chamado, 

segundo Thompson (1998), de “orientação pela tarefa” (p. 271). O autor procura 

mostrar o longo processo de transição dessa temporalidade, marcadamente a da 

Inglaterra pré-capitalista, para a temporalidade propriamente da indústria capitalista. 

Destaca, ainda três características do tempo orientado pela tarefa que parecem 

pertinentes para a presente análise: (a) é mais humanamente compreensível que o 

trabalho de horário marcado; (b) parece haver pouca separação entre “o trabalho” e “a 

vida” e; (c) àqueles acostumados ao tempo marcado pelo relógio “essa atitude para com 

o trabalho parece perdulária e carente de urgência” (p. 272).  

No segundo caso, o tempo sob as relações de trabalho do capitalismo neoliberal, 

há a intensificação do ritmo de vida a partir, por exemplo, das tecnologias que rompem 

com as barreiras físicas do trabalho. Assim como o desenvolvimento dos meios de 

transporte, de forma a possibilitar deslocamentos maiores e de maneira mais rápida, isso 

permite a incorporação de mais atividades em menores espaços de tempo. Na base desse 

processo que se apropria dos corpos está a necessidade de acelerar o tempo de rotação 

do capital. Mesmo se deixarmos de lado a recente intensificação dos ritmos de vida e de 

trabalho, uma gestão específica do tempo sempre foi uma necessidade para a 

acumulação de capital. A administração da força de trabalho liberada após os 

cercamentos de terras a partir do século XVII e a administração e busca por 

sincronização do tempo de trabalho foi preocupação desde os primórdios da formação 

da indústria capitalista. A percepção tecnológica do tempo (a partir da medição do 

relógio) e a medição do tempo passaram a ser determinantes para a exploração da força 

de trabalho (Thompson, 1998). 

Mesmo moradores(as) que permanecem em Galinhos, mas não trabalham com 

pesca artesanal, se inserem nas novas relações de trabalho, seja turismo, emprego 
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público, salina, parque eólico, ou outro. Isso implica, por um lado, que algumas relações 

são preservadas, como a relação com o tempo em alguma medida, pois as cidades de 

menor porte incorporam com grau menor aquelas características das relações sociais, de 

consumo, e temporais, que nas cidades de maior porte se desenvolvem amplamente. Por 

outro lado, já são relações qualitativamente diferentes das anteriores. Aquele que 

trabalha fazendo passeios turísticos ou como empregado na salina não submete seu 

sono, sua gestão das atividades do dia a dia dentro do tempo, aos ritmos da pesca, ou 

seja, da própria natureza e seus ciclos. Insere-se nas determinações próprias do seu 

trabalho. 

 Aqui também o que se sugere é que essa transformação nos modos de vida, por 

ser conduzida pela afirmação de relações tipicamente capitalistas, precisa substituir 

traços fundamentais de outros modos de vida. Essa característica do processo de 

acumulação primitiva não deixa de estar presente na expansão do capitalismo atual e o 

turismo é uma das maneiras que esse processo é catalisado, propagando modelos de 

consumo e de vida urbanos (Fuzetti & Corrêa, 2009).  

Além da organização da subsistência, relações de propriedade dos meios de 

produção e do solo, com a separação cada vez maior entre o desejo, a atividade, e seu 

objeto, o corpo também é conformado a uma temporalidade que precisa substituir 

aquela da pesca. Ainda que haja produção de algum excedente econômico na pesca de 

tipo artesanal, isso se dá de forma oscilante e de acordo, ainda, com os ritmos naturais 

(Diegues, 1983). Não existe o excedente de tempo necessário que, nas relações sociais 

de produção capitalistas, gera a produção a mais em relação ao necessário para 

reprodução da força de trabalho, ou seja, não existe a mais-valia que é apropriada pelo 

dono dos meios de produção no caso das relações capitalistas. 
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Dessa maneira, o que acontece nas relações capitalistas de trabalho é a gestão do 

corpo para a produção constante desse excedente de forma a ser apropriado pelos donos 

dos meios de produção, a partir das relações salariais. A compra da força de trabalho 

por meio do salário é também compra do tempo do trabalhador. Como em Galinhos não 

acontece a pesca de tipo empresarial, essa comparação só pode ser feita com relação aos 

trabalhos em outras áreas, mas a determinação capitalista da temporalidade é a mesma, 

circunscrita à especificidade de cada atividade.  

Se a temporalidade própria do modo de vida articulado pela pesca artesanal se 

dava pela forma de vinculação ao lugar e à natureza que, como visto, implicava, para os 

moradores, um aumento da potência de ser e conhecer, essa temporalidade lhes é 

alienada, impossibilitada, e substituída por uma temporalidade determinada pelas novas 

relações sociais de produção, que não dizem de um encontro com os ritmos da natureza 

que expandem o conatus. Ao contrário, é uma nova temporalidade que aparece ao 

trabalhador como estranhada, juntamente com o produto do trabalho. 

É importante também destacar o caráter fetichizado do tempo sob as relações 

sociais de produção capitalistas. A relação com o tempo aparece como algo que domina 

os sujeitos, quando é produção das próprias relações sociais, daí seu caráter fetichizado, 

como se possuísse poderes mágicos. Ao contrário, na relação com os ciclos da natureza, 

ainda que exista uma “submissão” a tais ciclos, isso advém de uma relação em que os 

sujeitos conhecem essa temporalidade para administrá-la garantindo sua própria 

reprodução como grupo social. Ela não aparece como expressão de relações sociais 

desconhecidas que os dominam, mas sim como conhecimento da causalidade eficiente 

dos objetos sobre os quais se debruçam na atividade humana. 

 Na fala acima, contudo, essa temporalidade aparece de forma ambígua, pois seu 

caráter estranhado aparece nas relações com a cidade grande e com o trabalho em tal 
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contexto, mas não nas relações de trabalho de mesmo tipo (trabalho assalariado) em 

Galinhos. Essa ambiguidade mostra, por um lado, que a substituição do modo de vida é 

parcial, mantendo algumas características familiares aos viventes e, por outro lado, que 

uma cidade de pequeno porte ainda não expressa tão exacerbadamente os elementos 

urbanos do capitalismo. 

 Da mesma forma que o deslocamento do eixo articulador de um modo de vida 

para outro imprime novas relações para o corpo no campo da temporalidade, o próprio 

saber local se vê deslocado daquilo que passa a compor a realidade. Já foi visto como o 

saber local, juntamente com o conjunto de crenças e significados que estão articulados a 

ele, se desdobra da relação direta com a transformação da natureza local. Também já foi 

mostrado como o impacto da ampliação da salina provoca uma ruptura nesse 

conhecimento a partir da interferência nos ciclos da natureza local. Concomitante às 

mudanças locais na constituição de novas relações, aparecem fenômenos novos ou sob 

uma nova manifestação, estranhos para aqueles modos de vida e de saber, como os 

parques eólicos ao redor da cidade e locais, o crescimento da dependência e das 

consequências da ação do governo municipal especialmente para a vida dos pescadores, 

a especulação imobiliária, dentre outros. A consistência, articulação e convicção no 

momento de explicar as relações próprias do cotidiano da pesca já não se repetem para 

novas relações que trazem novos tipos de saber articulados. Durante a entrevista, Fred 

falava sobre as disputas no parque eólico, sobre o retorno e as contrapartidas da empresa 

em relação a Galinhos. Destaquei, na fala abaixo, a forma como ele lida com o parque 

eólico e com o conhecimento: 

 

Eu ‘tô dizendo isso não é porque eu sou estudante. Eu não sei de nada. Mas é 

aquela história que eu digo. Não tem ninguém besta, né? Eu tive conversando 

com um cara, aqui, que ele não é daqui. O pai dele nem brasileiro é. A mãe é, 

mas o pai não é. Ele tava aqui nessa guerra. Nessa guerra e estava aqui, alugou 
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até o bar do rapaz acolá. E se deu muito comigo, disse "Fred, é o seguinte: 

ninguém pense que essa luz vai fazer benefício com o Brasil, que não vai. Não 

vai, Fred, não vai. Eu digo a você que não vai porque não vai. Essa energia 

todinha é vendida. É todinha vendida. Ela sai daqui armazenada nas baterias e 

vai lá"... que até hoje... ‘tá aí.. até hoje... quem é que ‘tá se servindo com eólica 

aí, de energia de eólica? Até aí eu acho que ninguém. Eu acho que ninguém. 

Ninguém ‘tá se beneficiando com eólica, não. Até hoje não. Com a energia dela 

não. Nessa região aqui eu conheço. Ninguém recebe, não. (Fred) 

 

 Alguns aspectos chamam a atenção nessa fala para o presente tema. As regras 

lógicas do tipo de saber local aparecem no questionamento ao resultado da 

implementação do parque eólico. O entrevistado, que é pescador, pergunta pelas 

evidências de algum benefício que, para ele, o lugar deveria receber com a 

implementação do parque. Ora, dadas as relações histórico-sociais que estão por trás da 

produção de energia e, de forma mais específica, da energia eólica no país, sua natureza 

(essas mesmas relações) não aparece de imediato para um observador. Em outras 

palavras, é impossível ao morador local conhecer imediatamente essas relações que são 

a própria natureza daquilo que o afeta. Diante disso, só é possível ter ideias 

inadequadas, aquelas que conhecem a partir do efeito que determinados corpos causam 

no nosso. É fundamental ressaltar que isso não diz da incapacidade do observador em 

questão, ao contrário, é próprio do capitalismo esconder as relações sociais que 

subjazem aos fenômenos, produzir fragmentação de saberes em especialidades que 

impedem qualquer concepção da totalidade do real. 

 Não conhecer a causa daquilo que afeta o corpo, para Espinosa (1677/2010), é o 

mesmo que entristecer-se, diminuir a potência de afetar e ser afetado. Quando o 

pescador diz que não é estudante, ele está dizendo que não pode conhecer esse mundo 

novo que emerge. É-lhe tomada essa possibilidade, pois são tomadas as bases pelas 

quais ele conhece, pelas quais amplia as relações de seu corpo. Aos poucos isola seu 

corpo do mundo. Do novo e do velho mundo. Do novo porque lhe é imposto, do velho 
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porque lhe é alienado à força pelas determinações da expansão do modo de produção 

capitalista, que precisa destruir elementos de outras formas de vida. 

O saber local, ainda que seja um conhecimento limitado no que tange à 

totalidade das relações, como fica claro ao delegarem as decisões últimas à 

imprevisibilidade de Deus, é um conhecimento maior que o possível quando esse modo 

de vida lhes é alienado. Nesse sentido, de início, os elementos do novo modo de vida 

são conhecidos imaginativamente, o que é ajudado pela natureza desses processos que, 

sob o capital, escondem sua própria natureza. A forma de se relacionar com os novos 

objetos aparece então como despotencializadora, uma vez que “a mente é tanto mais 

capaz de considerar este ou aquele objeto, quanto mais o corpo é capaz de ser 

estimulado pela imagem deste ou daquele objeto” (Espinosa, 1677/2010, p. 169), e o 

que acontece com a ruptura que vem sendo analisada é a desarticulação da familiaridade 

e da vitalidade do encontro com as imagens dos objetos que o cercam, desenvolvendo 

novas relações que promovem uma separação do indivíduo de seu mundo, do mundo 

que conhece. 

Essa despotencialização ampla que tem a ampliação da salina como catalisadora 

é parte do processo de inserção de novas relações que precisam rearticular o desejo em 

torno de outras atividades que garantem a própria reprodução do capital. Como o que 

todo poder quer é inspirar paixões tristes (Deleuze, 2002), a desarticulação do modo de 

vida, a pressão sobre as condições de sobrevivência (a partir da destruição ou 

apropriação privada dos meios de vida), a alienação da temporalidade, do saber local, 

prestam papel importante na afirmação de um novo modo de vida.  

Como já dito, quanto menor a capacidade de um corpo afetar e ser afetado, 

quanto mais despotencializado um conatus, mais esse corpo é conduzido por forças que 

lhe são exteriores, por encontros que lhe aparecem como fortuitos, ao contrário daqueles 
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que sabiam explicar na relação com a atividade pesqueira. Contudo, é importante 

ressaltar que se estabelece um campo de embate. Os afetos decorrentes da forma de 

vinculação ao lugar não são completamente afastados. Ao contrário, eles prestam um 

papel fundamental no enfrentamento ao fechamento das gamboas e também nas 

manifestações contra a implementação do parque eólico. Isso será explorado no 

próximo capítulo. 

 Junto ao processo de desarticulação do modo de vida da pesca artesanal, 

acontece o crescimento da atividade turística no local. Essa expansão é característica de 

boa parte do litoral do estado do Rio Grande do Norte, por isso é importante ressaltar 

que o crescimento da participação do turismo na renda local provavelmente aconteceria 

independentemente do impacto da salina. Além disso, há uma tendência recente de 

diminuição do pescado na costa brasileira em função principalmente da pesca industrial 

e poluição (Silva, 2014). Todavia, não se pode ignorar como os dois eventos se 

articulam na transformação da realidade local. O primeiro como forma de inserir de 

forma mais ampla, direta ou indiretamente, as relações sociais capitalistas, o segundo 

acelerando a destruição do modo de vida tradicional local, abrindo espaço para isso.  

 Ainda assim, como visto no capítulo anterior, há uma esperança depositada na 

atividade turística como potencialmente desenvolvedora daquilo que o lugar precisa. 

Para entender isso, é necessário considerar o que era colocado como possibilidade de 

vida para a população local no momento em que o turismo começou a se desenvolver no 

local e como se deu a inserção dessa atividade.  

Retomando o que diz Espinosa (1677/2010, p. 177), “não é por julgarmos uma 

coisa boa que nos esforçamos por ela, que a queremos, que a apetecemos, que a 

desejamos, mas, ao contrário, é por nos esforçarmos por ela, por querê-la, por apetecê-
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la, por desejá-la, que a julgamos boa”. A questão é compreender que tipo de afeto está 

presente no desejo que o direciona para o turismo.  

As atividades relacionadas ao turismo em Galinhos envolvem pousadas, 

restaurantes, passeios de barco, passeios de buggy e passeios de charrete. Muitos 

moradores que pescam ou pescavam, ou que se ocupam de outras atividades como 

construção civil ou cargos públicos, também se envolvem com o turismo. Isso implica 

uma particularidade local: boa parte das atividades é feita por moradores, controlada por 

eles, especialmente a partir das associações (de carroceiros, de barqueiros, de 

bugueiros). Ou seja, do ponto de vista da garantia de sobrevivência, o turismo aparece 

como possibilidade real mais imediata e sem ameaças, com potencial para inserir cada 

vez mais moradores locais. 

 Está-se partindo, então, de um lugar que desarticulava os elementos mais 

constitutivos das formas de agir e pensar sobre a realidade e se inserindo uma atividade 

que traz novas relações que, tal qual as relações que subjazem às energias renováveis, 

de imediato lhes são desconhecidas. O turismo entra de uma forma muito específica. É 

mais sutil que em outras localidades, incorporando mais moradores, e muitos não estão 

submetidos às relações salariais. Além disso, é uma paixão que enfrenta as paixões 

relativas à destituição do modo de vida anterior. Assim, as características que podem ser 

despotencializadoras acontecem junto àquelas que aparecem como causa de alegria. 

 De acordo com a teoria espinosana, um corpo pode ser afetado de diferentes 

maneiras por outro corpo. Isso implica que um mesmo objeto pode ser causa de afetos 

múltiplos e conflitantes. Além disso, a forma como um objeto afeta nosso corpo 

depende de como esse corpo está preenchido num determinado momento (o que 

determina maior ou menor potência para afetar e ser afetado). Assim, a especificidade 
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do encontro com os elementos da atividade turística dependem substancialmente do que 

acontecia no contexto e de como os elementos do turismo chegaram ao lugar. 

 Ora, como visto, as menções ao que acontecia em Galinhos após a ampliação da 

salina, mas também em relação ao que se via na política local, e às condições de 

sobrevivência dos moradores referiam-se a uma “perda do lugar”, do ponto de vista do 

que acontecia concretamente à natureza local. Junto a isso, são referências ao que 

acontecia àqueles que entendiam sua vida como ligada à vida do próprio lugar. Se, por 

um lado, nos alegramos quando imaginamos afetar de alegria um objeto que amamos e 

nos esforçamos para vincularmo-nos mais a ele, também somos afetados pelo efeito de 

outros objetos sobre os objetos que amamos ou odiamos. “Se imaginamos que alguém 

afeta de alegria a coisa que amamos, seremos afetados de amor para com ele. Se, 

contrariamente, imaginamos que a afeta de tristeza seremos, contrariamente, afetados de 

ódio contra ela” (Espinosa, 1677/2010, p. 189). 

O turismo é imaginado como uma forma potencial de reestabelecer os elementos 

da vinculação ao lugar. O “imaginado” é fundamental, porque quando o conatus se vê 

despotencializado, é porque é mobilizado para afastar aquilo que causa tristeza. Na 

mente essa relação se dá esforçando-se, “tanto quanto pode, por imaginar aquelas coisas 

que aumentam ou estimulam a potência de agir do corpo” (Espinosa, 1677/2010, p. 

179). A imaginação não se trata de mentira, mas de um conhecimento que não se dá 

pela natureza do objeto que afeta, mas pelo efeito que provoca no corpo. 

Outro elemento importante para essa dinâmica afetiva é que os efeitos nas 

relações de propriedade de terra, característicos da inserção da atividade turística, ainda 

não aparecem, ao menos nas falas dos moradores. Os processos de valorização dos 

terrenos a partir da atividade turística têm acontecido na costa brasileira, com 

consequente migração de moradores para os centros urbanos, pauperização daqueles 
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que ainda dependem da pesca, e destradicionalização das culturas (Diegues, 1988; 

Oliveira & Silva, 2012). Isso faz parte da característica do turismo como propagador de 

processos de urbanização caros ao capitalismo neoliberal e desenvolve as características 

do capitalismo, pois a classe detentora do solo direciona o ritmo e a direção da 

transformação urbana (Damião, 2014). A especulação imobiliária já marca o lugar, mas 

ainda de forma incipiente e favorecendo alguns moradores que alugam imóveis. A 

experiência de perda de terras e de dificuldades de renda está associada ao impacto da 

salina, o que confere um papel importante ao turismo. 

Contudo, esse deslocamento do eixo organizador da vida local traz novos 

elementos em termos de sociabilidade, hábitos, cultura e, consequentemente, afetos, que 

merecem atenção. Em grande medida expectativas, medos, esperanças, mudam o seu 

conteúdo. Ainda que o elemento religioso, por exemplo, não deixe de existir, a sua 

relação com os ciclos da natureza vai cedendo lugar para questões mais urbanas e 

relativas ao mercado de trabalho. Assim, a pesca, para muitos, se torna alternativa à 

ausência de emprego e os desígnios de Deus dão a última palavra sobre o destino 

também em relação a isso. Na verdade, os elementos dos distintos modos de vida se 

misturam, mas a predominância passa a ser do mais recente. 

A fala abaixo exemplifica a condição de alguém que passou pelo processo de 

transição e encontrou no turismo a possibilidade de superar a ausência de outras formas 

de ocupação. Ele compara aquela forma mais próxima do trabalho de subsistência à 

chegada de outras atividades, em que a pesca se torna uma alternativa para a falta de 

outro trabalho. Mostra também as dificuldades específicas do modo de vida da pesca 

artesanal e as específicas do trabalho assalariado. 

 

E aí naquele tempo tudo era mais difícil. A gente... fica esperando pai voltar do 

mar pra gente almoçar o peixe que era pescado. Tem essa de comprar feijão e 
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botar no fogo, não. Nem arroz, macarrão, essas coisa só era pra quem era rico. 

Vamos dizer assim... uma carne de charque, a carne de sol. Frango não existia, 

porque não tinha energia pra você conservar. Era galinha criada no terreiro. 

Então, basicamente, alimentação do povo naquela época, na minha época, era 

peixe. A gente comia peixe de manhã, peixe de meio-dia... meio-dia não. Peixe 

de tarde queria servir de almoço e janta. E às vezes, lá à noite, depois de certa 

hora, que comia alguma coisa. [...] E quando eu vim de Natal pra cá em 2002, eu 

não tinha concluído ainda o ensino médio. Mas, meus pais com dificuldade... 

eles fizeram tudo pra que eu fosse concluir. Eu concluí em Macau, no Padre 

Penha, uma escola particular. E assim que terminei não tinha emprego. Aqui 

em Galinhos. Eu terminei em Macau, mas como não tinha emprego... [...] Então 

todo tipo de pesca eu pratiquei. Toda atividade... todo tipo de pescaria. E aí 

quando eu terminei... quando eu concluí o ensino médio e não tinha emprego pra 

mim não pensei duas vezes, fui pescar de novo. Aí pesquei até, deixa eu ver, 

acho que 2004... não...2006.. foi 2006. Foi quando me arranjaram um emprego 

aí pela prefeitura, que me contrataram. Mas sempre ligado à pesca, sabe? 

(Gabriel) 

 

 Dessa maneira, o conjunto de relações afetivas passa da dinâmica com o 

ambiente natural, seja no que potencializa, seja no que despotencializa, para a dinâmica 

com o mercado de trabalho e aspectos relacionados a esse modo de vida. Ou seja, as 

relações que predominam como determinantes do desejo estão relacionadas às 

atividades que compõem o novo quadro local, seja por presença ou por escassez dessas 

oportunidades.  

 Com esse novo conjunto de relações que agora implicam mais 

determinantemente o mercado de trabalho, também se instaura uma nova dinâmica 

afetiva (afinal, são novos objetos e em novas condições objetivas e subjetivas). O 

sistema de saber que antes organizava a relação com o mundo estava articulado, em 

larga medida, em torno de imagens presentes, mais estáveis que as passadas ou futuras. 

Essa estabilidade era vista tanto para aquilo que afetava de tristeza, como no caso 

daqueles que desafiavam a natureza a um ponto de não voltarem da pesca ou nos meses 

em que a safra não favorecia, quanto para o que afetava de alegria, como nas boas safras 

ou na própria vinculação ao lugar. A importância da estabilidade do afeto é o fato de 

possibilitar melhor compreensão sobre a natureza daquele afeto, por isso possibilita o 
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entendimento da dinâmica afetiva, de uma seleção ética dos encontros, na direção de 

uma expansão do conatus. 

É possível afirmar que aparecem novos elementos de medo e de esperança, 

afetos de especificidade que me parece adequada para pensar a dinâmica afetiva ao 

longo dessa transformação no modo de vida. De acordo com Espinosa (1677/2010, p. 

187), “a esperança nada mais é do que uma alegria instável, surgida da imagem de uma 

coisa futura ou passada de cuja realização temos dúvida. O medo, por outro lado, é uma 

tristeza instável, surgida igualmente da imagem de uma coisa duvidosa”. Ademais, 

medo e esperança não existem independentes um do outro, pois aquele que espera, teme 

enquanto espera, e aquele que teme, espera enquanto teme que algo não se realize. 

Medo e esperança são, respectivamente, tristeza e alegria, mas instáveis, pois há dúvida 

sobre o desenlace. Isso significa que, essa instabilidade de imagens futuras se expressa 

sob a forma de flutuação de ânimo. “O resultado é que os afetos que provém de imagens 

como essas não são tão estáveis, mas ficam, geralmente, perturbados pelas imagens de 

outras coisas, até que os homens se tornem mais seguros da realização da coisa em 

questão” (Espinosa, 1677/2010, p. 187). 

Não que o sistema medo-esperança não estivesse presente, mas ele participava 

de um corpo ético que possibilitava uma compreensão e ação sobre a realidade muito 

maiores do que quando esse sistema é afligido. Tampouco se trata de adotar uma 

posição conservadora sobre os afetos. A segurança sobre aquilo que afeta é importante 

justamente no que possibilita a expansão do conatus e, com isso, a possibilidade de ação 

sobre a realidade. Há limites significativos para isso na atividade da pesca artesanal no 

próprio sistema medo-esperança a partir das incerteza dos desígnios de Deus ou da 

natureza, que também estão ligados à baixa produtividade da pesca dado o incipiente 

desenvolvimento das forças produtivas. A questão é como esses sistemas de afetos se 



256 
 

 

reorganizam uma vez que aquilo que possibilitava a segurança é amplamente dissolvido, 

como já visto. 

 O trecho de entrevista abaixo apresenta a ideia dos impactos de três atividades 

econômicas e as avalia em função da relação com o emprego. Ela ilustra algumas dessas 

mudanças. 

 

Eu acho que, desses últimos anos pra cá, o que aconteceu na salina [teve mais 

impacto para a vida local]. E acho que, futuramente, vai ser o do parque eólico. 

Porque ele é mais lento. E da carnicicultura também. Infelizmente eu fico entre 

a cruz e a espada. Eu queria que fechasse. Mas aí o que que vai ser das sessenta 

e poucas pessoas que ‘tá trabalhando? Que o pescado já não dá pros que tem. E 

as pessoas não têm preparo, não tem qualificação. É uma situação muito difícil. 

[...] O mangue era pra ser tratado... já que houve tudo isso... era pra todo mundo 

‘tá cuidando porque é o berçário da vida. E aqui a fonte de renda é o quê? Do 

turismo, do pescado e dos funcionários públicos. Que a tendência é diminuir 

mais, né? Então... tem que criar... por isso que o SEBRAE ‘tá vindo pra fazer 

curso pra empreendendorismo, pra o pessoal ter o seu negócio. (Ana) 

 

Nesse trecho a entrevistada aponta a ruptura promovida pela salina e como esse 

fato já implica a forma como os demais objetos mencionados, o parque eólico e a 

carcinicultura
23

, afetam como imagem futura. As referências ao parque eólico, em 

alguns casos, falam de impactos que já aconteceram, mas outros mencionam os efeitos 

que terá ao longo do tempo para o lugar. Essas imagens dos objetos estão diretamente 

relacionadas à como os moradores percebem o impacto no lugar. 

Além disso, a entrevistada apresenta um dilema que caracteriza bem a co-

existência de elementos dos diferentes modos de vida e a diferente natureza dos objetos 

que mobilizam os afetos. Ela menciona que “queria que fechasse. Mas aí o que que vai 

ser das sessenta e poucas pessoas que ‘tá trabalhando? Que o pescado já não dá pros 

que tem”. O medo relativo à pesca (“o pescado já não dá pros que tem”) se articula a 

                                                           
23

 A carcinicultura aparece em algumas entrevistas e conversas do dia a dia como algo que começa a 

chamar a atenção, mas como não foi abordada como relacionada às transformações socioambientais 

locais, não será objeto de análise. 
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algo relativo ao mercado de trabalho local (“o que que vai ser das sessenta e poucas 

pessoas que ‘tá trabalhando?”). O que determinava e ainda determina em alguma 

medida os medos, afetos tristes instáveis, para quem vive da pesca, agora convive com o 

que determina os medos relativos às relações sociais de produção capitalistas, a 

instabilidade do mercado de trabalho. Contudo, há um deslocamento fundamental. As 

tristezas relativas ao mercado de trabalho não fazem parte de uma dinâmica afetiva em 

que o corpo é potencializado pela relação com outros elementos que existiam na 

vinculação ao lugar. É a partir disso que a esperança se deposita sobre a atividade 

turística. Na fala abaixo também se veem essas novas determinações dos afetos. 

 

eu procuro que venha investimentos pra cá pra que o município seja sustentável, 

que as pessoas não precisem sair. Precise assim, pra sair, conhecer e... faça como 

eu fiz.. volte e continue aqui. Mas precise sair pra experiência, pra fazer um curso, 

pra se qualificar, que aqui não tem. Porque o grande problema de Galinhos hoje é 

mão-de-obra, mão-de-obra qualificada. Aí a Petrobrás aqui e não tem quase 

ninguém trabalhando lá.  ‘Tá aí a salina. (Roberto) 

 

 Com a ruptura de um modo de vida e a articulação de outro a partir 

especialmente do turismo, mas também com o aumento do funcionalismo público e 

empresas que atuam no local, as relações do corpo estão submetidas à natureza própria 

do capital. O saber local deixa de ser relevante, e há a necessidade da educação formal 

que, como parte do próprio sistema, é precarizada e não abarca a todos, a incorporação 

de mão de obra é estratificada pela possibilidade de qualificação, com a maior 

precarização dos trabalhos que necessitam de mão de obra menos qualificada, etc. 

Diversos entrevistados mencionaram o fato de as empresas e, mais especificamente a 

salina e o parque eólico, possibilitarem aos moradores, além de poucos, apenas 

empregos de baixa remuneração. A precariedade material é determinada por relações 

sociais que são desconhecidas.  
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 Um exemplo interessante de mudança na forma de compreender a realidade está 

na fala abaixo. A relação com o tempo aparece agora em termos mais gerais do lugar, e 

a estação de turistas entra no lugar da safra de peixe como elemento central para a vida 

das pessoas. 

 

Só houve uma mudança boa foi no turismo, porque não tinha nem esses barco e 

agora tem barco a motor e estão sobrevivendo agora de passeio, de passear com 

ele. Quando ´tá na baixa estação, aí o negócio fica mais fraco, mas quando 

melhora, melhora também. Porque tem bem uns cinco barco que faz passeio, aí 

também ajuda bem. (Sérgio) 

 

 Emerge, então, um componente ético importante, a temporalidade ligada ao 

turismo. É componente ético no sentido de que implica uma nova maneira de ser 

afetado e de perceber a realidade, além de compreender a maneira pela qual o lugar ao 

qual o morador está vinculado é afetado.  

 Para os moradores, o que antes era determinado por aquilo que, em alguma 

medida conheciam, agora depende de outros elementos que começam a se constituir 

articulados, por um lado, com o impacto da salina e os desdobramentos daí e, por outro, 

com o potencial de desenvolver a cidade e garantir renda aos moradores que sofreram 

com os impactos. De um lado vão se posicionando a salina e a política como 

determinantes negativos do lugar, também o parque eólico e outros empreendimentos 

como algo a se desconfiar, e do outro lado o turismo como oposto a tais elementos. 

No trecho abaixo aparece uma oposição entre “meu lugar” e a política, 

representada pelo ex-prefeito. O prefeito mencionado foi questionado muitas vezes por 

ser “filho de Galinhos” e ter decepcionado. Há na fala a insinuação que ele não 

conseguia olhar para o lugar porque recebia dinheiro e isso impedia de olhar para o 

lugar (representado como lugar dos pescadores). 
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Aí o ex-prefeito, que era o Chiquinho, o chiquinho que foi prefeito, né? Aí ele 

tava... [...] Eu vim... “o meu lugar tá ali se acabando e vocês não tomam as 

providência, não." Aí foi o que eu disse, né? Aí eu sei que ninguém falou mais. 

Só falou eu e acabou o povo. Ficou todo mundo murcho. Aí ele disse... aí o pai 

de Chiquinho.. ele saiu e disse assim "não. Eu vou olhar Galinhos. Eu nunca 

cheguei a olhar Galinhos", "porque quem come isso aqui [gesto sinalizando 

dinheiro] não pode olhar o que fez." Eu disse mesmo assim na cara dele. (Edson) 

 

 Se anteriormente foi mostrado como os moradores se veem ligados ao lugar, este 

se confundindo com suas próprias vidas, a dissolução dos elementos do modo de vida 

da pesca artesanal promove justamente a oposição entre o lugar e seus/suas 

moradores(as) e aqueles que o ameaçam. O vínculo permanece, mas agora baseado na 

incerteza sobre a sobrevivência do próprio lugar. Além disso, dadas as necessidades que 

emergem no novo modo de vida (articulado à instabilidade do mercado de trabalho), o 

que é oposto àquilo que representa a própria vida dos moradores está sob o jugo do que 

pode ou não promover em termos de impacto e emprego. 

No trecho abaixo vê-se a avaliação do resultado das manifestações contra o 

parque eólico a partir do retorno infraestrutural prometido pela empresa. 

  

Vitória em parte. Derrota em outra. Aqui, eu acho que, assim, meio a meio. Eu 

já disse até a Rodolfo, porque eu não tenho contato com os donos de lá: "vocês 

devem à população uma... dizer o que que vocês já fizeram, o que que vocês 

pretendem fazer. De dar um retorno, porque vocês fizeram aqui uma pesquisa 

aqui, dizendo que ia ter curso, ia ter não sei o que, fizeram questionário, 

gastaram um bocado de dinheiro". Eu só vejo gastar muito dinheiro e, na 

realidade, até agora nada. (Ana) 

 

Sobre a salina também há o questionamento a partir das vantagens que traz para 

a cidade em termos de emprego. No trecho abaixo há o condicionamento da instalação 

do parque eólico em função da quantidade e qualidade do trabalho oferecido à 

população local. Além disso, ela inicia a fala resgatando a construção da salina como 
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crime e usa como exemplo para comparar com a instalação dos parques e a preocupação 

com a forma como seria feita.  

  

Noventa e quatro foi que eu vim. E na época eu nem... eu sabia desse crime que 

tinha havido, porque assim que a gente entra a gente sente logo aquele mau 

cheiro, a gente fica logo sabendo. E depois também eu pesquisei. Na época, 

quando teve esse negócio aí da Brasventos que... foram... durante oito anos ficou 

arquivado. Em vez do prefeito na época ter discutido com a população o que 

tava acontecendo, eles não fizeram isso. Porque era pra ter feito o quê? Era pra 

ter chamado o pessoal que ia instalar aquilo, "vamos fazer uma instalação. Vai 

ter um parque eólico. Então, vamos preparar as pessoas do local pra que, 

quando começasse a funcionar, já ter gente qualificada daquele lugar pra 

trabalhar aí. "Porque na hora... tem vaga pra muitos empregos, mas é mais pra 

peão, pra quem não tem qualificação. Pra ficar vigiando, pra vigia, pra motorista, 

pra limpeza, pra tirar areia, mas os cargos mais qualificados, que ganha melhor, 

não tinha. Não teve curso, não teve preparação de nada. (Ana) 

 

Na organização de um novo modo de vida, as empresas mencionadas e a política 

(como “política dos outros”) aparecem como responsáveis por uma nova forma de 

precarização da vida a partir da precarização do próprio lugar. Aquilo que era visto 

como dependente dos desígnios de Deus ou da natureza depende agora de decisões 

políticas. Na fala da entrevistada abaixo, além da referência ao turismo, a esperança 

sobre o que vai acontecer ao local, de bom ou mau, está depositada na política. 

 

Mas eu sonhava um Galinhos melhor. Melhor ainda pro turista, melhor ainda 

de... que cada dia melhorasse mais os estudos, o futuro dos nossos filhos, mas... a 

saúde.. mas tudo isso só vai depender dos próximos gestor. [...] Da gestão de 2004 

pra... 

- [Irmã]
24

 Chiquinho. Filho natural daqui. Que todo mundo quebrou a cara com 

ele, porque pensava que ele ia ser um bom prefeito. Porque ele foi vice muitos 

anos. Era vice de Jardilina, foi vice de Jaime, foi uma pessoa muito pobre, muito 

humilde, então a gente tinha esperança de ele fazer alguma coisa por Galinhos. 

Porque ele passou muita necessidade. Sabia as dificuldades da vida. Mas ele foi 

péssimo prefeito. Chiquinho foi péssimo prefeito. 

E resumindo tudo, de lá pra cá, essa gestão... essa agora de Ricardo eu não tenho 

do que falar. Que ele me deu emprego, ele me deu oportunidade, então eu não 

tenho do que falar. (Leila) 
                                                           
24

 Durante a entrevista, que estava sedo feita na casa da entrevistada, sua irmã chegou e participou dos 
minutos finais da conversa. 
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A incompatibilidade dos modos de vida aparece na figura do prefeito 

mencionado que, sendo “filho de Galinhos”, não poderia decepcionar os moradores. 

Contudo, como prefeito, ele já se insere no lugar em que, para os moradores representa 

interesses diferentes dos da população.  Assim, a partir da experiência que os moradores 

tiveram em relação ao lugar, essas decisões políticas (não mais da natureza) se opõem 

ao que consideram ser melhor para o lugar. 

Com o turismo aparecendo sob a forma do que pode reorganizar a vida local, os 

demais corpos que incidem negativamente sobre o lugar passam a ser vistos a partir de 

sua oposição ao turismo, que passa a ser o mesmo que se opor ao lugar. O trecho abaixo 

destaca o turismo como potencial para o desenvolvimento da cidade e que cumpre papel 

positivo na garantia de emprego. Além disso, a gestão política é avaliada pela 

capacidade de favorecer tal atividade. 

 

Que devia investir mais. Porque hoje é o principal [...] Você vê que a Pipa é 

muito bonito, mas eu acho mais Galinhos de que a Pipa. [...]Só que quem foi que 

fez a Pipa? Foi o turismo. Mas aqui ninguém investe no turismo. Ricardo Araújo 

dá 400 reais aos carroceiros. Mas você vê nossas ruas, não vê? O fedor, né? 

Entendeu? Então, o turismo vendo um negócio desse, eles não vão gostar. Mas 

se ... é pra investir no turismo. Galinhos era outra coisa se alguém viesse investir 

[...] Então isso afasta os ... mas se fosse uma turma preparada e alguém desse 

apoio pro turismo... meu filho, Galinhos não tava desse jeitinho aí, não.[...] 

Mas, se alguém investisse no turismo Galinhos era diferente. (Teresa) 

 

 Assim, vale destacar que há um processo em que o turismo aparece como 

potencializador do lugar. Visto que aparece como algo que favorece ao lugar, também é, 

para os moradores, algo que pode ser considerado como paixão alegre. Contudo, vale 

retomar o que foi mencionado mais acima: elementos específicos da lógica do turismo 

que costumam incidir negativamente sobre comunidades, ainda não aparecem. As 

atividades são articuladas pelos moradores e há um controle local.  
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 Dessa maneira, mesmo com a despotencialização que implicou a ruptura com o 

modo de vida anterior, o turismo possibilitou não somente renda para alguns moradores, 

mas resgatar a imagem do lugar e certo controle sobre os eventos. No trecho abaixo o 

entrevistado discute como foi importante organizar a associação de bugueiros como 

forma de resistir à entrada de uma grande empresa turística, que poderia se apropriar das 

atividades. 

 

Os caras me chamaram de besta, sabe, porque eu tinha vendido o terreno, tinha 

comprado o buggy, tinha ficado liso só com o buggy, que o buggy ia se acabar. Aí 

chegou a época da CVC querendo... veio pra cá, colocou o catamarã... [...]Esse 

cara queria botar aqui uns buggy também , sabe. Aí foi onde eu comecei a juntar 

a galera. "Ei, meu irmão, vamos juntar a associação aí, vamos fazer a associação, 

porque se é dos nativo, é da gente, e ele não entra" [...] Aí os cara "homi, não dá 

certo, não. Os cara tem dinheiro". "Que porra de dinheiro. Dinheiro! Quem manda 

aqui é nós. tem esse negócio, não". [...] A melhor visão que eu tive foi fazer a 

associação pra fechar esse mercado só pra gente. (Roberto) 

 

O controle sobre a atividade turística se opõe à precariedade das outras ocupações 

disponíveis no cenário galinhense e, como fica claro na fala acima, aparece como uma 

possibilidade de fazer frente a uma representante do turismo monopolista. 

 É possível, então, afirmar que, em torno da atividade turística, se constitui um 

novo corpo ético. Como não há uma dissolução completa do modo de vida da pesca 

artesanal, esse novo corpo ético incorpora certos elementos desse modo de vida, acaba 

sendo também constituído por alguns saberes daquela atividade (ainda que sua 

aplicação seja limitada na nova realidade), mas também é constituído por novas 

maneiras de afetarem e serem afetados. Parafraseando Espinosa, pelo que expressa a 

fala dos entrevistados, o turismo não é desejado por ser julgado como uma coisa boa, 

mas, ao contrário, é por se esforçarem (no sentido de expansão do conatus) por ele, que 

o julgam como uma coisa boa. Se o desejo é o mesmo que o conatus quando 
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determinado a algo por algum afeto que o preenche, o desejo relacionado ao turismo 

tem a ver a como o lugar e as pessoas são afetadas por este. 

 Dada a quantidade e complexidade de relações discutidas até aqui, não parece 

que essa alegria advinda do encontro com a atividade turística possa ser considerada 

completamente imaginária. Tomando o corpo como referência, é possível enxergar 

como o turismo permite reorganizar certos elementos que, dado o que ocorrera ao lugar 

e as possibilidades que apareciam, permitem aumentar a potência de afetar e ser afetado, 

de conhecer aqueles afetos a que estão submetidos, inclusive comparando-os a outros, 

como a própria política. O desejo articulado pelo turismo, neste recorte de tempo e 

espaço, concorda com o que diz Espinosa (1677/2010, p. 197): “esforçamo-nos por 

fazer com que se realize tudo aquilo que imaginamos levar à alegria; esforçamo-nos, por 

outro lado, por afastar ou destruir tudo aquilo que a isso se opõe, ou seja, tudo aquilo 

que imaginamos levar à tristeza”. Essa organização de um novo corpo ético se dá de tal 

maneira que passam a ser articuladas as histórias de vida, história do lugar e turismo, 

ainda que não com a intensidade que se dava no caso da pesca. É dessa maneira que se 

forma o discurso local “Galinhos é isso aí!” em sua dimensão de potencial para 

desenvolver a partir do turismo. 

  

6.4. Uma nova ética e uma nova ameaça de ruptura 

 

Essa nova dinâmica em relação aos afetos é fundamental para compreender em 

que contexto se insere a construção do parque eólico. Espinosa (1677/2010) diz que “a 

natureza de um desejo diferirá necessariamente da natureza de um outro, tanto quanto 

diferirem entre si os afetos dos quais cada um deles provém” (p. 231), e também que um 

mesmo objeto pode afetar de maneira diferente nosso corpo a depender de quais afetos 
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preenchem o conatus naquele momento. Assim, a forma como o desejo se articula com 

uma obra como a do parque eólico ou, dito de outra maneira, a forma como aquilo irá 

afetar um corpo, depende dos afetos que estão presentes em relação ao próprio corpo, 

das memórias afetivas do corpo, dado que este é corpo memorioso, mas também ao 

lugar, ao passado do lugar e de objetos que se assemelhem ao objeto em questão. 

É possível perceber esse novo corpo ético, que traz também elementos do modo 

de vida anterior, sendo aplicado na interpretação da implementação do parque eólico no 

poema de Ivo Rodrigues Ribeiro sobre o “Abraço às Dunas”, maneira como chamaram 

uma das manifestações contra a implementação do parque. 

 

Eu vou falar a verdade 

Isso com muita firmeza 

Por favor preservem as dunas 

Pra não causar tristeza 

Esta é minha proposta 

Não sou contra energia eólica 

Mas respeitem a natureza 

 

Raciocinem amigos 

Não queiram mal para ninguém 

As dunas são o cartão postal 

 Que hoje Galinhos tem 

Sejam dignos, hospitaleiros 

Não façam mau aos bugueiros 

Nem aos barqueiros também 

 

Não mexam com o Capim 

Não queiram intranquilidade 

Respeitem a nossa península 

Esta que é a verdade 

Por favor, queiram entender 

Se o mal acontecer 

Chora Galinhos de saudade. 

 

O poema traz conteúdos novos se comparado com aquele sobre o Rio Aratuá, que 

tratava do fechamento das gamboas. Se no outro poema, os impactados são concebidos 

como os “pobres” (Não vai dar bons resultados/ Agora mesmo eu vejo/ O pobre é quem 
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está lascado), aqui já são os bugueiros e barqueiros. Vê-se a nova conformação da 

realidade local e os conteúdos que afetam os moradores agora relacionados ao turismo.  

As dunas são abordadas tanto como natureza, quanto como cartão postal, que é a 

natureza mediada pelo valor turístico atribuído. É perceptível a manutenção da natureza 

como tema central, como algo que, ao ser afetado, afetará a todos. 

Essa ética ligada ao meio ambiente natural permanece ao longo da transformação 

no modo de vida, mas incorpora o valor turístico, e isso está relacionado com o que já 

foi visto sobre a inserção do turismo como possibilidade de reconstruir o que vinha 

sendo perdido no lugar. Não à toa os três elementos de mudança aparecem articulados 

recorrentemente, e em alguns casos já no início das entrevistas, como algo que marca as 

histórias de vida. A salina e a construção do parque eólico como ameaças ao lugar, à 

natureza e, com as modificações desses, ao turismo. 

No trecho abaixo, o entrevistado explica o porquê de ter se mobilizado contra a 

construção do parque eólico em função do impacto econômico para a cidade e para as 

famílias locais.  

 

Assim... porque se eles [bugueiros] perdem a gente perde também. Pronto. Eu 

pego o pessoal lá no pratagil e levo pra lá Eu de certa forma, como você ‘tá 

dizendo, não ia ser... basicamente, nada. Mas o quê? A economia da gente ia 

parar. Por que? São vinte bugueiros. São vinte famílias. Se essas vinte famílias 

deixam de ganhar, o município também deixa de ganhar. Pronto. Já pensando no 

comércio. Se ele tinha um dinheiro pra vir comprar aqui, ele não vai... né... se ele 

tinha uma dinheiro pra gastar aqui dentro do município... se ele não tivesse? Já a 

missão ele ia batalhar outra coisa. Ia pescar, ou mesmo sair daqui pra tentar 

alguma coisa fora. Aí já ia ficar fora. Aí a gente também vê o lado da gente se 

conhecer, da gente praticamente já ser família, né? Por esse motivo mesmo a 

gente se uniu mesmo pra... (Henrique) 

 

O entrevistado interrompe a própria fala deixando presumido que tudo que 

falava levava ao conflito contra a implementação do parque eólico. Dada a mudança no 

modo de vida, aspectos que antes eram referidos prioritariamente aos pescadores agora 
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aparecem sobre aqueles que vivem do turismo. A forma de o entrevistado abordar a 

condição dos bugueiros se assemelha bastante à maneira como se fala nos pescadores 

como os “filhos de Galinhos”, como os que carregam algo do lugar (“Se essas vinte 

famílias deixam de ganhar, o município também deixa de ganhar”), contudo com as 

características econômicas do novo modo de vida.  

Essa característica é importante para sinalizar a transição dos modos de vida. É 

certo que o caráter econômico, a garantia de sobrevivência a partir da produção de 

riqueza material, possui importância em todos os momentos, mas é importante perceber 

como ele ganha centralidade sobre os demais aspectos. Quando se tratava do vínculo 

estabelecido a partir da organização da atividade pesqueira, questões práticas e 

espirituais ligadas ao ambiente natural organizando aquela dinâmica que, como visto, 

permitia expansão do conatus, tinham igual importância se comparados com os ganhos 

econômicos da atividade. Essa importância é tão concreta quanto a garantia de 

subsistência, pois, como visto, implica a própria forma como o corpo é afetado na 

relação com a natureza. Com a transformação dessa relação, há aquelas mudanças 

apontadas como fundamentais na dinâmica afetiva, em termos de temporalidade, 

relações de trabalho, sociabilidade e cultura.  

O novo corpo ético constituído mantém a natureza como elemento importante, 

porém ela também ganha um conteúdo econômico novo (sob forma de mercantilização 

da estética local), as atividades de lazer relacionadas ao rio e ao mar tampouco deixam 

de existir, como visto nos registro dos diários de campo. Contudo, os conteúdos 

culturais e sociais são cada vez menos permeados por isso, e o trabalho, seja 

assalariado, seja individual nos passeios turísticos, ganha uma centralidade na dinâmica 

afetiva. 



267 
 

 

Centralidade do trabalho e do consumo são formas específicas do desejo sob o 

capitalismo e, pelo caráter estranhado do trabalho e fetichizado das mercadorias, não 

possibilita expansão do conatus, limita a possibilidade de conhecer as relações pelas 

quais um corpo é afetado. Como mostrou Marx (1867/2013), sob o fetiche da 

mercadoria as relações sociais aparecem como relações entre coisas, o que limita o 

conhecimento das próprias relações e o desenvolvimento das capacidades práticas e 

afetivas dos sujeitos. 

Ainda que passando por essas transformações, e tendo um novo eixo de 

organização, esse corpo ético, que envolve as práticas e saberes locais, mesclando 

elementos da pesca artesanal com elementos da atividade turística, aparece como forma 

de vinculação ao lugar (com mudanças também no significado desse lugar). São novas 

formas de afetar e ser afetado pelo próprio lugar que foram mobilizadas contra um outro 

corpo que trazia implicações para esse novo modo de vida. Junto a esse corpo, o parque 

eólico, também vem um conjunto ético com características próprias, o saber ambiental 

tal qual mobilizado para legitimar as tecnologias de produção de energia a partir de 

fontes renováveis. 

Nesse cenário acontece uma confrontação entre um corpo ético que emerge das 

relações locais transformadas e aquele que se pretende sustentando a necessidade da 

estrutura a ser implementada. Os conflitos propriamente ditos só serão analisados no 

próximo capítulo, mas é importante mostrar aqui que essa dinâmica de vinculação ao 

lugar constituiu uma forma de resistência a partir de tais relações locais. Tal dinâmica 

de vinculação é mobilizada no questionamento ao parque eólico e seus elementos são 

aplicados de forma a compreender os próprios impactos que pode vir a ter tal estrutura. 

A energia eólica se insere nas formas de gestão da questão ambiental dentro da 

manutenção e propagação das próprias relações capitalistas, a partir da mercantilização 
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dos efeitos das atividades que garantem a reprodução desse modo de produção (Silva, 

2010). No plano ideológico carrega a bandeira da sustentabilidade como o que lhe 

justifica e dá legitimidade para interferir na realidade. Parte do funcionamento 

ideológico diz respeito a constituir um saber específico que garanta o desenvolvimento 

técnico e o justifique. A questão é que esse saber não é neutro e atua sustentado pelas 

relações sociais de produção capitalistas, o que implica seu caráter ideológico de 

interferir nas lutas de classes (Foladori, 2000). Carregando tais relações, dentre outras 

coisas, funciona como forma de impor relações capitalistas sobre outras formas de 

organização social. O que vemos no caso de Galinhos é a mobilização dos elementos de 

vinculação ao lugar e o corpo ético constituído imanentemente a essa vinculação como 

oposição também no plano ideológico. 

O trecho de entrevista abaixo mostra o confronto precisamente do caráter 

ecológico do empreendimento. 

 

Porque eles acham "não. Porque isso já estava acontecendo." Porque no dia lá 

que teve audiência disse que era só paisagístico. Eu digo “menina, pelo amor de 

Deus! Oh! Essa energia é limpa, mas aqui, em cima das dunas, vai ser suja." 

[...]Porque tem gente que só diz "ah! Energia limpa, que esse pessoal sai 

contra!" Não, né? Ninguém é contra a energia limpa, mas a forma como é feita. 

(Ana) 

 

 Tomando como base as relações estabelecidas na vinculação ao lugar e a 

constituição desse corpo ético que implica as práticas locais e um conjunto de 

conhecimentos articulando desde a atividade pesqueira até a organização local do 

turismo, os moradores puderam enxergar a forma como aquilo poderia afetar suas vidas. 

Não se trata de reagir a uma novidade com ressalvas, como uma posição conservadora 

genérica a uma mudança, trata-se de mobilizar um conjunto de conhecimentos 

desdobrados na dinâmica local e que se formaram junto com a dinâmica afetiva já 
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mostrada e que, inclusive, é capaz de incorporar uma série de elementos novos, 

tecnológicos, modernos, etc. 

 É importante ressaltar que ética, no sentido que vem sendo tratado, com base em 

Espinosa, implica justamente o conhecimento das relações do corpo com outros corpos. 

Esse conhecimento é imanente ao preenchimento do conatus por afetos de alegria, que 

por sua vez aumentam a potência de ser e pensar. Quanto mais preenchido por afetos 

alegres, mais capazes são corpo e mente de selecionar afetos compreendendo a natureza 

do corpo que entra em relação com o nosso.  

Já mencionei que uma das características do capital é esconder sua própria 

natureza. Isso significa que as formas ideológicas próprias desenvolvidas nesse modo de 

produção atuam também no sentido de garantir isso. O que acontece no caso 

mencionado, ainda que de forma limitada, é o desvelamento de certas relações que não 

aparecem de imediato. Essa capacidade de compreender tais relações está na própria 

vinculação ao lugar e no corpo ético constituído, a ponto de questionar o elemento 

central do campo ideológico em que se situa o parque eólico – a ideia de energia limpa. 

E a entrevistada questiona exatamente nas relações socioambientais que carrega 

consigo. 

Nas duas falas abaixo, o saber local, a compreensão das regularidades da 

natureza local (inclusive com o limite absoluto que é o das decisões de Deus) 

questionam o caráter de verdadeiro do saber “verde” que se propõe como algo que não 

seria nocivo. 

 

O bicho ... tudo que ele.. vai indo, vai indo, vai indo. né? Porque ali é o seguinte: 

a natureza é complicada. A natureza é um órgão que só quem sabe é Deus. Que 

fosse uma coisa que não tivesse sido por Deus, já tinha fechado. Mas ele vai, 

leva aquela areia, aí ela volta, vai se retocando, vai se crescendo, vai pra lá, inté 

que vai chegando inté o ponto de chegar. É. Natureza é assim. Quem pensar a 

natureza, ninguém sabe o que a natureza... só quem sabe o que é a natureza é 
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Deus. O caba vai dizer assim "não, vamos..." Ói, não brinque com a natureza 

que você não sabe o que é a natureza, não. Só quem sabe é Deus. E mais 

ninguém. (Edson) 

 

Porque lá... eu digo a você que era areia, mas não saia de lá. Acredita? Aquela 

areia era toda vida ali. Se ela jogava pra um canto, mas parece que voltava pra 

trás. Não sei como era, não. Eu sei que aquela areia era todinha ali. E aí depois 

que mexeram com ela... aí quando mexeram com ela eu disse "não, agora aqui é 

pra onde quiser ir." Nós tinha uma vagem lá, nas dunas da eólica, uma vagem 

como daqui naquele mangue. Só vegetação de capim, sabe? Baixa de criar água 

no inverno, o povo plantava batata, plantava tudo lá. E hoje não existe mais. A 

areia encostou lá no rio. Os morros ‘tá lá encostado no rio. Os morro. Nós tinha 

um rio aqui, o rio de cima, o rio tem aqui o que vai pros Galo e o da eólica, que 

chama o Capim. Lá tinha um rio que ele dava duzentos e cinquenta de largura. 

Assim, de largura. A gente pegava duzentos e cinquenta braça de rede e só dava 

uma volta lá. Só dava uma volta. Hoje não ‘tá dando cem. (Fred) 

 

 No primeiro caso, o entrevistado analisa o impacto do parque eólico a partir da 

interferência na regularidade que, para ele, corresponde à decisão divina e que, em caso 

de intervenção humana, isso será prejudicado. Já vimos essa mesma posição na análise 

da interferência da salina. O segundo trecho já toca em impactos específicos que estão 

acontecendo, segundo ele, em função da intervenção sobre as dunas para a construção 

do parque, como o fluxo do rio e o movimento das dunas. Os entrevistados estão 

contestando a ideia de que o parque eólico não traria impacto para o local e para isso 

utilizam o arcabouço de conhecimento local.  

 Tomadas por si só as falas poderiam ser vistas com um caráter preservacionista, 

uma espécie de reação a qualquer modificação mais drástica, mas já foi vista a 

complexidade que organiza esse saber e como tem a ver com a dinâmica afetiva. Essa 

mesma dinâmica afetiva de vinculação, mesmo com a constituição de um modo de vida 

novo, está confrontando outro saber que é mobilizado para justificar o parque eólico.  

 Esse conflito no campo ético se dá entre um saber que é parte de um modo de 

vida imanente, que emerge de relações específicas no lugar, e outro que impõe uma 

ética supostamente universal, atuando como um saber fetichizado, escondendo as 
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relações sociais que o determinam e mobilizado para o avanço das relações de produção 

capitalistas dentro das especificidades históricas em questão. A oposição de um “verde” 

local e um “verde” do capital mostra como o segundo atua negando relações locais, 

buscando alienar a potência local (uma vez que nega as relações que constituem a 

vinculação ao lugar) e instaurar relações de poder que sua face “verde” busca esconder. 

 O que pode ser visto nessa dinâmica afetiva é que a afetividade entra como 

constitutiva da forma de entender/atuar nas transformações locais a partir de uma 

especificidade ética do vínculo. Essa especificidade implica as formas de atividade, 

saber local, crenças, temporalidade, sociabilidade, e são transformadas junto com as 

mudanças socioambientais. Esse nível dos afetos permite compreender as relações 

locais e a forma pela qual elas se entrelaçam às formas de conceber o lugar e suas 

transformações. Assim, para a compreensão dos conflitos em torno dessas 

transformações, a dinâmica afetiva aqui analisada e seus elementos constitutivos serão 

importantes como a própria realidade local sobre a qual incidem as mudanças e os 

conflitos. 
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7. Invasores e Resistências 

 

 O propósito deste capítulo é apresentar as análises realizadas, a partir das 

entrevistas feitas em campo e das discussões feitas nos capítulos anteriores, sobre as 

manifestações que ocorreram em Galinhos. Conforme os objetivos deste trabalho, 

pretendi compreender essas disputas à luz das relações locais e a forma como a 

vinculação ao lugar é parte dos movimentos contestatórios.  

A princípio, como ressaltado no primeiro capítulo, a motivação para a 

investigação se deu em função das manifestações contrárias à implementação do parque 

eólico Rei dos Ventos I sobre as Dunas do Capim. Contudo, logo nos primeiros 

momentos de inserção em campo tomei conhecimento do impacto da ampliação da 

salina e da manifestação dos pescadores à época, contrários ao fechamento das 

gamboas. Ademais, ao longo das entrevistas uma terceira manifestação local foi 

mencionada e explicada pelos(as) moradores(as). Ela será elucidada mais adiante, mas é 

importante mencionar que, tal qual as demais manifestações, está ligada às 

transformações locais, mais precisamente ao turismo, e entendo aqui que possui 

mecanismos disparadores semelhantes.  

Assim, as três manifestações foram analisadas a partir das entrevistas, sobre as 

quais realizei uma análise de discurso crítica (Fairclough, 2001, 2003; Chouliaraki & 

Fairclough, 1999). O motivo para empreender uma análise de discurso para as falas 

relativas às manifestações é por permitir uma compreensão aprofundada dos conflitos, 

ao abarcar mais uma dimensão das práticas sociais, o discurso, e permitindo 

entendimento da emergência dos sentidos sobre as transformações e manifestações. 
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A partir do paradigma ontoepistemológico do realismo crítico (Bhaskar, 2008), a 

realidade é entendida como estratificada e o campo semiótico, ou da linguagem, é uma 

dessas dimensões. As várias dimensões da vida social incluem os mundos físico, 

químico, biológico, econômico, social, psicológico, linguístico etc., e estas possuem 

estruturas distintas, efeitos gerativos nos eventos, e mecanismos particulares 

(Chouliaraki & Fairclough, 1999). Assim, o campo semiótico, que em parte é causado 

pelo não-semiótico, também interage causalmente sobre os níveis não semióticos ou 

extradiscursivos, mas tais estratos são irredutíveis uns aos outros. Questões sociais, 

então, são parcialmente questões discursivas (Barros, Vieira, & Resende, 2016). 

Na perspectiva da análise de discurso crítica adotada aqui, o discurso é 

entendido como prática social, uma das formas de ação no mundo pela qual os sujeitos 

atuam e dão sentido à sua realidade (Fairclough, 2001). Contudo, esses sujeitos 

tampouco agem sob condições que escolheram. Assim, são práticas sociais que ocorrem 

em condições histórico-sociais e nas relações de poder nas quais operam (Barros, Vieira 

& Resende, 2016). Como cada complexo da realidade possui seus próprios mecanismos, 

potencialidades, e interferem uns nos outros, o mundo atua afetando, limitando ou 

possibilitando a construção textual ou discursiva que, por sua vez, afeta o próprio real, 

participando de sua construção. 

Assim, na análise de discurso crítica busca-se um ponto de articulação entre 

estrutura e agência humana, atentando para o fluxo das práticas sociais, e entendendo 

que a estrutura (materialidade e seus mecanismos) é condição, possui relação causal 

com a discursividade, mas também é resultado das práticas humanas, tais como as 

práticas discursivas. Relações de dominação e o enfrentamento a essas também passam 

pelo nível da linguagem, ainda que não possam de forma alguma ser reduzidas a esse 

(Barros, Vieira & Resende, 2016). 
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Entender o discurso como prática social articulada a outras é considerá-lo como 

formas localizadas temporal e espacialmente pelas quais os sujeitos acionam e articulam 

mecanismos estruturais e diferentes tipos de elementos sociais de forma a interferir em 

determinados campos da vida social. Assim, no campo de investigação dos eventos 

concretos, o texto é material empírico articulado a uma rede de práticas sociais mais 

amplas (Ramalho, 2009). 

Nessa direção, com a análise de discurso crítica sob orientação realista crítica é 

possível adotar uma abordagem crítico-explanatória para problemas sociais (Bhaskar, 

2008), investigando mecanismos causais de problemas sociais materializados em textos, 

sejam estes orais, escritos ou multimodais (Barros, Vieira & Resende, 2016; Papa, 

2009). Busca-se, assim, mapear as articulações entre elementos semióticos e não 

essencialmente semióticos da sociedade, investigando nos mecanismos semióticos “suas 

causas e efeitos de sentido potencialmente ideológicos, para, em seguida, suscitar 

possíveis maneiras de superar relações assimétricas de poder parcialmente sustentadas 

pelo discurso” (Barros, Vieira & Resende, 2016, p. 20). 

Até aqui a análise dos aspectos mais fundamentais nas transformações locais e 

do corpus da pesquisa se voltou especialmente para aqueles não semióticos (ou para a 

dimensão não semiótica desses), para a natureza histórico-social dos determinantes de 

tais transformações, o lugar em movimento e elementos da dinâmica de vinculação ao 

lugar. Mesmo o que chamei de discursos locais foram analisados mais em termos de 

significação geral já instituída do que em sua aplicação como prática social e a partir de 

mecanismos próprios. Cabe agora, para compreender de forma mais aprofundada os 

conflitos que se desdobraram das transformações locais, articular essas dimensões ao 

campo dos mecanismos discursivos. 
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Essa articulação permite compreender os sentidos sobre o lugar e sobre suas 

transformações, bem como a maneira pela qual são incorporados nos momentos de 

enfrentamento. Dar sentido é constituir mundos a partir dos diversos elementos da 

realidade e seus estatutos afetivos na experiência humana. Essa produção é expressa nas 

práticas discursivas tensionadas por três tempos distintos, o tempo longo (histórico), o 

tempo vivido (das relações e grupos sociais) e o tempo curto (da dinâmica presente) 

(Spink & Medrado, 2013), e, como síntese de efeitos dos encontros entre os corpos 

cotidianos, que implica posicionamento, e traz sempre a atualização dos elementos 

virtuais na prática cotidiana.  

Assim, prática discursiva engloba as formações discursivas do contexto 

histórico, da microescala das relações sociais e dos processos de identidade grupais, 

além do posicionamento e (re)atualização do “Eu” no fluxo de acontecimentos e suas 

rupturas. “As narrativas não copiam a realidade do mundo fora delas: elas propõem 

representações/interpretações particulares do mundo” (Banks, 2009, p. 110), e só podem 

ser entendidas em relação ao contexto em que acontecem, nos três tempos já 

mencionados: o tempo longo, o tempo vivido e o tempo curto. 

 Como uma análise de discurso crítica multinível, esta análise não se restringiu ao 

texto/discurso em si mesmo, mas se propôs justamente compreender esses discursos a 

partir de suas condições de emergência, e essas condições são justamente os elementos 

histórico-sociais e de contexto já discutidos. Então, por um lado, o olhar lançado sobre 

os textos (extratos das entrevistas) procura os mecanismos discursivos utilizados para 

configurar o sentido das transformações e manifestações e criar a própria versão 

significativa sobre os acontecimentos. Esses mecanismos atuam orientados como forma 

de agir sobre o mundo, como forma de construir (o sentido da) realidade para o sujeito, 

orientados retoricamente para legitimar ou contestar versões sobre essa mesma realidade 
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(Potter, 1998). Isso implica que podem possuir valor ideológico quando mobilizando 

determinados recursos de valoração e agindo em contextos de conflitos específicos. Por 

outro lado, além de localizar, identificar e analisar tais mecanismos, procurei articulá-

los com o contexto em que emergem, buscando as relações com o contexto local e das 

transformações em questão.  

Assim, nesta análise dos mecanismos discursivos, estão implicados 

determinantes que dizem respeito à transição de uma sociedade pesqueira para uma 

orientada pelo turismo, aos empreendimentos para a produção de energia a partir de 

fontes renováveis como forma de mercantilização da questão ambiental que possui uma 

forma de pensar a sustentabilidade como contraparte ideológica, e a dinâmica afetiva e 

de constituição da vinculação com o lugar como corporificação da relação com o modo 

de vida local. Além desses determinantes, os elementos contextuais e discursos locais 

identificados nas análises expostas no capítulo 5 também serviram de substrato para 

entender a condição de emergência e determinações sobre os discursos que narram as 

manifestações. 

Como não existe um modelo sistemático padronizado para esse tipo de análise, 

os procedimentos para a análise das entrevistas foram inspirados em Di Masso (2009), 

com a adaptação em função do contexto e objetivos da pesquisa. Assim, os 

procedimentos foram: 

 

1) Leitura geral das transcrições das entrevistas
25

; 

2) Seleção de extratos que buscavam narrar as manifestações ocorridas no lugar; 

3) Codificação dos extratos com números (foram selecionados onze extratos); 

                                                           
25

 Todas as 23 entrevistas foram transcritas integralmente, buscando respeitar as formas de expressão 

utilizadas, incluindo interjeições e expressões locais. Contudo, por questões de foco analítico, elementos 

como entonação, pausas, titubeios, que são conteúdo analítico em algumas estratégias de análise de 

discurso, não foram considerados aqui.  
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4) Identificação de formulações discursivas que mobilizassem elementos contextuais ou 

discursos locais discutidos no capítulo 5 (sobrevivência e trabalho, infraestrutura, lazer 

e sociabilidade, religiosidade, etc.). Essas formulações ajudam a compreender os 

significados locais e como são implicados nas versões sobre os conflitos; 

5) Exame das “técnicas de construção de fato” (Edwards & Potter, 1992), o que 

significa interpretar como as narrativas são construídas de forma a afirmar ou 

contestar/resistir a versões contrárias sobre os acontecimentos; 

6) Exame da orientação para a ação das sentenças, ou seja, o caráter performativo da 

linguagem no qual ações como culpar, (des)legitimar,  são empreendidas na construção 

retórica; 

7) Identificação de formulações discursivas que mobilizem aspectos afetivos como 

forma de orientar a prática discursiva no sentido dos pontos 5 e 6; 

8) Identificar elementos objetivos das transformações locais que tencionem a construção 

discursiva e analisar a prática discursiva na relação com a natureza histórico-social das 

transformações (manifestações das lutas de classes, imperialismo ecológico, criação 

destrutiva etc.); 

 

 Assim, para esta análise, busquei entender relações entre redes mais amplas de 

práticas, passando por práticas locais, até chegar ao discurso. Via de regra a análise 

crítica de discurso foca nos discursos de poder hegemônicos, buscando denunciar 

mecanismos discursivos que atuam na manutenção de relações de dominação, 

identificando seus efeitos ideológicos (Barros, Vieira & Resende, 2016). Aqui ela será 

utilizada justamente para identificar discursos que enfrentam ou escapam a essas 

relações. Os discursos, como forma de dar sentido e constituir realidade social, também 

operam enfrentando outros discursos.  
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Os mecanismos, a arquitetura discursiva, permitem ver a que discursos 

moradores(as) estão enfrentando no momento de sua fala/prática. Ao mesmo tempo, 

ajudam a entender as relações sociais que atuam determinando, ao mesmo tempo, as 

práticas de poder e as práticas de resistência. No caso destas últimas, sobre as quais me 

debrucei em campo, tratam-se de momentos em que são colocados em prática 

mecanismos transformadores (não discursivos e discursivos), ativados novos poderes 

causais na sociedade. Se o discurso é também forma de prática social, pela forma de 

análise feita nos textos (falas) dos(as) entrevistados(as), posso ter acesso a duas 

dimensões das resistências – a luta, em si, mas por meio de relatos e da análise das 

estruturas sociais envolvidas, e o discurso que materializa um conjunto de aspectos 

envolvidos. É como se, não tendo acesso ao que realmente ocorreu, pudesse ler os fatos 

pelas pegadas prático-ideológicas de resistência.  

Assim, ao apontar nos processos discursivos que serão analisados os momentos 

de “construção” de determinada categoria (identidade, por exemplo), isso não significa 

que ela está descolada ou mesmo existe independente de aspectos concretos da 

realidade, mas apenas que o foco analítico está voltado para a ação que essa construção 

desenvolve na própria interação entre pesquisador e entrevistado. Trata-se da narrativa 

como forma de construir sentido sobre a realidade. É uma das dimensões desta, mas não 

a realidade em si. 

As análises e discussões que seguem estão divididas em cinco pontos: no 

primeiro (tópico 7.1) busco analisar a construção da ideia de invasores a partir de como 

a realidade local se opera e como se dá a inserção de elementos externos a ela. Essa 

ideia substancia o restante das análises deste capítulo; nos pontos 7.2, 7.3 e 7.4 analiso 

os três movimentos de resistência locais. 
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7.1.Invasores 

 

 As características geográficas e a história do lugar permitiram a constituição de 

modo de vida em que a ideia ser “local” ganha conteúdo a partir dessas características. 

Além disso, o resultado das próprias transformações pelas quais Galinhos passou e a 

forma como se deram tais transformações colaboraram para se organizar a concepção de 

que houve e há, na história local, aqueles que são invasores. Os invasores não são 

quaisquer agentes externos, não nativos, mas aqueles que “se opõem” à vida do lugar e 

ao mesmo tempo, como visto no capítulo 6, à vida dos próprios moradores. 

 Para serem considerados invasores, aqueles que vêm de fora afetam aspectos que 

são fundamentais para a concepção do lugar que os moradores possuem e a dinâmica 

local: a pesca e os pescadores, a qualidade estética do lugar, a renda dos moradores, e o 

meio ambiente local. Contudo, a compreensão de determinados efeitos passa pela 

dinâmica do lugar ao longo do tempo e a forma pela qual o lugar veio sendo afetado. 

Assim, a constituição dessa ideia de invasores também acompanhou a transformação no 

modo de vida local. No Extrato 1 abaixo é possível ver alguns elementos articulados 

nessa ideia. 

 

[Extrato 1] a gente acha que essa cidade é uma cidade já tão sofrida de governo, que a gente também não 

brigar por ela, a gente vai perder. Porque Galinhos, os melhores terrenos, as melhores casas... os filhos de 

Galinhos não têm. Vieram lá de fora, deram um monte de terreno, que a gente brigava por um pedaço de 

terreno e eles mandavam derrubar, a prefeitura. Então lá fora eles vinham, pegavam os terrenos e fazi... 

construíam as suas casas. Um filho de pescador não tem direito a nada. Vem um de fora... eles mandam 

estudar. "Estude". Na hora que um filho de pescador termina seus estudos, cadê o emprego? Vem... 

buscar lá de fora pra botar dentro de Galinhos. Então é isso que eles são revoltados, porque além de ser 

um lugar pequeno, todo mundo aqui... conhece... uns conhece os outros. (Teresa) 

 

A entrevistada foi perguntada sobre se acha que Galinhos tem algum diferencial 

que fez haver todas essas mobilizações. Assim, o que se constata é a produção de uma 
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explicação, uma versão para os acontecimentos que mobiliza certos elementos para dar 

faticidade a essa forma de ver tais acontecimentos. É notável a importância dada à 

construção de uma oposição entre os “locais” e os “de fora”. Isso se vê nas repetidas 

referências à expressão “a gente” ou o uso da categoria de “filhos de Galinhos” e na 

expressão “um filho de pescador”, contrastando com expressões como “um de fora”, 

“buscar lá de fora”. 

A referência espacial (“cidade”, “Galinhos”, “fora”) ajuda a criar uma 

categorização normativa baseada no lugar (Di Masso, 2009). Implicitamente, o uso 

dessa forma elabora quem deveria ter direitos, justamente pelos argumentos baseados no 

lugar, e explicitamente mostra que a esses o direito é negado constantemente. Contudo, 

não é o mecanismo linguístico em si que importa, mas porque ele é importante para o 

falante e que elementos mobiliza. Essa categorização baseada no lugar serve para 

garantir faticidade, para dar objetividade à própria versão independente de motivações e 

interesses do falante. Fazer o interlocutor crer que há os “locais” aos quais uma série de 

coisas (como os terrenos) são negadas ou têm o acesso dificultado, é importante para 

justificar as manifestações de resistências.  

Não à toa, dois elementos marcantes da transição do modo de vida são 

mobilizados na construção dessas identidades (locais e invasores), as questões do 

emprego e da terra. A dificuldade de conseguir emprego e a ideia de que as terras são 

apossadas por outros com ajuda dos políticos locais aparece para os moradores como 

consequência das transformações, especialmente a partir do impacto do fechamento das 

gamboas do rio, como visto no capítulo anterior. Dessa forma, emerge na fala o uso da 

ideia de direitos espaciais (Francis, 1989) como forma de garantir veracidade à posição 

de que os invasores são os que se apossam de algo que pertence, de direito, aos locais.  
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Apesar da palavra invasores não ter aparecido no Extrato 1, ela aparece em 

outros momentos com o sentido que está construído neste extrato, a saber: aqueles que 

atuaram de forma contrária ao lugar. Por esse motivo é importante a construção de 

categorias, sejam identidades sociais (“filhos de galinhos” vs “de fora”), sejam baseadas 

num direito (os que têm o direito ao lugar vs os que negam ou usufruem sem 

legitimidade dele), que organizem a história local e deem legitimação às manifestações. 

Iniciei a exposição da análise e discussão deste capítulo com essa concepção de 

invasores justamente pelo papel que cumprirá na discussão das manifestações nos 

próximos tópicos. 

 

7.2.Revolução pesqueira 

  

Como já referido em outros momentos, uma salina local, chamada Amarra 

Negra à época, foi comprada por Osmundo Faria, industrial que deu início à sua 

ampliação na década de 1980. Essa ampliação se deu pelo fechamento de várias 

gamboas do rio Aratuá, com consequente represamento da água, o que implica o 

sufocamento do manguezal e das espécies de pescado que vivem no local. Já vimos o 

impacto que a queda na produção do pescado teve para o modo de vida local. Cabe 

agora ver como moradores(as) analisam e explicam as manifestações, em que alguns 

pescadores tentaram se opor ao fechamento ou mesmo pescar as diversas espécies que 

ficaram presas do lado das águas represadas. 

O uso do termo revolução para dar identidade às manifestações vem da própria 

forma como essa disputa foi abordada pelos entrevistados. Dois deles usaram revolução 

e outros ainda se referiram como guerra, briga, confusão. O que importa aqui é 
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entender o sentido dessas manifestações e que aspectos do contexto se articulam nesse 

sentido, que desemboca no uso de revolução como qualificação. 

 Para a análise e discussão desse movimento selecionei três extratos de 

entrevistas que reproduzo abaixo: 

 
[Extrato 2] Ali é o seguinte: Ali foi uma negociação... não sei como foi. Eu sei que na época o 

prefeito me interessou. Não sei qual o motivo. Eu sei que os dono cercaram. Teve uma 

revolução aqui grande aqui [...], com um capataz que tinha aqui que era o tenente da capitania. 

Ele era muito meu amigo. Ele mora em Ponta Negra. Chama Sargento Israel, né? Ele era tenente 

aqui em Galinhos e em Macau. Ele comandava essa área todinha aqui. Era ele. Areia Branca, 

por aqui, ele que comandava. Ele ainda veio aqui dar uma palestra naquele rio quando que iam 

tapar. Ele veio, eu perguntei a ele lá na minha casa (eu morava lá na praia): "Sargento... tenente, 

me diga uma coisa, o senhor acha que é cabível tapar umas gamboa que nós temos, que nós 

veve dela?", ele disse "não". Ele perguntou pelo prefeito, né? Na época passada. "E o prefeito?" 

Eu digo "é. Que aqui ele não se manifesta em nada e lá ‘tá o problema pra tapar as gamboa." Ele 

ainda veio aqui, ainda foi lá, ainda arrancou umas estaca ali que tinha no... tinham feito, ele 

arrancou. Né? Ele ainda foi a Brasília conversar aqui. Eu sei que ele, coitado, não teve chance 

de resolver nada de Galinhos. 

Eu: ele tentou evitar... 

Edson: Tentou evitar. Agora, só que parece que foi o órgão que pegou e tiraram o homem daqui 

pra fora [...] Mandaram ele embora. Né? Você sabe que... ói (gesto simbolizando dinheiro)! 

Você vê o roubo que tem aí hoje, nós sofrendo e o dinheirão no mundo. Dos ladrão que tem por 

aí. Ninguém sabe como vão fazer e quem sofre é a gente pobre [...] Ninguém pode fazer mais 

nada, porque como é que nóis ia fazer? A gente pequeno ia fazer o quê, brigar com o grande? 

Eu ainda lutei pra brigar. Eu ainda entrei na campanha sozinho número um. Eu ainda entrei 

sozinho número um pra vencer aqui e no fim nada resolvido. Eu ainda tentei pra ver se 

restaurava. Nada foi resolvido. (Edson) 

 
[Extrato 3] E só que a pescaria hoje não ficou melhor, né? Porque fizeram uma desonestidade 

grande com a gente. Pelo menos a gente que pesca aqui de ferro. Aqui no rio, né? Hoje em dia 

p’ra gente de vida... 

Eu: Das gamboa? 

Fred: É. Das gamboa. Taparam os rios tudo, né? Ainda hoje ‘tão acabando ainda. Ainda agora 

tem um projeto aí acabando com tudo essa plantação aí de cima. 

Eu: Agora? 

Fred: Agora mesmo 

Eu: E como foi isso na época? 

Fred: Na época é... é o seguinte: o dono disso aqui, que dizia que era dono disso aqui, que dizia 

que era dono disso aqui, o Osmundo Faria, que já morreu... que isso aqui era dele.. eu acredito 

que não era não. Essa é conversa dele p’ra iludir pobre... e ele comprou primeiro a salina de um 

cara de Macau. Que ele chamava Amarra Negra, que é ali. Ele comprou lá ao cara. Um tal de 

Cosmo. O dono dali era Cosmo. Mas era uma salinazinha... nem salina a bem dizer tinha mais, 

né? Tinha só o nome, que era [Inaudível] vendeu a ele. Vendeu a Osmundo. Aí se torna assim, 

ele fez o mapa... eu acho que ele fez o mapa depois... isso aqui comprar uma coisa que é da terra 

dele. Como é que você tem uma coisa, aí eu compro, e aí eu digo que aquela terra fui eu e eu 

compro a você? Não. Ele comprou porque não tinha nada aqui, né? Agora, depois ele fez tudo... 

através da salina ele fez tudo. Ele já tinha a terra, né? Aí ele fez tudo. Aí comprou. Saiu o quê? 

Porque aqui, essa praia nossa aqui era rica. Era rica. Tanto tinha esse rio aí p’ra dar muita coisa, 

como tinha as ilha, né, as ilhas aqui... com as gamboa... aí formava aquelas ilha grande, plantava 

feijão, batata, plantava de tudo. Plantava de tudo. [interrupção] Aí ele comprou... o pessoal 
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naquela época, [Inaudível] em cada uma ilha tinha um morador, tinha dois morador, né? Esse 

pessoal que gostava de mato, né, de plantar, morava lá. Ali nesse Pratagil, que é o porto, né, ali 

também era uma plantação, ali na frente tinha mais, lá na frente tinha mais, outros cantos tinha 

mais, ali também tinha, por detrás desse mato também tinha, lá na frente também tinha, 

também. Aí ele como grande sabido chegava com só a caixa: "ei, você quer quanto p’ra sair 

daqui?" Né? O cara já sambado, né? Já sambado de tanto trabalhar, né? Já não tinha mais 

condições de viver, né? Mas não se lembrava de quem vinha atrás, né? Que é os filhos, era os 

netos dele, né? Os bisneto. Nada ele via, p’ra trás ele não via nada, ele só ‘tava vendo pra frente. 

Ele ‘tava vendo pra frente que não podia aguentar mais. "Eu dou por tanto". Ele disse: "’tá 

certo. Assina aqui". O cara chegava, assinava no papel, "’tá aqui o dinheiro". E assim ele 

comprou o de todo mundo. Quando ele comprou o de todo mundo, aí ele chegou e foi só cortar. 

Tampando, tampando. Aí nossa vida foi acabando. Mas aqui ainda dá p’ra gente viver, né? 

Ainda dá p’ra viver, ainda. (Fred) 

 

[Extrato 4] Foi uma agonia. Foi uma tristeza. Que falta de atitude dos moradores de Galinhos. 

Porque era p’ros homens de Galinhos tomar a frente e não ter aceitado. Mas, infelizmente, a 

maioria dos pescadores em Galinhos são tudo analfabeto. Não tinha uma noção como falar com 

um promotor, uma juíza, um advogado... o medo.  

Eu: Mas eles perceberam que a coisa ia dar errado. Todo mundo sabia que ia ter impacto? 

Teresa: Todo mundo! Todos pescadores ficaram tudo revoltado, queria fazer isso, queria fazer 

aquilo, mas infelizmente não aconteceu. Também não tinha dinheiro p’ra gastar. Porque p’ra 

sair daqui precisava ter dinheiro... arrumar um advogado, né... Mas diz que foi vendida... disse 

que venderam essa parte aí... eu não tenho certeza, não tenho como provar a você, mas os 

moradores dizem que foi vendida. Então, Osmundo tinha o direito de fechar porque venderam a 

salina p’ra ele. E eu sei que foi muito sofrimento, viu, p’ras mulheres de pescador, porque eles 

deixaram de pescar e pegar seus peixes. E até hoje não pegaram mais como antigamente. Não. 

Não. É aquele punhadinho de peixe [...] 

Eu: Mas na época, assim, a senhora falou, que não chegaram... não tinha recurso p’ra tentar um 

advogado uma coisa, mas chegaram a querer mobilizar, a fazer alguma coisa? 

Teresa: Chegaram. Chegaram a querer, chamaram um, chamaram os outros, fizeram aquela 

guerra, aquela confusão, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo... e, por sinal, tinha muitos que ia 

pescar escondido. Pescar escondido. E aconteceu até tiros da parte lá dos vigias, que não podia 

pescar. Porque parece que lá ele fechou, então, a gamboa daqui secou e a de lá... é como uma 

comporta, sabe, que entra água... aí... é feito um viveiro. Tem muito peixe, mas ninguém pode 

pegar. Entendeu? Mas só que eles não tinham da onde tirar o pão de cada dia dos filhos. Eles 

iam escondido pescar. Aqui, gente mesmo de Galinhos já levou tiro, já, pescador já saiu de 

carreira. Já perdeu suas redes lá, também, que eles pegaram, não entregaram mais. Apreendeu as 

redes. Que era proibida a pesca e eles teimaram, aí foram e iam. Eu sei que só não houve morte 

porque eles correram. E foi várias vezes, eles invadiram a salina p’ra pescar. Os pescadores de 

Galinhos. Porque não tinham de que viver. Dependia daquilo. Hoje em dia não. Hoje em dia 

melhorou mais um pouco, porque teve empréstimo dos pescador, aí as mulher já são 

funcionária, eles já mudaram de profissão, quando procuram outra coisa já vão fazer. Mas pode 

ver, só da pesca mesmo é difícil. Em Galinhos é difícil de viver. (Teresa) 

 

O sentido geral que é construído nas falas é a oposição entre um contexto local 

que sofre o impacto de um “invasor”, alguém de fora que traz consequências de ruptura 

com os processos usuais da localidade. Nessa direção, um primeiro processo que pode 

ser identificado nas narrativas dos três extratos é a construção de polos identitários 

opostos.  



284 
 

 

A constituição dessa oposição funciona justificando a identificação do conflito 

com revolução ou guerra, e oferece a construção tanto da identidade do lugar e dos 

moradores, como a identidade dos opositores. Assim, o uso de contrastes aparece nos 

três extratos. No Extrato 2, o entrevistado constrói essa oposição por meio de contraste 

empírico (Edwards & Potter, 1992) quando  afirma “você vê o roubo que tem aí hoje, 

nós sofrendo e o dinheirão no mundo”. A utilização de recursos empíricos, ou seja, o 

apelo para a realidade sensível, funciona discursivamente como meio de reforçar a 

faticidade de uma dada versão ou interpretação sobre a realidade. O mesmo recurso é 

visto nesse extrato nas passagens em que o entrevistado diz “dos ladrão que tem por aí. 

Ninguém sabe como vão fazer e quem sofre é a gente pobre”, e “ninguém pode fazer 

mais nada, porque como é que nóis ia fazer? A gente pequeno ia fazer o que, brigar 

com o grande?”, no Extrato 3, na passagem “o cara já sambado, né? Já sambado de 

tanto trabalhar, né? Já não tinha mais condições de viver, né?”, e no Extrato 4, na 

afirmação de que “infelizmente, a maioria dos pescadores em Galinhos são tudo 

analfabeto. Não tinha uma noção como falar com um promotor, uma juíza, um 

advogado... o medo”. Além do contraste como mecanismo, há em comum nessas 

passagens a afirmação de identidades opostas. De um lado, os moradores identificados 

como “gente pobre”, “pequeno”, “analfabeto”, “já sambado”, e do outro lado, os 

invasores ou políticos que garantiram a entrada destes, identificados como “ladrão” e 

“grande” (além do uso da ideia de “dono” em outras passagens). Nesses contrastes é 

possível identificar tanto um conteúdo ético, como de classe, como sentidos internos à 

fala. Assim, as identidades mobilizadas como mecanismo de faticidade estão 

diretamente ligadas ao processo de apropriação das terras e, a partir dele, a emergência 

do sentido de relações desiguais de força, com a política local e os “donos das terras” 

sendo opostos aos “filhos de Galinhos”. A negatividade ética ao atribuir a característica 
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de “ladrão” aos opositores também ajuda a deslegitimar as ações destes e legitimar a 

própria manifestação. O conteúdo de classe (“pobre”, “analfabeto”), por sua vez, dá a 

dimensão das forças que se opõem, colocando a possibilidade de sair vitorioso nesse 

embate nas características que não são identificadas nos moradores, por exemplo, 

possuindo um saber que pudesse dialogar com “falar com um promotor, uma juíza, um 

advogado”. A relação entre essas duas dimensões, ética e de classe, no discurso, dá 

corpo ao seu funcionamento ideológico, primeiro porque emerge como explicação de 

um conflito que expressa a organização dessas relações de classe no contexto local, 

como analisado no capítulo anterior, e, em segundo lugar, porque é voltado para 

contestar outro discurso (ainda que não presente), em outro polo ideológico. 

Ainda nesse sentido, vê-se a caracterização dessa identidade local também para 

justificar a venda da terra dentro dessas circunstâncias de relações de força desiguais. 

Um dilema potencial inscrito no fato de pessoas locais terem contribuído para o fato 

aceitando vender suas terras é resolvido a partir da própria identidade, uma vez que o 

fato de que “já não tinha condições de viver”, cria um perfil social e corporal que 

justifica tal dilema. Como recurso discursivo, tem o efeito reforçar faticidade da versão 

de que as terras foram compradas por mecanismos contestáveis (o que reforça os 

atributos éticos negativos dos opositores) e também de construir uma identidade da 

população local (e do próprio falante).  

Ainda na constituição dessa identidade dos moradores de forma dilemática, nos 

extratos 3 e 4, veem-se, respectivamente, as seguintes afirmações: “nada ele via, p’ra 

trás ele não via nada, ele só ‘tava vendo pra frente”, e “foi uma agonia. Foi uma 

tristeza. Que falta de atitude dos moradores de Galinhos”. Na primeira passagem há 

uma inoculação de interesse (Edwards & Potter, 1992) como forma de justificar a venda 

de terra por moradores, que, no quadro identitário constituído anteriormente, não 
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deveriam se opor aos interesses de seus pares e de seu lugar. No segundo caso, o uso de 

uma categoria afetiva, a “falta de atitude”, atua como forma de explicar o fato de outros 

moradores não terem apoiado os pescadores contra o fechamento das salinas. Em ambas 

as passagens se problematiza a identidade dos moradores. Como o vínculo ao lugar está 

constituído justamente nessa ligação entre as vidas pessoais à vida do rio ou do lugar, 

um “filho de Galinhos” agir contra esse interesse local precisa ser explicado, e os 

recursos retóricos de construção de identidade e de atribuição de interesse aparecem 

como fundamentais. 

Nesse processo de construção das identidades postas no conflito, o discurso local 

da “Política dos Outros” é visto em passagens como “essa é conversa dele p’ra iludir 

pobre”, no Extrato 3, sugerindo que o representante político mencionado usa de 

estratégias questionáveis para conseguir ter vantagens sobre a população local (expressa 

pela identidade de “pobre”). O uso desse discurso local e da inoculação de interesse 

reforça a oposição entre locais e invasores e o recurso retórico permite deslegitimar a 

versão contra a qual se opõe a fala em questão, novamente a partir de um conteúdo ético 

que identifica o polo oposto. O entrevistado sugere essa manipulação na compra dos 

terrenos da população local, indicando que o comprador se aproveita da condição de 

vida do morador para conseguir o que quer, algo que também fica claro quando usa o 

adjetivo “pobre” como o que sofre a ação de “iludir”. 

O que aparece nos extratos é a construção de uma oposição identitária que 

permite defender o sentido das manifestações como guerra, expressando as relações de 

força que se organizam a partir da ampliação da salina e que são, em última análise, 

manifestações das relações de classe que passam a se configurar com a transformação 

do modo de vida. Daí a importância do caráter ideológico do discurso e de que 
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mecanismos e conteúdos são mobilizados. Esse caráter é a manifestação das próprias 

contradições que passam a emergir e se afirmam num conflito.  

No campo discursivo, esse conflito se expressa com mecanismos que visam a 

tornar mais factível o sentido narrado e mecanismos que buscam contestar e 

deslegitimar aquela narrativa que combatem. Nessa direção, no extrato 3, as passagens  

“o dono disso aqui, que dizia que era dono disso aqui”, “essa é conversa dele p’ra 

iludir pobre...”, “aí ele como grande sabido”, e “como é que você tem uma coisa, aí eu 

compro, e aí eu digo que aquela terra fui eu e eu compro a você?” são formas de 

desacreditar o discurso oposto. As três primeiras desacreditam a versão oposta 

questionando sua veracidade e, para tanto, credita interesses específicos na construção 

do discurso oposto. A última passagem aponta a incongruência da versão oposta. Juntos, 

esses mecanismos constituem um opositor que possui interesses que não são os mesmos 

do lugar. É exatamente a identidade oposta à ideia de “filhos de Galinhos” como 

aqueles que falam a própria voz do lugar.  

 Como contraponto a tais versões que estão colocadas como possuidoras de 

interesses ocultos, o que se vê nos extratos é o uso de mecanismos que buscam legitimar 

a própria narrativa a partir de uma demonstração de evidência e facticidade. Assim, é de 

importância destacar a narrativa de memória (Edwards & Potter,1992) e o uso de 

descrições vívidas (Edwards & Potter,1992; Potter, 1996). Esses mecanismos permitem 

dar credibilidade ao falante, mostrando domínio do conteúdo dos eventos ocorridos. O 

Extrato 2 é particularmente rico desses mecanismos. 

 Nesse sentido de constituir a faticidade da narrativa, os elementos físicos 

prestam papel fundamental no contraste retórico. Nesses casos, o recurso do contraste 

empírico aparece como contraste empírico de tempo (Edwards & Potter, 1992), e 

estabelece a distinção não entre identidades de classe diferentes, mas de identidades do 
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lugar, passada e presente, como forma de dar veracidade ao relato que procura mostrar o 

impacto da ampliação da salina e justificar a revolta dos moradores. No Extrato 3, as 

passagens “essa praia nossa aqui era rica. Era rica”, “tanto tinha esse rio aí p’ra dar 

muita coisa, como tinha as ilha, né, as ilhas aqui...com as gamboa... aí formava aquelas 

ilha grande, plantava feijão, batata, plantava de tudo”, e “ali nesse Pratagil, que é o 

porto, né, ali também era uma plantação, ali na frente tinha mais, lá na frente tinha 

mais, outros cantos tinha mais, ali também tinha, por detrás desse mato também tinha, 

lá na frente também tinha, também”, são formas de opor a vida local antes e após a 

ampliação da salina. Nessas passagens a construção linguística de identidades do lugar 

contrastantes busca um efeito de contraste que possa dar conta de demonstrar o impacto 

gerado. Há, então, a oposição entre uma identidade do lugar como “rico” e que, após a 

intervenção externa, perdeu essa identidade. As evidências empíricas para isso são 

destacadas com o intuito de atribuir faticidade, sustentando-se na base cultural do 

próprio saber local, que atribui ao empírico o papel de garantir veracidade. Assim, a 

enumeração de detalhe (“plantava feijão, batata, plantava de tudo”) cumpre função de 

garantir veracidade ao relato, além de ser um mecanismo de validação do saber do 

sujeito que fala.  

A importância dos elementos constitutivos do lugar para a organização do modo 

de vida em torno da pesca artesanal justifica o papel discursivo que esses elementos 

cumprem. A dinâmica da natureza e a possibilidade dela garantir proventos é a base 

organizativa e da constituição do saber local. Daí o uso dos elementos espaciais e 

naturais se tornar um recurso retórico importante. Além disso, o mecanismo acima, 

também funciona como o que foi identificado por Edwards e Potter (1992) por 

justificação de voz, como desejo de fazer prevalecer a versão do falante, que cumpre a 
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função de estabelecer a validade do discurso construído em termos igualmente 

valorizados no discurso contestado, a saber, o conhecimento empírico.  

Assim, ao passo em que, na constituição identitária dos invasores discutida mais 

acima há a construção da identidade deste a partir da inoculação de interesses ocultos 

por trás de suas ações, os mecanismos discutidos aqui buscam valorizar o conhecimento 

local como evidência do fato apresentado pelo falante. Esse recurso é de fundamental 

importância na iniciativa de valorizar o conhecimento local, uma vez que o próprio 

entrevistado do Extrato 3, em outra passagem da entrevista, afirma ser analfabeto e 

articula esse fato com o desconhecimento de muitos aspectos da realidade. No Extrato 4 

também há a menção ao analfabetismo como justificativa para a diferença de forças em 

embate. Em contraste a essa posição, no trecho em análise há o uso recorrente de 

recursos que legitimam o saber que emerge na dinâmica com a realidade local.  

 Ainda no que tange ao Extrato 3 há o recorrente uso de expressões que indicam 

uma localização espacial dada, como “aqui”, “ali”, “detrás desse mato”, “esse rio aí”, 

e são recursos que ajudam a construir uma “voz do lugar”. O espaço aparece como 

forma de deixar clara a ideia de uma comunidade, um território socialmente construído. 

Esse recurso busca criar uma “voz isenta”, que não fala por interesses próprios, mas sim 

representando o próprio lugar. Contudo, é um recurso espacial e temporalmente situado, 

já que se articula com o discurso local sobre os “filhos de Galinhos” que, conhecedores 

da realidade local e representantes legítimos da comunidade, são compreendidos como 

porta-vozes dos aspectos socioculturais determinantes para a vida dos moradores de 

Galinhos. Essa figura discursiva que representa o lugar é colocada em contraste com o 

“invasor”. Assim, os mecanismos articulados em torno da construção de uma identidade 

do lugar se juntam aos mecanismos já discutidos que buscam constituir a identidade 

social de um dos polos da disputa.  
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Outro conteúdo retórico que se destaca nos extratos é a metonímia de identidade. 

Há a recorrência de uma simbiose entre a vida pessoal do entrevistado e a vida local. 

Vale ressaltar novamente que, em cinco entrevistas, é muito breve o relato que se 

caracteriza por elementos mais pessoais (nascer, começar a trabalhar, casar, ter filhos, 

etc.), logo iniciando espontaneamente a narrativa sobre o impacto da ampliação da 

salina ou implementação do parque eólico, mostrando esses eventos como parte da vida 

pessoal. É possível ver este recurso de metonímia de identidade na passagem em que o 

entrevistado, no Extrato 3, diz “quando ele comprou o de todo mundo, aí ele chegou e 

foi só cortar. Tampando, tampando. Aí nossa vida foi acabando.” A “vida que foi 

acabando” é a vida do próprio lugar, já que são elementos locais que sofreram 

interferência, as gamboas. Essa simbiose, ao funcionar como forma de falar de si ao 

falar do lugar, liga os impactos sobre o lugar como impactos sobre a própria vida dos 

moradores. Mais do que isso, a identidade entre local e pessoal cria o espaço discursivo 

que legitima alguns discursos a serem os representantes da vida local. Esse recurso da 

metonímia de identidade cumpre um papel de grande importância ideológica, uma vez 

que traz os elementos do contexto como ferramenta que valorizam o conhecimento local 

e a condição de “filhos de galinhos”. Essas ferramentas discursivas se inserem no 

contexto como expressões de resistência a uma mudança trazida de fora e um discurso 

oposto que expressa relações de poder específicas, as quais subsumem modos de vida 

locais e seus elementos culturais e discursivos relativos. 

Analisando a construção retórica desses extratos e tendo como base as análises 

já feitas em outros capítulos é possível entender o sentido construído nas falas: são 

ações orientadas para mostrar quem foram os responsáveis por destruir o lugar. É o 

sentido da disputa em questão. Não é à toa que, no Extrato 4, há o uso de uma relação 

de causalidade como recurso retórico. O entrevistado diz: “quando ele [Osmundo Faria] 
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comprou o de todo mundo, aí ele chegou e foi só cortar. Tampando, tampando. Aí nossa 

vida foi acabando”. O recurso de apontar causalidade é muito efetivo para defender a 

narrativa apresentada, pois cria uma linha lógica ligando a compra da terra, a posse, e as 

consequências para a vida local. Além de ajudar a garantir faticidade, deixa claro o 

sentido da transformação imposta pelo fechamento das gamboas: “o fim da vida”.  

Nessa direção, aquela desorganização das relações locais discutida no capítulo 

anterior possibilita a emergência do sentido da disputa como revolução e, as próprias 

relações que se aprofundaram e/ou emergiram naquele momento colocam em campo a 

caracterização e o sentido de oposição entre os invasores e o lugar. É precisamente por 

emergir essa oposição que o vínculo ao lugar funciona como elemento de resistência. O 

vínculo e o saber que é parte imanente deste são recursos mobilizados no polo de 

enfrentamento aos invasores. Não à toa o saber local é valorizado em algumas 

passagens, ele é constitutivo de algo que operou como resistência e que é entendido 

como o elemento mais efetivamente afetado pela transformação: a vinculação vital entre 

“filhos de Galinhos” e o lugar.  

Como dimensão afetiva da relação com o lugar, esse vínculo fraturado, 

impactado, aparece na análise geral das manifestações ou do resultado delas. No Extrato 

4, a categoria da afetividade é mobilizada nas passagens “eu sei que foi muito 

sofrimento” (que dá sentido ao embate), e “em Galinhos é difícil de viver” (que dá 

identidade ao lugar a partir da ideia de sofrimento). Dada a forma de vinculação e que 

foi afetada, o resultado, a consequência em termos afetivos é avaliada como sofrimento, 

que está ligado à desorganização do modo de vida, à escassez material imposta para os 

que viviam do rio, à oposição de forças que se apresentaram como mais fortes e capazes 

de imprimir sofrimento, em que pouco ou nada é possível de ser feito para evitar. Mas 

são os próprios elementos constitutivos do vínculo que são articulados retoricamente 
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como forma de resistência e contestação. Os saberes locais, os elementos da natureza 

local que, como visto no capítulo anterior, dão o conteúdo da dinâmica de vinculação, 

são exatamente os recursos que possuem força retórica. O próprio uso recorrente dos 

contrastes é uma forma de constituir o sentido da transformação que reforça elementos 

locais - seja na identidade dos moradores, seja na identidade do lugar, seja, 

especialmente, na conexão entre ambas. 

Um evento de impacto sobre elementos fundamentais da vida local, que cumpre 

um papel na transformação da comunidade em termos de atividades de subsistência e do 

modo de vida associado a essas diferentes formas de reprodução da vida material, ganha 

uma forma de enfrentamento em que o conteúdo do vínculo presta um papel de 

ferramenta política. É assim que o relato sobre essa transformação possui o sentido de 

uma oposição entre os “locais” e os invasores. Estes últimos os responsáveis pelo 

impacto. 

Nessa direção, os extratos acima estão orientados retoricamente para construir 

sentidos sobre os acontecimentos contrários ao que poderia ser uma “versão 

dominante”, ou seja, se trata de uma versão situada historicamente, espacialmente, e em 

termos de classe. Assim, há um outro contra quem se orienta o discurso apresentado e 

há uma função ideológica específica desse discurso que é a de confrontar outras 

possíveis versões, igualmente determinadas ideologicamente. O sentido que se constrói 

sobre o que passou, assim, cumpre a função de legitimar o confronto relativo ao 

fechamento das gamboas com a ampliação da salina. Assim, não se trata meramente de 

uma percepção sobre o ambiente local e uma transformação específica, mas um discurso 

que tem conteúdo político e cumpre função social dentro de relações sociais específicas 

e historicamente determinadas. Ou seja, no mesmo contexto de relações de poder em 
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que emergem os discursos normativos, que cumprem função de legitimar ações de 

impacto sobre a vida local, emergem discursos que expressam resistência.  

É importante destacar a recorrência do conteúdo temporal no relato. Ele 

apareceu na forma de contraste entre passado e presente e se mostra articulado com o 

discurso local da potencialidade do lugar (“Galinhos é isso aí”), além de conectado com 

a mudança nos modos de vida locais. Assim, é possível entender uma perspectiva de 

futuro localmente situada, que tem conteúdos locais específicos e cumpre função 

retórico-política relacionada a esse contexto. Esse exemplo serve para problematizar 

ideias abstratas e descontextualizadas sobre o que seria um construto mental de 

“orientação para o futuro” presentes em modelos teóricos que buscam generalizar 

explicações sobre pró-ambientalidade. Tais modelos partem de um sujeito relativa ou 

completamente dado e perde de vista as determinações concretas das relações 

estabelecidas com a vida local na busca de explicar o que seriam os determinantes do 

comportamento “humano”.  

Assim, os mecanismos discursivos discutidos expressam estratégias que, dentro 

de um contexto de enfrentamento que ocorrera se colocam como resistência à 

transformação promovida por agentes não considerados como locais, mas sim 

invasores. São assim compreendidos por terem impactado a forma de relação com a 

natureza local, as relações sociais e de sobrevivência, além de rebaixarem o saber local 

sem terem apresentado alternativas que respeitassem o modo de vida e as relações 

locais. Tendo em vista que os processos de expansão das relações capitalistas de 

produção implicam a destruição ou incorporação de forma perversa de modos de vida 

distintos do capitalista, os elementos do lugar mobilizados no confronto em questão, 

expressam elementos que contextualmente funcionaram como resistência ao próprio 

avanço do capital, com as especificidades e dimensões da atividade da salina e das 
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relações locais. É importante destacar esse elemento, para situar essa oposição entre 

lugar e invasores no quadro de relações em que se organiza. A constituição de um “nós 

versus eles” no discurso é resultado da formação de um “nós versus eles” de classe, por 

isso a questão da terra e do que acontece a ela como centrais na resistência. Ainda que 

seja incipiente a formação de uma classe trabalhadora no sentido de relações salariais, 

os elementos das contradições do capitalismo se inserem no corpo social e os moradores 

que se organizam como resistência incorporam os elementos da vinculação e da pesca 

numa oposição a uma transformação que expressa determinações também capitalistas 

(apropriação privada do solo e insustentabilidade no manejo da natureza, por exemplo). 

Também vale apontar que a orientação desses discursos vai na direção de 

explicar os acontecimentos e legitimar o confronto contestando as relações (e os 

discursos associados às mesmas) que se fizeram presentes. Assim, trata-se de, no nível 

do discurso, uma ação política, que tem como condição de possibilidade as 

transformações na realidade local e o enfrentamento aos condutores desse processo de 

mudança na realidade socioambiental do lugar. 

 

7.3.Abraço às dunas 

 

 No capítulo 1 deste trabalho apresentei o contexto geral das manifestações 

contrárias à implementação do parque eólico Rei dos Ventos I. Cabe agora discutir 

como elas são apresentadas pelos moradores como resistência, que elementos 

constituem a própria narrativa sobre as manifestações e que dão sentido a tal 

experiência, para compreender sua emergência dentro do contexto em questão, a relação 

com a transformação socioambiental trazida pelo parque, e a mediação das relações 

afetivas entre moradores e o lugar. 
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 Para esta discussão selecionei os quatro extratos de entrevistas que reproduzo 

abaixo:  

 

[Extrato 5] A questão da eólica, Tadeu, eles fizeram todos os estudos... eles estavam fazendo, 

mas tudo às escondidas, sabe? A gente não sabendo de nada. fizeram tudo sem audiência 

pública, sem... aí levaram azar que me contrataram...pra... andar com eles. Precisava de dois 

buggys. 

Eu: (risos) coincidência... 

Roberto: É. E uma pessoa que conhecesse toda essa área do município de Galinhos. Sabiam que 

sou bugueiro, e sabem que... aí fui indicado (não sei por quem, não sei se)... aí ligaram p’ra mim 

de Brasília, o pessoal da Furnas, Furnas e Eletronorte, perguntando se eu tinha como prestar 

esse serviço p’ra eles. Era três dias aqui... não. Uma semana em Galinhos e três dias em 

Guamaré [inaudível] e precisava de dois buggys. Não. Três buggys, eles precisavam. Aí eu 

"tem, sim. tem como." Aí passei o e-mail p’ra eles, passei pela cotação, tudo lá, aí fecharam. Aí, 

pegamos o... o pessoal chegou, ficamo esperando o pessoal chegar, peguei o pessoal mais 

Augusto e o outro.. Patrício, acho, também, tem uma... e aí fomos rodar, aí o cara "aqui!", com o 

GPS. "Aqui"! Aí olhava, fotografava.  

Eu: E sem você saber... 

Roberto: E ‘tava eu. Abria o mapa. Aí o mapa de Galinhos, que eu sempre conheci o mapa de 

Galinhos. Um pontinho aqui, um pontinho... que é latitude, sabe? E as linha de acesso. Aí o cara 

do meu lado. O cara ficou aqui do meu lado e eu... olhava o GPS... aí "aqui! Roberto, agora 

vamo p’ra ali. Olhe, vá seguindo essa seta". Aí eu... [indicando um caminho]. Tirava foto. De 

onde ia ficar a torre, né? Ai disse: "nêgo, véio, o que que vai ter aqui?" ele disse, "não. Porque 

vai botar umas eólica aqui, a gente ‘tá... abrindo o... aí ganhamos o..."  

[...] E aí só foram... encontraram seis parque arqueológico em cima do parque de dunas, 

justamente ali onde iam colocar... homi, eles acabaram com os sítio arqueológico aí!  

Eu: Acabaram ou ia acabar? 

Roberto: Acabaram. Acabaram. Chegaram a botar. Botaram. Aí foi a hora que começou as 

briga. Quando eu descobri com os caras aí acionei promotoria, através da associação, então, o 

poder judicial...[interrupção]  e aí comecei junto a galera e fazer de... abraço nas dunas, e os 

caras vieram me ameaçar, depois vieram me oferecer.. meu irmão, eu podia ‘tá bem,, vieram me 

oferecer carro 4x4, um emprego lá, e um carro a minha disposição, e não sei o quê.. eu podia ter 

carro... aí inventei... ia fazer um panelaço, aí não. Vamos um abraço nas dunas. Aí fizemos duas. 

Chamamo a mídia. Eles compraram a parte das mídia. Aí foi foda. Aí... conseguiram colocar, 

mas conseguimos mudar o projeto. Não saiu do jeito que eles queriam, sabe? Conseguimo 

mudar. 

[...] Aí depois eles começaram. Começaram. Aí foi barrado porque como o ministério obrigou a 

ter as audiência, aí fizeram as audiência de última hora, sem convidar a promotoria.. aí eu fui, 

peguei meu buggy, corri lá, liguei p’ro promotor, peguei amizade com ele, ele veio, participou... 

foi um cabaré grande, lá. Dinheiro. Muito Dinheiro. Muito roubo. Muito dinheiro. Aí saímo na 

tribuna do norte, saímo [47m37s..] querendo entrar na comunidade com um... homi, quiseram 

humilhar a gente até na... [...] 

Eu: E chegou a rolar ameaça, Roberto? 

Roberto: rolou, visse, Tadeu? Essas de telefonema. [Inaudível] "cuidado, você tá mexendo com 

gente grande, você pode morrer, e não sei o quê". Eu digo, "diga a quem mandou dar esse 

recado, que eles também pode morrer, eu também ‘tô do mesmo jeito aqui. [...]  

Eu: Foi tranquilo p’ra conseguir mobilizar a galera aqui? 

Roberto: Foi. No início foi muito tranquilo. Foi bom. Tudo mais. Depois eles começaram a 

oferecer emprego ao povo, empregar. Pegaram dez cara aqui "’tá empregado. ‘tá empregado. 

Corre! Vamo embora!" Pega o barco. O pessoal chegava... os meninos disseram que chegava lá 

"senta aí!" "Não, a gente não veio trabalhar." "Não. Mas senta aí." Pronto. Aí eles pediam pra 
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sentar. Todo mês pagava aos cara só p’ra dizer que tava trabalhando, ‘tá entendendo? P’ra uma 

comunidade que... carente de emprego... aí, meu irmão, não tem ninguém... (Roberto) 

 

[Extrato 6] Essas eólicas foi o seguinte, cara: esse projeto ele já ‘tava engavetado já fazia uns 

três anos pelo prefeito chamado Chiquinho, né, Rodrigues. Esqueci até o nome do galado. 

Francisco Rodrigues o nome dele. Ele assinou, engavetou esse projeto. Aí um dia pela manhã, 

um bugeiro aí rodando lá e viu algo diferente na duna, né? Aí começou a conversar e tal, aí a 

gente foi p’ra lá. Meu irmão, quando a gente chegou lá as máquinas já ‘tavam entrando lá, 

tragando toda a duna, brother! Levando tudo, entortando a mata, a natureza, como aquelas 

algaroba gigante ali de Santa Isabel ali, né? Aquela vegetação rasteira ali eles ‘tava soterrando, 

né, pra deixar tudo plano e levando toda areia embora p’ra suprir aquela cratera do pisal, que 

eles ‘tavam retirando. E aí a luta foi grande, cara. A gente conseguiu embargar esse projeto aí, 

embargar várias vezes. Só que embargava durante o dia e à noite também ‘tava embargado, mas 

p’ra eles a noite era o horário que eles trabalhava. A gente ‘tava dormindo. Foi. Foi uma onda. 

Recebi umas ameaça do ministério público. O ministério público ‘tava a favor. Polícia federal. 

Teve a polícia do... ambiental. ‘Tava contra a gente. Vários órgãos. Porque essa terra é do 

governador, porque o pai dele comprou a salina, né, como te falei. É um jogo politico. [...] 

Eu: Quando abriram a salina aí... não tinha essa ideia de "pô, isso vai dar um impacto"? 

Ronaldo: Já. Já sabia, já, cara. Na hora do fechamento? Sabia. Mas o homem quando fechou 

tava com a polícia ao lado dele, o cara da grana. A época dos coronéis. 

Eu: Mesma coisa dessa... 

Ronaldo: Das eólica. Homi, os cara foram tudo pra lá, pô, tudo armado com machado, foice, 

mas não adiantou de nada, os caras tudo com fuzil AR-15. Quem danado vai ficar na frente? 

Vieram p’ra casa. Outra desgraça que ‘tá acontecendo, ali, a parte daquele fechamento ali dos 

camarões, ali. Pronto. Aquilo ali, meu irmão, quando eles começaram a fechar aquele salgado 

ali, essa água ela vai avançar mais. Já imaginou quantos trilhões de litro de água não enchia ali 

pra dentro ali. Vai ser fechada. ‘Tá entendendo? 

[Jair
26

: - Rapaz, Junior, o cara, como é, quem liberou, e quem vendeu vai comer lá no alto, 

comer lá no prédio.... a maré vem, alagou, ai]  

Ronaldo: É. Pior é que é. Ele mora num condomínio alto, num prédio.  

Eu: Quem é o cara? 

Ronaldo: Ele ‘tá dizendo assim: Quem vendeu e quem assinou, essa hora ele ‘tá num alto, 

curtindo, esperando que a galera seja dragada. Ontem mesmo eu ‘tava vendo umas fotos antigas, 

aqui, do que que era isso aqui, a beira do rio até ali a Magali ali, cara, não tinha nada. Era só 

areia, mesmo. O mar vinha e lavava, só aquela areia branca, limpa, você vê hoje aqui, né, a 

maré avançando e a galera colocando pedra p’ra não perder o seu direito, né, o pedacinho de 

terra. E cada ano que passa ela ‘tá só avançando, né? 

 

[Extrato 7] Eu: Já quiseram fazer estrada até aqui? 

Ronaldo: Já, já. Mas aí tira a beleza. A desgraça da eólica também. Essa história dessas estradas 

de piçarro. Porque não tem as torre? Não tem o zigue-zague? Só que essas estradas de piçarro, 

dá ali próximo à lagoa do Capim. Antigamente, cara, ali era só areia. Era um deserto. Dunas 

gigantes, cenário de novela como "O Clone", "Cama de Gato", aquela Tieta do Agreste". E a 

última agora que veio gravar foi aquela "Flor do Caribe". Quando chegou que viu isso aí, o 

fechamento da salina, correram tudo p’ra Tibau, p’ra salina de Tibau e pegou Genipabu. Mas 

aqui, pô, essas dunas aí era cenário de novela. Parecia o deserto mesmo. Se eu vendasse você, 

jogasse lá no meio da duna, saísse fora, você tirasse a venda, você se perdia, cara. Era só duna. 

Cada paredão de duna irado  

[Jair: Já foi lindo, véi!]  

                                                           
26

 Essa entrevista foi realizada em frente à casa do entrevistado. Enquanto conversávamos um amigo dele 

tratava um peixe em frente e eventualmente fazia algumas intervenções na conversa. 
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Ronaldo: É. Aí depois que eles tiraram a duna, os manguezais ‘tá sendo soterrado. A gamboa da 

areia, bem pra frente, você pode ir lá na maré baixa, tem um banco de areia como daqui naquela 

minha cano..., no meio do mar lá. Você sai aqui, canal, quando chega lá você ‘tá de pé no chão. 

A areia voando. Porque essa areia da duna, ela é tudo areia do mar, num é? Ela sai do mar, o 

mar joga p’ra fora, ela seca, ela começa a caminhar com o vento. Como não tem mais a duna 

p’ra ela vim e cair no pé da duna, depois ela seguir lentamente p’ra outra duna até que ela caia... 

hoje já não tem mais. Ela tá seguindo direto. Quer dizer que ‘tá só assoreando, né? Área de 

mangue ali, se você tiver sorte de conhecer aí, se Deus quiser vai ter, a lagoa do capim, uma 

canoa dessa já não entra mais na maré baixa. Uma canoa pequena dessa não entra. Porque a 

duna ela ‘tá entrando, ela ‘tá entrando mesmo. Aqueles manguezais ali já tem data certa p’ra 

desaparecer já. E a gente só tem a perder. (Ronaldo) 

 

[Extrato 8] Ela não foi feita aqui em cima de Galos porque a gente não deixou. Só foi mais 

mulher. A gente fez faixa, cartaz, fomo p’ras dunas, fizemo uma corrente, e foi uma luta... teve 

três... três audiência aqui em Galinhos. A gente participou. Umas, muita gente, mais de quarenta 

pessoas foram chamadas, porque fizeram cartazes e a gente foi brigar e brigamos. Roberto era 

também um cabeça, que foi com a gente, os bugueiro. Foi uma luta muito grande, sabe por quê? 

Porque ali é a fonte do turismo. Eles vinham mais p’ra ver aquela beleza dali, gente. Ó! Eles 

mexeram na natureza. Se você vir... você já ‘teve lá né. . Olhe, não era daquele jeito, não. Ela 

faz uma reboliço tão grande, o vento faz, que hoje ela ‘tá aqui, uma duna, quando você vai no 

outro dia não ‘tá mais. Ela já saiu daqui, já jogou p’ra outro canto. E nossa preocupação era dele 

invadir Galos. Porque a natureza, olhe... Galinhos, aqui, já avançou quarenta e poucos metros 

esse mar, você acredita? Esse mar daqui [...] 

Essa maré aqui, não era aqui não. Você andava, tinha até raiva de sair de casa: "eu vou nada 

nessa distância, homi!". Era lá p’ra dentro esse mar... hoje em dia ‘tá aqui. Em cima da minha 

porta [...] A gente lutou, a gente foi criticado, a gente foi filmado, botamos telão na pracinha, 

mostramos outra cidade que destru... que eles destruíram. Eles deixou por terra... 

Eu: Qual foi? A do Ceará? 

Teresa: Foi do Ceará. Eles deixou por terra... deixou por terra as casas do pessoal... foi... 

invadiu tudo o mo... então a gente ‘tava com medo de acontecer a mesma coisa. Que numa parte 

aconteceu. Que elas não eram assim, não. Mexeram nela. Olha, era uma tristeza quando passava 

o trator, quando a gente ia lá que a gente via. A gente chega chorava de ver. Menino, eram os 

morros mais altos do mundo. E eles lá... beirou tudo. Deixou... quando saiu. E eles não queriam 

fazer ali não, viu? Queriam fazer perto de Galos. Como a gente muito brigar que nós 

conseguimos afastar não sei quantos mastros dos mastros [...] 

[Explicando como ocorreu a mobilização] "Ah! energia eólica", não sei que, aí eu disse "essa 

que passa na televisão, que uma cidade destruiu?", aí disse "É". Aí a gente arrumou uma equipe 

e fomos pra prefeitura. Só... ói!... voltemos com um bocado de papelada mas não teve jeito. 

Porque ele recebeu o dinheiro do prefeito. Então o prefeito assinou. Se ele assinou, então ele 

aprovou. E a comunidade era mais... o que... não tinha mais que cinquenta pessoas. Fizemos 

abaixo-assinado. Foi uma luta e grande. E findemo... perdendo, não, porque eles não colocou 

onde eles queriam colocar. Entendeu? Mas... ‘tá empregado umas pessoas aí. Por sinal... tem 

quantos daqui? Tem... filhos de Galinhos, mesmo, é Agnaldo, Téo, Raimundo... deve ter uns 

cinco menino... como vigia, né? Como vigia. 

Eu: Hoje a sensação que a senhora tem é que vocês ganharam ou que vocês perderam? 

Teresa: A sensação de hoje... que a gente perdeu. Sabe? Que a gente... tivesse mais gente com a 

gente de poder. Deu filmagem e tudo, menino. Menino! Teve até briga lá em cima daquele 

morro. Os caras do lado deles queria invadir. E p’ra uns nossos amigos, na luta... porque a gente 

não ‘tava fazendo nada de mais, a gente ‘tava ali defendendo o que era da gente. Eles que 

invadiram. Mas essa sensação não é tão ruim porque a gente sabe que no fundo a gente lutou. 

Né? A gente lutou, a gente foi à luta, pedimos, foi na televisão, fizemos cartaz, não queremos, 

não sei... não somos contra a energia eólica, mas também não querermos em cima das nossas 

dunas [...] Só que a gente não concordava aonde eles queriam fazer, porque sabia que, mexesse 

naquelas dunas ali perto de Galos, aqueles lugar ia se acabar como acabou-se Galinhos. Essa rua 
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de Galinhos não era aqui, não. Era onde é a praia. Ali tinha uma rua. Não tem a capelinha? A 

capelinha ficava no meio da rua. Dos lado da capelinha era casa, e casa de gente importante de 

Galinhos antigamente. Acabou. Acabou porque as dunas... a areia foi que enterrou as casas do 

povo. E você vê que aí... ainda tem ali... muros, o pedacinho lá de fora. É ela mesmo que faz. É 

a natureza. Ela diz "isso aqui é meu. Quem manda aqui sou eu", né? Brinca com ela porque 

querem brincar. (Teresa) 

 

 As narrativas discutidas na análise das manifestações ocorridas quando da 

ampliação da salina em Galinhos trouxeram de forma recorrente elementos do ambiente 

local como recurso discursivo. Essa mobilização dos aspectos físicos buscava 

principalmente dar faticidade ao relato, utilizando a realidade empírica como evidência 

da orientação narrativa construída. Nota-se que foram mobilizados elementos próprios e 

centrais do modo de vida que fora afetado pela transformação. Assim, as narrativas 

apresentadas não se colocam como narrativas de resistência apenas por se voltarem 

contra uma versão alternativa, presente ou não, daqueles considerados como invasores, 

mas por organizarem recursos disponíveis localmente que são próprios de um modo de 

vida que, num contexto de conflito em que as relações de força se organizam em torno 

da expansão destrutiva do capital, se torna um modo de vida (com seus saberes 

específicos) contra-hegemônico. 

 Nos extratos acima, esses recursos locais são igualmente mobilizados, contudo, é 

notável que já expressem a mudança no modo de vida. Um exemplo disso é construção 

de uma identidade do lugar que já se apresenta transformada. No Extrato 7, ao ser 

perguntado sobre se já houve iniciativas para a construção de estrada que leve até 

Galinhos, o entrevistado responde que  “ já. Mas aí tira a beleza”. Mais adiante ele fala: 

“Antigamente, cara, ali era só areia. Era um deserto. Dunas gigantes, cenário de 

novela como ‘O Clone’, ‘Cama de Gato’, aquela ‘Tieta do Agreste’. E a última agora 

que veio gravar foi aquela ‘Flor do Caribe’”. A função da mobilização desse elemento 

estético como identitário do lugar é contestar o avanço de empreendimento que possa 

implicar a perda disso. Além disso, a comparação com o passado do lugar, utilizando o 



299 
 

 

mecanismo de contraste empírico temporal, já visto também nos discursos sobre o 

fechamento das gamboas, também presta um papel de garantir faticidade ao que está 

sendo construído discursivamente, que é o próprio sentido da transformação provocada 

pelo parque eólico e do conflito relativo a esta. Isso porque se contrasta também a 

identidade do lugar, antes e depois da intervenção dos invasores, o que torna mais 

efetiva a ideia de que são responsáveis por destruir o lugar. No Extrato 8, é possível ver 

mecanismos semelhantes de construção da identidade do lugar num sentido estético nas 

passagens “Foi uma luta muito grande, sabe por que? Porque ali é a fonte do turismo”,  

“Eles vinham mais pra ver aquela beleza dali, gente”, e “Menino, eram os morros mais 

altos do mundo”. Além da construção da identidade em torno da questão estética, essas 

passagens trazem de forma mais evidente o turismo como parte do lugar. Assim como 

no Extrato 7, o mecanismo de extrematização (Potter, 1996) é utilizado (“morros mais 

altos do mundo”, “dunas gigantes”). O uso desse recurso ajuda a legitimar a ideia do 

tamanho do impacto que está sendo apresentada no discurso e, também, justificar a 

manifestação que, no próprio Extrato 8 é definida como “uma luta muito grande”. Um 

sentido menos evidente desse recurso é que se coloca a natureza num patamar elevado, 

numa proporção das forças contrárias a ela (os próprios invasores e a ajuda que 

tiveram). 

Nos extratos analisados no tópico anterior, a preocupação com a construção da 

identidade dos moradores era mais evidente. Nos extratos analisados nesta seção há uma 

preocupação em identificar o lugar com sua qualidade física estética, mostrando por um 

lado a nova dinâmica do lugar e, por outro, a da própria transformação. O agente de 

transformação, assim, não possui um sentido independente do sentido que o próprio 

lugar possui para os moradores no momento em questão. Vê-se, então, a própria relação 

afetiva com o lugar como dinâmica. Se na época em que houve o fechamento das 
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gamboas havia uma identificação mais intensa entre a vida do lugar, de seu meio 

ambiente, com a vida pessoal, aqui a dimensão estética, fundamental para a atividade 

turística, se destaca como dimensão do vínculo. Contudo, e isso ficará mais explícito 

nas análises subsequentes, a dimensão religiosa desse vínculo, que atribui à natureza um 

poder último de decisão, permanece presente na dinâmica afetiva. Por esse motivo, o 

uso do recurso de extrematização parece importante nas narrativas apresentadas. Ele 

mantém essa dimensão da natureza que é própria dos sentidos locais. 

Diante disso, a identificação do conflito como luta nos Extratos 6 e 8, e como 

briga no 5, aparece junto à construção de uma identidade para a própria transformação 

socioambiental e seu agente em questão. Essa identidade da transformação aparece aqui 

de forma menos personalista. O foco narrativo não está no “prefeito” ou no “dono da 

terra”, mas na “desgraça da eólica”, como afirma o entrevistado no Extrato 7, ou como 

"essa que passa na televisão, que uma cidade destruiu?", de acordo com a entrevistada 

no Extrato 8. Além disso, a questão estética, como visto acima, ganha importância junto 

aos demais impactos que são relatados nos extratos. 

Tal qual o conjunto de narrativas sobre o conflito das salinas, os elementos 

empíricos, especialmente relativos ao meio ambiente prestam um papel fundamental 

para definir o caráter da própria mudança e, no contexto discursivo, defender a posição 

que legitima as manifestações. No Extrato 5, utilizando a narrativa de memória, que 

ajuda a garantir a posição do falante como alguém que conhece o assunto em questão, o 

entrevistado diz: “a gente chegou lá as máquinas já ‘tavam entrando lá, tragando toda 

a duna, brother, levando tudo, entortando a mata, a natureza, como aquelas algaroba 

gigante ali de Santa Isabel ali, né. Aquela vegetação rasteira ali eles ‘tava soterrando, 

né, p’ra deixar tudo plano e levando toda areia embora p’ra suprir aquela cratera do 

pisal, que eles ‘tavam retirando”. A construção de um repertório empírico com 
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elementos da natureza, o uso dos recursos espaciais lá e ali, e a narrativa em termos de 

detalhe vívido, dando detalhes que buscam também garantir legitimidade ao falante, são 

formas de dar faticidade à narrativa em questão. Os mesmos recursos são vistos no 

Extrato 7, na passagem “você sai aqui canal, quando chega lá você ‘tá de pé no chão. A 

areia voando. Porque essa areia da duna, ela é tudo areia do mar, num é? Ela sai do 

mar, o mar joga p’ra fora, ela seca, ela começa a caminhar com o vento”. Essa 

centralidade dos elementos físicos tem seu fundamento na própria centralidade do 

espaço nos conflitos. O que está em jogo no conflito é a disputa pela terra e, para 

garantir a posição de que falam, os moradores articulam a narrativa para mostrar que 

conhecem essa terra, o sentido que ela tem para eles e, mais do que isso, que aqueles 

que vêm de fora, afetam justamente na dinâmica dessa natureza, desse lugar, que possui 

valor material e simbólico.  

A organização das narrativas a partir desses recursos mostra a aproximação entre 

as transformações empreendidas pela ampliação da salina e as do parque eólico. Tanto é 

assim que novamente se pode ver a utilização de contraste temporal com esses 

elementos espaciais como forma de dar o sentido da transformação e seu impacto. No 

Extrato 6, o resultado da soma do fechamento das gamboas com a ação dos tratores 

sobre as dunas, levando areia em direção ao rio para fazer as bases para os 

aerogeradores é apresentado da seguinte maneira: “ontem mesmo eu ‘tava vendo umas 

fotos antigas, aqui, do que que era isso aqui, a beira do rio até ali a Magali ali, cara, 

não tinha nada. Era só areia, mesmo. O mar vinha e lavava, só aquela areia branca, 

limpa, você vê hoje aqui, né, a maré avançando e a galera colocando pedra p’ra não 

perder o seu direito, né, o pedacinho de terra. E cada ano que passa ela ‘tá só 

avançando, né?”.  Da mesma maneira, no Extrato 8, o contraste é utilizado para 

mostrar o impacto da ação sobre as dunas: “olhe, não era daquele jeito, não. Ela faz 
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uma reboliço tão grande, o vento faz, que hoje ela ‘tá aqui, uma duna, quando você vai 

no outro dia não ‘tá mais. Ela já saiu daqui, já jogou p’ra outro canto. E nossa 

preocupação era dele invadir Galos. Porque a natureza, olhe... Galinhos, aqui, já 

avançou quarenta e poucos metros esse mar, você acredita? Esse mar daqui”. 

Além de, com o uso detalhado dos elementos espaciais, garantir a autoridade a 

respeito do assunto, há outro aspecto que aparece como orientação dos discursos em 

questão. Ao utilizar os elementos da natureza e o impacto sobre eles como recursos 

discursivos, estão contestando a própria narrativa hegemônica da energia eólica como 

ambientalmente ética. Isso se conecta com o que foi discutido no final do capítulo 6 

sobre haver uma dimensão do conflito que é entre saberes, ou epistêmico. Isso é visto 

no trecho de entrevista citado naquela ocasião, em que é dito que “essa energia é limpa, 

mas aqui, em cima das dunas, vai ser suja”, e nos extratos em discussão aqui, por 

exemplo, quando se menciona que as máquinas estavam entortando a natureza. A 

extrematização também foi usada para dar dimensão à natureza no Extrato 5, ao se falar 

das “algarobas gigante”. O conhecimento local e o fato de ele ser constituído pela 

dinâmica com a natureza, o que na fase turística da cidade ganha reforço do elemento 

estético como mediador de valor, são fundamentais para a construção dessa narrativa de 

contestação da implementação do parque que, por sua vez, tem à sua disposição, a 

ideologia da sustentabilidade no contexto de mercantilização da questão ambiental. A 

dinâmica afetiva de vinculação ao lugar, ainda que transformada com o advento do 

turismo, é, como visto no capítulo anterior, imanente à constituição de um saber que, na 

dimensão discursiva do conflito, está mobilizado como garantia de legitimação da 

própria manifestação.  Já foi analisado como esse saber tem a ver com a dinâmica dos 

corpos em relação à natureza local, o que significa dizer que, como condição da 
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mobilização retórica desses elementos, está a corporeidade do próprio vínculo e da 

resistência levantada contra aqueles que ameaçaram esse vínculo. 

Contudo, é importante destacar que o problema estético emerge com mais 

intensidade já no contexto de mercantilização da beleza local. Não é mais a capacidade 

da natureza prover recursos de sobrevivência que é mobilizada, mas a natureza como 

elemento estético do turismo, conforme a mudança discutida. O espaço físico ainda 

cumpre um papel de sobrevivência, mas seu sentido muda em substância, e isso pode 

ser visto nos discursos acima. Ainda que a diferença entre a atividade da salina e do 

parque eólico também provoquem diferença no conteúdo da contestação, não se pode 

analisar as estruturas externas e seus impactos concretos e simbólicos separadas da 

dinâmica contextual. Como já foi visto no capítulo anterior, inclusive recorrendo aos 

poemas de Ivo Rodrigues Ribeiro, a estética do lugar se torna saliente para a 

comunidade local junto com o próprio crescimento do turismo como organizador de um 

novo modo de vida. 

Nesse contexto, o saber local aparece como recurso no conflito justamente na 

mescla entre elementos oriundos da dinâmica da pesca artesanal e outros relativos ao 

turismo, como a referida maior saliência estética. Em ambos os casos, salina e eólica, 

trata-se da terra como mediadora do conflito, ainda que com manifestações diferentes. 

Do lado das empresas, consideradas como invasores, está a apropriação privada daquele 

recurso para a função de acumulação, do outro, o próprio lugar com a sua dinâmica em 

que a terra é fonte de sobrevivência e organização do modo de vida, seja o modo de vida 

da pesca artesanal, seja aquele orientado pelo turismo. É nessa contradição entre capital 

e lugar que emergem as narrativas construtoras de sentido sobre a transformação e sobre 

os próprios conflitos decorrentes. 
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 Outra questão importante é que ambas as empresas são certamente 

representantes de uma mesma classe, a dos donos dos meios de produção, mas se 

apresentam para a consciência dos moradores de forma diferente. O dono da empresa, 

no caso da salina, é identificável. No caso do parque eólico, acontece um nível de 

abstração no discurso. É “a eólica”, “umas eólica aqui”, ou ainda “essa eólica aí”.  

Alguns motivos podem ser pensados para esse fato: em primeiro lugar, a própria relação 

mais próxima que os moradores tinham com a salina à época de sua compra, pois era 

uma empresa pequena, e dono e funcionários eram conhecidos de grande parte da 

comunidade. O segundo aspecto é o próprio estágio do capitalismo em que a ampla 

capitalização e mundialização da produção fragmenta ainda mais a realidade e suas 

manifestações para a consciência imediata dos indivíduos, diminuindo o grau de 

personalização, que cede espaço para redes descentradas de reprodução do próprio 

capital. O parque eólico Rei dos Ventos I pertence ao consórcio Brasventos, formado 

por empresas públicas e privadas, e a própria salina, hoje chamada Diamante Branco, 

foi comprada por um grupo transnacional (com sede no Chile), gigante na produção de 

insumos a partir do sal, o grupo K+S. O terceiro motivo já aparece nos estudos sobre 

energia dos ventos em Psicologia Ambiental (Goodhew, Pahl, Auburn & Goodhew, 

2014), e se trata da própria natureza relativamente abstrata da energia, uma vez que é 

algo que não se vê, e que, no caso da energia gerada a partir dos ventos, conta com um 

menor grau de conhecimento geral sobre sua produção. 

Da mesma maneira que nas narrativas sobre o conflito na salina, aqui é 

construída uma oposição entre grupos sociais envolvidos no conflito. Contudo, a 

abstração discutida acima na referência à empresa também aparece na menção a esses 

grupos. Por um lado, há uma ideia de coletividade mais evidente na menção aos 

moradores que participaram do conflito. Por outro, já não há uma relação tão 



305 
 

 

predicativa com relação aos invasores. Se antes havia a caracterização como “ladrão”, 

“grande”, “dono”, aqui já são sempre “eles”, de forma mais distante, mais indefinida.  

A ideia de coletividade para se referir aos moradores aparece como importante 

sempre na direção de falar do que foi conquistado. No Extrato 5, na passagem 

“conseguimos mudar o projeto”, no Extrato 6, na passagem “a gente conseguiu 

embargar esse projeto aí” e, no Extrato 8, nas passagens “ela não foi feita aqui em cima 

de galos porque a gente não deixou” e “como a gente muito brigar que nós 

conseguimos afastar não sei quantos mastros dos mastros”. Em todos os casos é 

utilizada uma relação de causalidade entre a ação do “nós/a gente” e o que foi 

considerado uma conquista. Essa causalidade não só legitima a ideia das narrativas de 

que, em alguma medida, os moradores conquistaram algo, mas também legitima a 

condição de que há um grupo local que opera como comunidade e que sofreu a ofensiva 

de invasores. Invasores esses que, ainda que ganhem uma narrativa um tanto indefinida, 

“eles”, recebem a qualidade de um poder destrutivo. “A gente lutou, a gente foi 

criticado, a gente foi filmado, botamos telão na pracinha, mostramos outra cidade que 

destru... que eles destruíram. Eles deixou por terra”, diz a entrevistada no Extrato 8, 

caracterizando uma espécie de “eles” geral, que é capaz de destruir os lugares por onde 

passa. 

A expressão dessa coletividade no sentido dado à manifestação indica, do ponto 

de vista da dinâmica afetiva, um grau de potencialização que não emergiu nas narrativas 

sobre a salina. Naquele caso, por mais que a relação com o ambiente local, a forma de 

vincular-se ao lugar fossem, como visto, potencializadoras dos corpos e da coletividade, 

pela própria ligação generativa com o lugar, as relações de força que se estabeleceram 

foram de tal forma desiguais que o resultado afetivo é despotenciallizador, triste. Mas é 

importante destacar que o vínculo, com suas propriedades específicas da dinâmica com 



306 
 

 

o lugar à época, foi parte das mobilizações. No caso da manifestação relativa ao parque 

eólico, o próprio processo de disputa parece envolver um processo de potencialização 

comunitária que faz emergir um “nós” mais substancial e evidente. 

Colocada junto a, ainda presente, relação de forças desigual que, como visto, 

começa a ficar saliente como conteúdo local a partir das disputas na salina, essa 

potencilaização comunitária parece explicar a dubiedade dos sentidos sobre o resultado 

final do conflito; por vezes a ideia de que houve uma conquista e, outras vezes, a ideia 

de derrota. Voltarei a isso mais adiante. É importante agora notar nos discursos que a 

questão da inoculação de interesses (Edwards & Potter, 1992) é utilizada como 

mecanismo para explicar a ação dos invasores. No presente caso, ainda que tais 

invasores sejam socialmente mais abstratos, compartilham da característica de 

manipular o contexto para obterem sucesso. No Extrato 6 é possível ver isso na 

passagem “recebi umas ameaça do ministério público. O ministério público ‘tava a 

favor. Polícia federal. Teve a polícia do... ambiental. ‘Tava contra a gente”, e 

“voltemos com um bocado de papelada mas não teve jeito. Porque ele recebeu o 

dinheiro do prefeito. Então o prefeito assinou. Se ele assinou, então ele aprovou”. As 

manipulações e ameaças funcionam discursivamente aqui para deslegitimar o discurso 

que está sendo contestado e indicam processos concretos de disputa semelhantes ao caso 

da salina, bem como ações discursivas semelhantes àquelas, no sentido de que versão 

estão contestando. Isso é importante, pois aponta para semelhança nos sentidos sobre as 

transformações em questão, não apenas em termos das disputas entre capital e lugar, 

como também na forma pela qual os processos que transformaram socioambientalmente 

o lugar foram conduzidos. De maneira semelhante aos discursos sobre a salina, estes 

estão cumprindo a ação de culpar sobre o impacto negativo sobre o lugar, e os 

mecanismos de inoculação de interesses cumprem papel importante nisso. 
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Em oposição à caracterização do ato de invasão do parque eólico, há a 

organização do “nós” comunitário em torno de direitos que emergem do lugar. Trata-se 

do uso discursivo de categorias sociais incorporadas-do-lugar funcionando como 

garantias retóricas (Di Masso, 2009). Na passagem “porque a gente não ‘tava fazendo 

nada de mais, a gente ‘tava ali defendendo o que era da gente. Eles que invadiram”, no 

Extrato 8, se constrói uma normatividade sobre a quem pertence o lugar e quem 

pertence a ele. Essa normatividade certamente visa garantir alguns e excluir outros, 

contudo, é importante contextualizar o tipo de recurso utilizado, uma vez que Galinhos 

recebe muitos “de fora”, mas só as empresas foram consideradas como invasoras. 

Assim, esse direito local, a construção de um direito espacial (Francis, 1989) resgata a 

ideia de “filhos de Galinhos”, já mais generalizada para além dos pescadores. Também 

no Extrato 8, esse aspecto aparece na fala “não somos contra a energia eólica, mas 

também não querermos em cima das nossas dunas”. No contexto local essa questão de 

um direito espacial remete ao vínculo com o lugar, que se articula desde a dinâmica com 

a natureza a partir da pesca, atravessando toda a organização social local, e sendo 

incorporada na recente organização em torno do turismo, mas sob a relação apropriada 

que os moradores podem exercer sobre essa atividade. Isso significa que, no momento 

da manifestação, as dunas locais possuíam o sentido de algo que pertence à 

comunidade, pois a relação de fato era de pertencimento, tal qual no caso do rio. 

 Outras passagens buscam explicitar a relação de forças estabelecida durante o 

período de manifestações, contudo há pelo menos duas diferenças significativas que 

emergem nesses discursos em relação aos da manifestação da salina. A primeira diz 

respeito à articulação dos moradores com outros poderes. No Extrato 5, o entrevistado 

diz: “aí fizeram as audiência de última hora, sem convidar a promotoria.. aí eu fui, 

peguei meu buggy, corri lá, liguei p’ro promotor, peguei amizade com ele, ele veio, 
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participou... foi um cabaré grande, lá. Dinheiro. Muito Dinheiro. Muito roubo. Muito 

dinheiro”. Se, por um lado, se busca mostrar a manipulação como característico daquele 

outro a quem essa fala combate e ainda apresenta o poder que os invasores possuíam, 

por outro, os “filhos de Galinhos” já não aparecem como categoria fechada e isolada. 

Neste extrato aparece algo que em outros momentos das entrevistas foi considerado 

fundamental para algum grau de conquista, a participação de membros do poder 

judiciário, mídia, enfim, outros atores que puderam, em alguma medida, nivelar as 

diferenças de força. 

 Contudo, parece ainda mais interessante o conteúdo do recurso de inoculação de 

interesse. Tal qual em outros momentos já discutidos, esse é um recurso muito efetivo 

em deslegitimar a versão que está sendo combatida e, junto ao uso de elementos 

ambientais em diversas recorrências de enumerações e contrastes empíricos, compõe 

uma dinâmica de desacreditar a voz combatida e dar faticidade e credibilidade à própria 

versão. É possível dizer, após o conjunto de análises feito até o momento, que essa 

organização do discurso expressa elementos importantes da natureza do conflito, como 

a oposição entre um saber local e um saber hegemônico que conta com grandes forças a 

seu dispor, como discutido mais acima. Esse recurso de deslegitimar o discurso dos 

invasores pode ser visto também no Extrato 5, nas passagens “vieram me oferecer carro 

4x4, um emprego lá, e um carro a minha disposição, e não sei o quê.. eu podia ter 

carro... aí inventei... ia fazer um panelaço, aí não. Vamos um abraço nas dunas. Aí 

fizemos duas. Chamamo a mídia. Eles compraram a parte das mídia”, “eles 

começaram a oferecer emprego ao povo, empregar. Pegaram dez cara aqui ‘tá 

empregado. tá empregado’”, e “pra uma comunidade que... carente de emprego... aí, 

meu irmão, não tem ninguém”. O que aparece como conteúdo novo nessa sugestão de 

manipulação é a saliência do trabalho e, em uma das passagens, a manipulação do 
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desejo de consumo como forma de diminuir a força das manifestações. No capítulo 

anterior discuti como a transformação no modo de vida local organiza uma centralidade 

do trabalho que não existia quando se tratava de um lugar que sobrevivia 

essencialmente da pesca. Dentro dessas condições é que se torna possível o tipo de 

manipulação apresentada, com o uso dos empregos – precarizados, segundo os 

entrevistados – como forma de evitar a força das manifestações.  

Essa diferença em função da transformação do modo de vida também é vista no 

dilema potencial que surge.  No Extrato 3, discutido no tópico anterior, o dilema 

colocado discursivamente é a possibilidade de um “filho de Galinhos”, vinculado ao 

lugar, vender a terra para a salina, sabendo o impacto que aquilo terá para o lugar. Aqui 

o mesmo dilema é apresentado com o conteúdo do trabalho. Ou seja, um “filho de 

Galinhos” aceita um emprego e abandona a oposição ao parque, sabendo que aquele 

empreendimento trará consequências negativas para o lugar. O contraste entre os 

conteúdos mostra justamente a mudança de uma sobrevivência a partir da transformação 

da natureza para uma dependente do trabalho assalariado. E, se o argumento no Extrato 

3 que justificava a venda da terra nesse dilema era o do cansaço físico relativo a um 

contexto de produção que exige intensamente do corpo mas resulta em certa escassez 

material (“o cara já sambado de tanto trabalhar”), aqui é a própria necessidade de 

emprego e a dificuldade de alcançá-lo num mercado limitado que determina a escolha 

feita (“pra uma comunidade que... carente de emprego”). Ou seja, vemos nesses dois 

momentos dilemáticos as características dos dois modos de vida no que tange às 

dificuldades da garantia das condições materiais de existência. No primeiro caso, o 

baixo desenvolvimento das forças produtivas, a dependência de determinações da 

natureza como conspícuas e, no segundo, a afirmação das relações sociais de produção 

propriamente capitalistas que sujeitam o trabalhador, tendo sua força de trabalho 
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transformada em mercadoria e tiradas de si outras possibilidades de reprodução de sua 

vida, às determinações do mercado de trabalho. Essas duas formas aparecem 

impactando justamente a relação com o lugar. 

Além dos impactos para o lugar, é justamente em termos de trabalho que a 

implementação do parque eólico é avaliada e contestada. No Extrato 8 lê-se “ findemo... 

perdendo não, porque eles não colocou onde eles queriam colocar. Entendeu? Mas... 

‘tá empregado umas pessoas aí. Por sinal... tem quantos daqui?... tem... filhos de 

Galinhos, mesmo, é Felipe, Ranácio, Rodolfo... deve ter uns cinco menino... como vigia, 

né? Como vigia”. A dubiedade do resultado é apresentada, por um lado, reafirmando os 

interesses da empresa como contrários aos da comunidade (“onde eles queriam 

colocar”) e opondo ou, ao menos, problematizando, o retorno dado aos “filhos de 

Galinhos” que, como discutido nos capítulos anteriores, expressam o próprio lugar. Por 

outro lado, o elemento mostrado como conquista é não terem colocado onde queriam 

colocar que, como visto mais acima, é apresentado como algo causado pela organização 

de um “nós”, uma coletividade local. É uma dubiedade que mostra aspectos do conflito 

que merecem destaque: se o lado negativo é mostrado na questão do emprego, está 

expressando as relações próprias do empreendimento em questão, ou seja, relações 

sociais de produção capitalistas. Se o lado positivo é apresentado como uma conquista 

comunitária, está expressando algumas relações locais que buscaram se colocar como 

voz do lugar, pela série de motivos e conteúdos narrativos discutidos até aqui. É 

precisamente nesse sentido que se pode afirmar que não houve oposição entre 

moradores e energia eólica, ou mesmo energias de fontes renováveis, mas uma oposição 

entre capital e lugar. Não é à toa que a faixa da manifestação dos moradores já 

mencionava que eles não eram contra a energia eólica.  



311 
 

 

Há um último aspecto dos trechos analisados que reforça essa proposição e 

permite entender o sentido construído pelos moradores sobre a transformação 

empreendida pela implementação do parque eólico. No Extrato 6 vemos a afirmação de 

que  “quem vendeu e quem assinou, essa hora ele ‘tá num alto, curtindo, esperando que 

a galera seja dragada” e, no Extrato 8, que “é ela mesmo que faz. É a natureza. Ela diz 

‘isso aqui é meu. Quem manda aqui sou eu’, né? Brinca com ela porque querem 

brincar”. No ato de culpar as empresas e aqueles poderes que estiveram aliados pelos 

impactos negativos das transformações, na primeira passagem, é colocada uma oposição 

entre classes: aqueles que estão “num alto” (se referindo aos prédios nas cidades 

grandes) e aqueles que serão, talvez, dragados pela própria invasão do rio e da areia 

modificados pelas transformações.  No segundo caso, como é próprio do corpo ético 

constituído no saber local, a natureza ainda é soberana sobre as ações humanas, toma a 

decisão final. O problema que se apresenta nesses trechos é justamente que a natureza 

se voltou contra o lugar, em função da intervenção sobre ela. Colocado em termos de 

classe, pode-se dizer que o capital (personificado naqueles que estão “num alto”) 

colocou a natureza contra o lugar, reforçando o que foi dito acima.  

Isso apresenta um problema novo para a dinâmica afetiva em relação ao lugar. 

Como já visto, a vinculação ao lugar se desenvolve num processo duplo em que se 

conhecem e dominam relações específicas e necessárias dos ciclos da natureza local e, 

ao mesmo tempo, se esbarra em um limite em que a natureza dá a última palavra, para 

bem ou para mal. Mesmo em torno dessa imprevisibilidade final, que tira vida de 

pessoas próximas, a ligação entre moradores e ambiente natural está na garantia que ela 

dá, sendo apresentada como “mãe”, “pai”, aquela que “cria”. O que acontece com o 

vínculo quando essas certezas já não se apresentam é um aspecto fundamental. Num 

primeiro momento já houve a ruptura de certos processos de vinculação a partir da 
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intervenção da ampliação da salina e a natureza já não se mostrava com as mesmas 

potencialidades de antes. O lugar se reorganizou em torno do turismo e os elementos do 

meio ambiente local importantes na dinâmica de vinculação passaram a se articular a 

essa atividade. Junto a isso, o próprio saber local incorporou novos elementos que 

dizem respeito ao desenvolvimento de atividades turísticas. A dinâmica de vinculação 

ao lugar, então, procede por outros elementos de potencialização e despotencialização, 

novos medos e novas esperanças, mas que, fundamentalmente, mantém a natureza como 

uma aliada, ainda que não tanto mais aquela que cria.  

O novo medo que se estabelece com a transformação promovida pelo parque 

eólico (somada à da salina) é o aprofundamento dessa incerteza sobre o que a natureza 

local possibilita, também sob risco de se voltar contra o lugar. Se antes lugar, natureza e 

vidas pessoais se apresentavam como uma coisa só, sendo esse o sentido do vínculo, 

isso já não é possível. O que vem acontecendo é, efetivamente, uma alienação do lugar. 

Alguns elementos dele começam a aparecer como estranhos aos moradores, não mais 

determinados pelas relações que estabeleciam, mas por forças que desconhecem. O 

lugar é cada vez menos produção da interação entre seus moradores e ele, mas 

apropriado e transformado por invasores. Todavia, de acordo com algo constitutivo do 

saber local, a decisão humana não pode ser a última, e na última fala de uma entrevista, 

que não está nos extratos analisados aqui, esse medo é contraposto a uma forma de 

esperança possível para o momento e o conjunto dos sentidos presentes nesta análise, 

Ana diz: “eu tenho a impressão que isso [o parque eólico] futuramente vai ser aterrado 

pela areia. Não sei a quantos anos... mas eu acho que eu não vou alcançar isso, mas, 

minhas previsões é que...” 

 

7.4.Meteoro da paixão 
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Conforme já mencionado, ao dar início às entrevistas tomei conhecimento de um 

terceiro evento conflitivo relativo às transformações locais. Este evento foi singular e 

não contou com mobilização como os dois discutidos anteriormente, mas trato dele aqui 

pelas características similares, especialmente e, termos de seus elementos disparadores.  

Como já foi dito, uma das características do turismo local, é que boa parte das 

atividades é realizada independentemente pelos próprios moradores, ainda que haja as 

associações que organizam e normatizam tais atividades. Uma dessas atividades 

realizadas são os passeios de barco pelo rio. No ano de 2010 a empresa CVC, gigante 

multinacional do setor turístico, colocou um barco próprio para fazer os passeios no 

local com os turistas que a própria empresa levava de outras cidades até Galinhos. 

Assim, parte do público atendido pelos barqueiros locais, que eram levados para 

Galinhos por pacotes turísticos dessa empresa, passou a fazer os passeios no catamarã 

da CVC, que possuía cerca do triplo da capacidade dos barcos locais. Durante uma noite 

esse barco sofreu um incêndio, caracterizado por um dos entrevistados como “meteoro 

da paixão”, em referência a uma música.  

Ainda que esse incêndio tenha sido mencionado em várias entrevistas, não era 

tratado abertamente como algo que a população ou algum morador fez, sendo essa ideia 

de que foi algo intencional em geral insinuada ironicamente. Cabe aqui entender o 

sentido dessa manifestação. Analiso isso a partir dos extratos abaixo: 

 

[Extrato 9] Ontem mesmo o cara chegou p’ra mim e disse "talvez esse ano não, mas o ano que 

vem eu vou ‘tá com você aí", eu "porra, meu irmão, maravilha!", quanto mais gente, cara, 

melhor. Porque vai explorar outros locais, outros destinos, outras pessoas vão conhecer. Quer 

dizer, que aí vai só crescendo, vai chegar uma hora que todo mundo vai ter consciência linda de 

preservar isso aí, cara. ‘Tá entendendo? Porque essa galera do sistema grande aí, eles não tão 

nem aí p’ra preservação, não. Fala pro cliente: "olha, aqui é a salina e tal, não pode descer e 

tal"... não pode, cara. Mas se todo mundo fosse unido hoje a gente ‘tava tirando uma onda ali, 

cara. O que me revolta é isso. É a desunião. (Ronaldo) 
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[Extrato 10] É uma onda. A gente só tem a perder, cara. Eu acredito... daqui p’ra frente... daqui 

p’ra frente... eu posso até ‘tá enganado, mas eu já ‘tô pensando isso daqui a 4, 5 anos... que vai 

chegar uma hora que eu vou ‘tá aí num patamar aí ganhando meu dinheiro, vou ‘tá bem 

conhecido, que vai vim gente lá do IBAMA que vai proibir meu trabalho aqui, cara. P’ra entrar 

outros maiores no meu canto. Você acredita? 

Eu: Por que tu acha isso? 

Ronaldo: Porque muitas pessoas vai crescer o olho no meu trabalho. Gente que tem grana, 

porque ‘tá vendo que ‘tá... vai só na manha... essas pessoas vão ter os órgãos colegados com 

eles, vai mandar vim aqui me bloquear, p’ra entrar com outro sistema aqui melhor do que o 

meu. Eu tenho essa... 

Eu: Você acha que isso já aconteceu aqui com alguma coisa? 

Ronaldo: [Jair: É assim, ó. Vou lhe dizer. Tipo assim, quando é uma empresa lá, dele lá grande, 

vem, assim...] Tem mais estrutura do que a minha, aí já começa a denunciar do meu trabalho. 

Quase que aconteceu com os barco grande aqui, pô, com a associação. O barco grande aqui 

exigiu desses menino desses barco de madeira aí uma bóia de salva-vidas que pega não sei 

quantos passageiros, que essa bóia só pode transitar com ele os reboque, os barco grande que 

vai no alto mar... esses barco só navega aqui, brother! Só que, outros caras , com olho grande, e 

‘tá vindo muita empresa agora e a galera ‘tá ganhando uma graninha legal, eles já ‘tão querendo 

trazer catamarã, já ‘tão querendo trazer barcos maiores.  

Eu: Teve a história do barco da CVC, com o catamarã 

Ronaldo: Justamente. Justamente. Veio um de cinquenta passageiro, e aí na semana que vinha 

com os cliente da CVC no barco dela, vinha cheio. No dia que era p’ra trabalhar com os nativos 

era o pinga-pinga. Aí já queria trazer um de 150, mais cinquenta, duzentos passageiros. Ela veio 

aqui, a dona da CVC, que era gerente lá. O meu irmão fazia quinze charrete pra ela, quinze 

charrete. Já ia comprar buggy, queria comprar um espaço pra montar um restaurante... quer 

dizer, que ela vinha aqui, deixava o lixo e ia embora. Tudo ia ser dela, ia charrete, ia buggy, 

barco... ´tá entendendo? CVC é predadora, pô! Aí teve aquela história do meteoro da paixão, aí, 

que queimou o catamarã. [...] 

Foi tanto que a Deca, que é da CVC, né, que ela vem nesse pacote, que a gerente mesmo do 

nordeste chama Deca, ela ficou de vir aqui, cara. Ela dizia que Galinhos era terra de índio. E é 

índio mesmo, brother! Se a gente tem como ganhar aqui, a gente vai deixar outro cara vir lá de 

fora e montar pra gente trabalhar pra eles? Conversa, meu irmão! Existe isso não, cara! 

Eu: Mas como é que vocês fazem isso com relação ao turismo? Porque o turismo 

necessariamente vem gente de fora. Por exemplo, os donos de hotel são de fora. 

Ronaldo: É. Hoje, se eles quiser vim aqui conhecer e tal, que seja tudo com local. Faça com 

barco local, faça com restaurante local. Vai vim um cara lá de fora, monta uma estrutura gigante 

aqui pra querer comandar tudo (Ronaldo) 

 

[Extrato 11] Eu acho assim. A gente aqui, aparentemente, nós não somos unidos, mas a partir 

do momento que mexe com um, aí já mexe com todo mundo, né? Quem tem mesmo a 

sensibilidade e o companheirismo... até o companheirismo mesmo de tratar o outro bem, de que 

querer o outro bem, né, já sente, pô! Como é que um companheiro meu tem um barco lá, aí 

chega um cara de fora, mete um catamarã. Não deixa ninguém trabalhar, ‘tá tirando o pão da 

boca do filho do cara. Apesar que na época eu não tinha barco ainda. Mas ‘tá tirando o pão de 

cada dia do cara. O cara chega, cem pessoas, bota em cima do barco lá deles lá e o pessoal daqui 

que ‘tá lá na missão lá deles, do dia a dia, p’ra ganhar a mixaria deles, cadê? Aí... muita gente 

disse "ah! Colocaram fogo. Aconteceu isso. Aconteceu aquilo!" Mas, na verdade, eles não 

‘tavam vendo o que era que ‘tava acontecendo com a população, né? Que ‘tava sendo até muito 

pior. Eles ‘tava tirando o pão do pai de família, deixando todo mundo desamparado. Aí um dia 

desses aí pegou fogo lá e ficou por isso mesmo (risos). Mas é isso mesmo. A gente tem esse... 

por ser do interior mesmo, por ser pequeno, por todo mundo se conhecer, a gente tem esse 

vínculo maior, sabe? Se mexer aí já sabe como é que é. Se mexer, dependendo das situações, se 

vai afetar muita gente, se vai afetar pouca gente ou se vai afetar todo mundo, a galera se 

mobiliza mesmo e corre atrás. (Henrique) 



315 
 

 

 

 Tal como nas narrativas sobre os conflitos anteriores, é possível enxergar a 

constituição discursiva das identidades opostas de “locais” e invasores. E, como já foi 

visto, esse processo cumpre um papel importante na defesa da narrativa feita, bem como 

na deslegitimação do discurso que contestam. Apesar de estar construindo uma narrativa 

voltada para questionar a empresa de turismo em questão, no Extrato 10 há uma 

generalização sob a ideia de “gente que tem grana”, que, da mesma maneira como 

foram caracterizados os opositores nos demais conflitos, utilizam mecanismos 

questionáveis ou ilegais para fazer prevalecer seu exercício de poder. Isso pode ser visto 

novamente pelo mecanismo de inoculação de interesses nas passagens “vai chegar uma 

hora que eu vou ‘tá aí num patamar aí ganhando meu dinheiro, vou ‘tá bem conhecido, 

que vai vim gente lá do IBAMA que vai proibir meu trabalho aqui, cara. P’ra entrar 

outros maiores no meu canto”, e “pessoas vai crescer o olho no meu trabalho”. Essa 

generalização cria uma ideia de que a empresa de turismo é “apenas mais uma” que vai 

fazer o que os moradores já sabem que empresas consideradas “invasoras” fazem com o 

lugar e com as pessoas do lugar. Novamente se cria uma oposição entre capital e lugar, 

aqui pela generalização de “gente que tem grana”. A partir dessa identidade geral dos 

invasores, a narrativa insere a empresa de turismo como compartilhando da mesma 

lógica, como na passagem “quando é uma empresa lá, dele lá grande, vem, assim... 

Tem mais estrutura do que a minha, aí já começa a denunciar do meu trabalho”, 

também usando os mesmos mecanismos retóricos, o que permite assemelhar a empresa 

que a narrativa denuncia às demais, já mostrando que é a mesma relação desigual à qual 

estão acostumados (“quando é uma empresa lá, dele lá grande”). 

 Também nesse sentido de criar uma identidade que tem a generalidade dos 

invasores e a especificidade da atividade em questão, no Extrato 9 fica igualmente 
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salientada a oposição entre o turismo local dos “pequenos” e o dos invasores, na 

passagem “porque essa galera do sistema grande aí, eles não tão nem aí p’ra 

preservação, não”. Um elemento importante dessa passagem para além do que já foi 

mostrado nas anteriores é a deslegitimação do opositor a partir de um conteúdo 

ecológico, que possui significado especial em termos de saber local. Ao dizer que “eles 

não tão nem aí p’ra preservação”, o falante está a um só tempo colocando um conteúdo 

ético negativo naquele a quem contesta, legitimando a sua própria posição a partir desse 

conteúdo (como se dissesse que os locais, que seriam o “sistema pequeno”, estão 

preocupados com preservação), e assemelhando a empresa de turismo a outras que já 

trouxeram impacto sobre o ambiente local. A função ideológica do saber local aqui é 

evidente. Se a dinâmica de vinculação ao lugar permite a constituição de um corpo ético 

em que o conhecimento sobre o meio ambiente local é central, num conflito que 

expressa conflito de classes, esses elementos de vinculação e de saber são mobilizados 

para enfrentar o que seria um saber da classe dominante. Ora, uma das características da 

manifestação ideológica da expansão do turismo é justamente uma “unanimidade 

apologética” de que é “indústria sem chaminé” (Ouriques, 2012). É precisamente nesse 

plano ideológico que o trecho indica uma oposição de classes em que a vinculação ao 

lugar articula o fundamento da contestação, da oposição. Ademais, contesta a partir da 

possibilidade de desenvolver a potencialidade do lugar, como no discurso local 

“Galinhos é isso aí!”, justamente a partir do argumento da preservação, na passagem em 

que diz “vai chegar uma hora que todo mundo vai ter consciência linda de preservar isso 

aí, cara”. 

 De forma a resgatar uma imagem dos acontecimentos anteriores, há, no Extrato 

10, uma projeção para o futuro com conteúdo das relações de força: “essas pessoas vão 

ter os órgãos colegados com eles, vai mandar vim aqui me bloquear, pra entrar com 
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outro sistema aqui melhor do que o meu. Eu tenho essa...”. Nessa passagem o 

entrevistado mobiliza a ideia da “política dos outros” que, como já visto, se articula com 

mais intensidade em função e a partir do evento da salina, e faz de forma a já indicar a 

ação da empresa a partir de manipulação e desigualdade na relação de forças em função 

dessa manipulação. Essa articulação já funciona de forma a culpar os representantes 

políticos para além do presente, exercendo um manejo de futuro.  

É notável a contextualização afetiva a partir do medo. Dado o conjunto de afetos 

e imagens relacionadas do passado, a imagem de um evento futuro pode se organizar, 

como medo do desenlace, mas como um medo que já apresenta uma imagem de quase 

certeza. Essa quase certeza é fundamental para o entrevistado poder dizer, no início do 

Extrato 10 (e em outros momentos da conversa), “a gente só tem a perder”. O medo é 

uma tristeza instável, cuja instabilidade reside no fato de que imagens de afetos 

passados ou futuros serem mais fracas do que imagens presentes (Espinosa, 1677/2010). 

Aqui as imagens que lhe dão forma são as imagens dos afetos passados, e a quase 

certeza do desenlace negativo já se apresenta como algo mais próximo, quase presente, 

quase estável, já que os avanços por parte de invasores sobre o controle do turismo local 

pelos moradores são ameaça do presente. Por outro lado, medo e esperança são 

indissociáveis um do outro, uma vez que aquele que teme, espera enquanto teme pelo 

desenlace. A possibilidade da esperança aqui está na relação estabelecida com o turismo 

e como ele pode articular o modo de vida local após os problemas causados pela salina. 

Na narrativa do Extrato 10 há a expressão de toda uma dinâmica afetiva a partir de 

elementos passados e presentes que liga, por meio do medo, mas também das imagens 

de tristezas passadas (os afetos causados pelos outros invasores), os eventos e os 

invasores a partir de uma identidade afetiva comum, a de ameaçarem o lugar. 
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A oposição identitária para indicar as posições no conflito fica ainda mais clara 

quando há, no Extrato 10, a construção e mobilização da identidade local. Na passagem 

“ela dizia que Galinhos era terra de índio. E é índio mesmo, brother! Se a gente tem 

como ganhar aqui, a gente vai deixar outro cara vir lá de fora e montar p’ra gente 

trabalhar p’ra eles?” há uma a apropriação do termo “índio”, que fora usado 

pejorativamente pela representante da empresa, e um uso afirmativo ressignificando o 

mesmo termo no sentido de resistência ao invasor. A ideia de “índio”, quando utilizada 

pelo “invasor” é de forma a construir a identidade dos moradores como “selvagens”, em 

oposição ao que seria “moderno”, como forma de deslegitimar a posição dos “locais”. 

Sem negar o termo, a narrativa incorpora um sentido histórico, colocando os invasores 

como os que vêm de fora (“outro cara vir lá de fora”) e roubam a terra e ainda 

submetem os pertencentes ao lugar às suas necessidades (“pra gente trabalhar pra 

eles”), tal qual ocorrera e continua ocorrendo às terras indígenas. Na discussão das 

outras manifestações essa disputa em torno da terra já havia emergido. Aqui ela aparece 

também contrapondo o sentido de um modo de vida que visa à utilização da terra para 

desenvolver sua própria localidade (“se a gente tem como ganhar aqui”), ainda que já 

modificado e sendo um uso turístico da terra, e o sentido de um uso em que há um 

proprietário da terra que submete os moradores às relações de propriedade.  

Nesse contraponto emerge a consciência de que o turismo, ainda que algo que 

pode desenvolver as potencialidades do lugar e o tenha recuperado, possui relações que 

podem acarretar na mesma destrutividade para o lugar que as já conhecidas atividades 

dos outros invasores. Em outras palavras, há uma consciência das relações de poder 

presentes nas relações salariais e, especialmente, quando se trata de empresas de grande 

porte exteriores ao lugar. Tanto é assim que o entrevistado aponta que o turismo deve 

permanecer com o “sistema pequeno”: “que seja tudo com local. Faça com barco local, 
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faça com restaurante local. Vai vim um cara lá de fora, monta uma estrutura gigante 

aqui pra querer comandar tudo”. Nessa passagem a extrematização é utilizada para 

mostrar a diferença de relações de força (“estrutura gigante”) e mostrar como a empresa 

de turismo faz parte do “sistema grande”, que a identifica aos demais invasores, com 

suas características de dominação (“querer comandar tudo”). Há também, como forma 

de organizar os polos do conflito, a constituição da categoria “local”, como aquele 

grupo social que incorpora o lugar. Novamente os direitos espaciais (Francis, 1989; Di 

Masso, 2009) são mobilizados garantindo a defesa do lugar. “Local” diz respeito a 

quem, na narrativa, possui o direito sobre o espaço, e retoma a ideia de “filhos de 

Galinhos”, que se sustenta na própria relação de vinculação ao lugar.  

É importante notar o conflito sobre o espaço entre aquele que vai “querer 

comandar tudo” e os que possuem o direito de comandar o lugar, aproveitando suas 

potencialidades, em nome do próprio lugar. A tendência monopolizante e expansiva do 

capital é expressa no “tudo” e o coloca novamente em oposição ao lugar, cuidado pelos 

vários “locais”. É possível ver essa disputa espacial e retórica também na seguinte 

passagem do Extrato 10: “ela veio aqui, a dona da CVC, que era gerente lá. O meu 

irmão fazia quinze charrete p’ra ela, quinze charrete. Já ia comprar buggy, queria 

comprar um espaço p’ra montar um restaurante... quer dizer, que ela vinha aqui, 

deixava o lixo e ia embora. Tudo ia ser dela, ia charrete, ia buggy, barco... ´tá 

entendendo? CVC é predadora, pô! Aí teve aquela história do meteoro da paixão, aí, 

que queimou o catamarã”. A identidade da empresa como “predadora” se assemelha à 

da "essa que passa na televisão, que uma cidade destruiu?" (Extrato 8). Para dar 

faticidade a essa ideia de predadora, a narrativa conta com detalhe vívido e incorpora 

questões do meio ambiente. O impacto sobre o meio ambiente é algo que chama a 

atenção nas narrativas em torno das três manifestações. Isso mostra não só a 
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centralidade do ambiente físico para a vida local, mas como as formas de destrutividade 

do capital, de maneiras diferentes, avançam sobre o ambiente, não só no sentido da 

tendência à exaustão do solo, como Marx (1867/2013) já alertara, mas pela própria 

destruição criativa (Harvey, 2007), tendência da fase neoliberal, na qual, de maneira a 

propagar suas próprias relações, o capital precisa destruir formas de organização, 

direitos, lugares, etc., e colocar formas novas e capitalizadas em seus lugares. O turismo 

é uma dessas maneiras de “destruir para criar” e, se já foi apontado pelo entrevistado no 

Extrato 10 que “não estão nem aí p’ra preservação”, na passagem acima o que é 

mostrado é seu avanço sobre outras relações locais, precisamente as relações que foram 

possíveis de serem organizadas em torno do turismo com o controle dos moradores. 

Tanto o parque eólico como o turismo são contestados naquilo que carregam como 

marca propagandística, o suposto caráter conservacionista. Contudo, no embate 

ideológico travado na narrativa em questão, a natureza capitalista desses 

empreendimentos, ou seja, o fato de serem mecanismos de propagação de relações que, 

em si mesmas, são destrutivas das relações sociais e da natureza (sempre no sentido de 

colocar algo em seu lugar que possa garantir o processo de acumulação), é mobilizada a 

partir do próprio vínculo e saber correlato que o “local” possui. 

Há, nas narrativas dos extratos 9, 10 e 11, a construção do sentido que 

caracterizaria os invasores e mecanismos próprios para legitimar a ação como 

resistência. É por esse motivo que o evento “meteoro da paixão” aparece no presente 

trabalho com resistência como as demais. No Extrato 11, nas passagens “não deixa 

ninguém trabalhar, ‘tá tirando o pão da boca do filho do cara”, “o cara chega, cem 

pessoas, bota em cima do barco lá deles lá e o pessoal daqui que ‘tá lá na missão lá 

deles, do dia-a-dia, p’ra ganhar a mixaria deles, cadê?”, e “eles ‘tava tirando o pão do 

pai de família”, é possível ver a emergência dessa ideia de ameaça à vida local. O 
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trabalho no turismo se tornou central na organização dessa vida e a empresa turística é 

colocada como ameaça justamente nesse aspecto, como a salina fora ameaça no sentido 

de impacto direto no elemento central de sobrevivência à época, o rio. Há o uso de um 

contraste de extremos sinalizando um perfil de classe para legitimar a ação sobre o 

barco; de um lado o grande que muito possui (“o cara chega, cem pessoas, bota em 

cima do barco lá deles lá”) e, do outro, o pequeno que, muito custosamente, pouco 

conseguia (“p’ra ganhar a mixaria deles”). O próprio sentido de uma potencial nova 

mudança que começava a acontecer é apontado na passagem “‘tava sendo até muito 

pior” é construído como forma de rechaçar a crítica ao fato de ter havido o incêndio, 

que o próprio entrevistado mencionara antes.  

Como forma também de legitimar sua narrativa, há o uso do mecanismo de 

justificação da voz, que coloca o falante numa posição de alguém que sabe do que fala 

(“não ‘tavam vendo o que era que tava acontecendo com a população, né”). Na forma 

mobilizada, esse recurso também reforça a faticidade (quem vê pode dizer) e constrói a 

identidade do falante (aquele que realmente estava vendo). Nesse momento não se está 

contestando apenas a crítica interna, local, à queima do barco, mas qualquer versão 

oposta que pudesse tentar legitimar as ações da empresa no local. O apelo ao olhar é 

fundamental como em passagens relativas aos outros conflitos, mobilizando uma 

causalidade que indica que, se pudessem ver o que acontecia, todos chegariam à mesma 

conclusão. O que havia para ser visto eram precisamente as ações de “predadora”, de 

acordo com a passagem discutida do Extrato 10, da empresa.  

A importância desses recursos é novamente tentar criar uma “voz do lugar”. 

Colocando-se como alguém que pode falar sobre o que aconteceu porque “via o que 

estava acontecendo”, o discurso está buscando utilizar elementos que tornem mais 

verídica a versão do conflito que falem em nome dos interesses do lugar em geral, 



322 
 

 

justamente pelo fato de que, nos três conflitos, há a constituição da ideia de invasores e 

resistência. Essa construção de uma voz que fala, não em nome próprio, mas do lugar, 

busca agregar elementos que possam confrontar um opositor que, sabidamente, tem ao 

seu lado outras forças concretas, como os representantes políticos. A “voz do lugar” dá 

força para legitimar as resistências, inclusive contestando o que é considerado inimigo 

que atua de dentro, como a política. Aqui, os elementos que servem para construir essa 

faticidade a partir do empírico não são os do meio ambiente físico, mas das relações de 

trabalho, o que é bastante significativo para se pensar o sentido da transformação 

relativa ao turismo. O meio ambiente ainda é elemento central para a vida local, mas as 

relações de trabalho ganham saliência ímpar na reorganização do modo de vida. 

A constituição de uma “voz do lugar” se articula com a ideia oscilante da 

constituição de um sentido de comunidade. Nas manifestações do parque eólico esse 

sentido pareceu se constituir nas próprias mobilizações, como uma conquista própria da 

ação política desempenhada. Essa possibilidade de um pertencimento comum emerge 

também como potencialidade do turismo. No Extrato 9, na passagem “ontem mesmo o 

cara chegou pra mim e disse ‘talvez esse ano não, mas o ano que vem eu vou tá com 

você aí’”, há o uso espacial do pertencimento ao turismo (“com você aí”). O turismo 

aparece como algo em que alguém pode identificar o outro e, ao mesmo tempo, 

sentirem-se conjuntamente pertencentes ao lugar, já que na sequência o entrevistado diz 

“vai chegar uma hora que todo mundo vai ter consciência linda de preservar isso aí”. 

Assim, aparece um elemento ético do turismo no sentido em que defende a narrativa: a 

possibilidade de articulação e potencialização conjunta, a partir do conhecimento sobre 

o lugar, mas também sobre os efeitos que o encontro com os invasores pode ter. A 

narrativa enfrenta a natureza da empresa (“essa galera do sistema grande”), explorando 

a forma como vai afetar aquilo a que é vinculado (o lugar), e coloca na composição 
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entre os moradores e uma forma específica que sobrevive a partir do lugar, um caminho 

que se opõe ao avanço de algo que, como mostram as experiências anteriores 

memorizadas, tende a ser nocivo ao lugar.  

A composição com a atividade turística aqui é de aprendizado sobre os afetos e 

fortalecimento de sentimento comunitário. Isso não significa que todas as relações 

sejam de alegria, mas que há certos elementos dessa organização do modo de vida local 

em torno do turismo que permitem uma compreensão e seleção dos afetos e que isso se 

dá junto a uma dimensão de coletivização do sentimento de lugar. Tanto é assim que há 

uma oscilação no próprio Extrato 9 sobre essa coletividade  na passagem “se todo 

mundo fosse unido hoje a gente tava tirando uma onda”, mostrando que, para o 

narrador, não há efetivamente a união necessária. Se pensarmos na vida afetiva como 

multiplicidade, dá-se um embate de diversos afetos, ora potencializando ora 

despotencializando. A possibilidade de uma vida ética, que articula conhecimento sobre 

os afetos e sentir-se parte de uma comunidade de semelhantes, é um desafio que não 

permite simplificações nem uma lógica mecanicista. Assim, o que aparece é uma 

potencialidade que ganha alguma atualidade, mas em relação a muitos outros afetos, 

como a própria desigualdade na relação de forças nas manifestações em questão e que, 

por isso, oscila.  

A questão afetiva na formação de um sentido de comunidade aqui diz respeito à 

compreensão dessa comunidade na oposição a forças mais fortes e contrárias, e o 

turismo a partir dos moradores aparece como elemento mediador. Se afetos de tristeza 

só podem ser vencidos por afetos mais fortes e contrários, no conjunto de relações que 

envolvem o saber local, a memória afetiva relativa às transformações, o aprendizado 

afetivo e a ligeira sensação de potencialização a partir das manifestações no parque 

eólico, podem ser vistos como elementos de alegria que permitem uma dinâmica 
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fortalecedora, a ponto de se mobilizarem em eventos que têm consciência de tal 

diferença de forças. Não parece possível negar o papel do turismo local nessa 

articulação. Isso vai bem além da garantia de renda pelo turismo, ainda que essa seja um 

elemento central. 

Assim, nas narrativas de resistência é possível ver a elaboração ético-política do 

sentido das ameaças, bem como a elaboração ético-política da resistência a partir de 

uma potencialidade comunitária. No Extrato 11, quando é dito “como é que um 

companheiro meu tem um barco lá, aí chega um cara de fora, mete um catamarã”, essa 

coletividade é mobilizada pra legitimar a ação contra o catamarã. Além disso, todo o 

sentido de lugar da oposição “filhos de Galinhos” (representado no companheiro) e 

invasores expressa a normatização de um pertencimento a partir do lugar, como forma 

de dar consistência à oposição com conteúdo de “invasores e resistências”. Junto ao 

trecho “aparentemente, nós não somos unidos, mas a partir do momento que mexe com 

um, aí já mexe com todo mundo, né?”, a narrativa forma um contraste afetivo entre um 

individualismo (“aparentemente não somos unidos”) e uma coletividade. Esse contraste 

contesta uma possível versão alternativa de que eles não seriam unidos e entra em 

contraposição à forma como isso foi expresso para o caso da salina, quando a 

entrevistada considerou “falta de atitude do povo de Galinhos” a falta de apoio aos 

pescadores. Dessa maneira, a mobilização coletiva emerge não apenas como a 

percepção da emergência de um sentimento de comunidade, mas como elemento central 

e possível para a defesa do lugar. Essa coletividade como categoria afetiva é também 

usada para culpar os invasores pelo incêndio no barco, já que “mexeram” com eles. 

Esses elementos afetivos para caracterizar as relações locais surgem para 

explicar o porquê das três mobilizações (“sensibilidade e o companheirismo... até o 

companheirismo mesmo de tratar o outro bem, de que querer o outro bem, né, já sente, 
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pô!”), indicando elementos significativos na análise do posicionamento dos moradores 

ao se oporem aos invasores. Nessa direção, a ideia de comunidade se alia à construção 

de uma identidade dos “filhos de Galinhos” como aqueles que expressam a voz do lugar 

e que se colocam frente às forças que podem trazer ou já trouxeram destruição das 

relações locais na passagem “aí um dia desses aí pegou fogo lá e ficou por isso mesmo 

(risos). Mas é isso mesmo. A gente tem esse... por ser do interior mesmo, por ser 

pequeno, por todo mundo se conhecer, a gente tem esse vínculo maior, sabe? Se mexer 

aí já sabe como é que é!” O uso da ideia de “pequenos” expressa algo semelhante à 

ideia de índio no trecho anteriormente analisado: a inversão de sentido que pode ser 

utilizado num discurso de poder. “Pequeno” pode ter o sentido de “fraco”, “impotente”, 

mas é utilizado para indicar força, precisamente associado à ideia de que a força se dá 

pelo caráter de coletividade possível. 
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Considerações Finais 

 

 Galinhos não é a única tampouco a maior comunidade organizada pela pesca 

artesanal que passa por mudanças em direção a uma vida articulada pelo turismo. Isso 

vem acontecendo há mais tempo, por exemplo, no município de Tibau do Sul, no litoral 

sul do Rio Grande do Norte, como estudado por Abe-Lima (2012). Outrossim, não é a 

única que sofreu com processos decisórios autoritários e consequências socioambientais 

negativas para a comunidade local em função da implementação de parques eólicos. 

Contudo, foi na tentativa de entender as especificidades desse lugar e de suas 

transformações que a pesquisa apresentada teve por objetivo investigar a relação entre 

laços afetivos moradores(as)-Galinhos e as disputas concernentes às transformações 

socioambientais locais. Assim, talvez a questão que desperte maior curiosidade ao 

tomar contato com essa realidade e com os conflitos que se deram seja “por que em 

Galinhos?”. Certamente essa resposta não pode ser absoluta, até pela orientação 

epistemológica da pesquisa empreendida, mas farei uma série de considerações sobre o 

que foi encontrado em campo, para tentar indicar algumas possibilidades de resposta 

para a questão. 

A tese exposta possui, entre seus achados, duas dimensões principais: a primeira 

é a de que os conflitos mostram a semelhança das relações entre as empresas 

(especificamente salina Diamante Branco, Brasventos e CVC) e o lugar (e lugar aqui em 

sentido amplo, incluindo o ambiente físico, os sentidos sobre ele, as formas de renda, de 

sociabilidade, cultura, crenças, etc.); a relação de exploração. Cada uma tem a ver com a 

atividade específica, mas os conflitos que emergem mostram uma disputa entre o grande 
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capital e o lugar. Essa constatação poderia soar abrangente e por demais abstrata, não 

fosse a quantidade de processos locais que materializam tão marcadamente essa 

contradição: as narrativas sobre identidades com conteúdo de classe num contexto em 

que essas relações são ainda recentes, os processos típicos da acumulação primitiva na 

apropriação das terras, os conflitos e as consequências disso na formação de uma mão 

de obra que tem “liberada” sua força de trabalho para se tornar potencial assalariado, o 

êxodo para a cidade grande, os elementos de modos de vida diferentes (entre o 

“tradicional” e a “modernidade” imposta), e a alienação do lugar expressa em termos 

afetivos tanto na transição do modo de vida quanto nas resistências a outras ameaças. 

Assim, esse conflito entre capital e lugar não só expressa a própria natureza do capital 

como expansivo e apropriador de maneira geral, mas mostra a especificidade das 

atividades das empresas consideradas “invasoras” pelos participantes na relação com o 

lugar e com seus moradores. Da mesma maneira, os moradores não enfrentaram a 

“salina”, a “eólica”, ou a “CVC” como entidades em si. Os elementos contestados foram 

elementos do capital. E é absolutamente plausível sugerir que o fizeram com um grau 

considerável de consciência de tais processos. Veja-se, por exemplo, a ideia de 

“predadora”, a consciência sobre os “grandes”, os que vivem “no alto”, a “galera do 

sistema grande” etc. 

O caso da salina é mais evidente pelo impacto que teve para a sobrevivência dos 

pescadores, que em grande medida tiveram que abandonar a pesca ou buscar outras 

formas de compor a renda. A eólica tem processos bem semelhantes quanto à forma de 

se estabelecer. Tudo aconteceu de forma abrupta e sem consulta nem diálogo com a 

comunidade. Há muitos relatos de impactos ambientais e, sobretudo, causaria impacto 

para o turismo, que se tornou a “salvação” de muitos moradores, já que a pesca é 

precarizada. O terceiro conflito analisado parte dessa relação com o turismo. Um dos 
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motivos pelos quais as atividades relacionadas ao turismo são bem vistas é o fato de que 

os moradores possuem controle sobre elas, são os próprios responsáveis pelos passeios 

e, mesmo as pousadas, que não pertencem aos “locais”, são em maioria de estrangeiros 

que estão há muito tempo em Galinhos e não são vistos como invasores. Esse turismo 

nas mãos dos moradores possibilitou enxergar o lugar como um potencial para se 

desenvolver junto à melhoria das condições de vida dos moradores. 

Então, esses conflitos mostram que, apesar de exercerem atividades diferentes, 

há elementos em comum na dinâmica entre as empresas tidas como invasoras e o lugar, 

especialmente o caráter destrutivo das relações e/ou ambientes locais, o que, quando se 

discute as tentativas de reagir, as resistências, faz com que identifiquemos precisamente 

as manifestações desse conflito capital-lugar. Parece-me emblemática nos discursos 

analisados a constituição de uma “voz do lugar” como forma de legitimar as ações dos 

resistentes e contestar a ação e o direito dos “invasores”.  

Ainda sobre o conflito capital-lugar, acredito que é especialmente marcante 

identificar conflitos relativos ao parque eólico e ao turismo. As iniciativas concernentes 

às fontes renováveis de energia e à atividade turística, além de serem nichos de 

expansão/recuperação econômica de muitos lugares, possuem a seu favor a retórica 

ambiental dominante. Identificar que o conflito não trata de uma empresa específica, 

mas da natureza do capital materializada em alguma das atividades em relação com o 

lugar é suspender a cortina ideológica que garante a tais atividades um alto grau de 

impunidade e ufanismo. Tratar como neutras essas atividades, além de mantê-las como 

grande instrumento ideológico, faz com que iniciativas, tanto práticas como de 

pesquisa, relativas ao meio ambiente, se tornem estéreis frente aos determinantes da 

questão ambiental e reafirmadoras da ordem destrutiva do capital. Acredito que os 

extratos analisados possuem uma riqueza de indicadores de tal relação entre capital e 
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lugar e conseguem, ao falar de Galinhos, dar conta de uma realidade que vai além e 

afeta tantos outros lugares. 

 O segundo aspecto da tese diz respeito ao papel fundamental do vínculo entre 

moradores(as) e Galinhos no despertar das manifestações. Os capítulos 5 e 6, de análise, 

buscaram mostrar, “de perto e de dentro”, quais são os elementos constitutivos desse 

vínculo e como eles se transformaram juntamente com as próprias mudanças do lugar 

(especialmente depois do impacto da salina). A transformação do lugar (da pesca ao 

turismo) foi transformação da centralidade do ambiente para a centralidade do trabalho 

e os sentidos sobre o lugar e sobre as transformações possuem nisso sua condição de 

possibilidade. Daí que os significados do ambiente local, as relações de sobrevivência, 

cultura, saberes populares locais, tudo aquilo que constituía uma forma específica de 

ver-se ligado ao lugar, articulados sob a pesca artesanal como atividade predominante, 

foi rompido e transformado com as mudanças.  

Assim, aparece a reorganização de uma vinculação que possui características 

distintas, que preserva alguns elementos da forma mais antiga, mas que incorpora 

questões relacionadas ao fato de ser uma comunidade que não se organiza mais em 

torno da pesca, mas do turismo. Dessa maneira, tudo o que foi dito anteriormente sobre 

os conflitos terem como base uma contradição entre o grande capital e o lugar, está 

também ligado ao fato de a forma própria das empresas agirem entrar em conflito direto 

com essas especificidades sociais e afetivas do lugar, e é essa tensão a pólvora dos 

conflitos. E não se trata de uma oposição genérica à mudança, como se fosse mero 

conservadorismo contrário às novidades (como poderiam acusar numa apologia à 

tecnologia e tentativa de diminuição do valor do posicionamento da comunidade), já 

que o turismo é muito bem-visto, além de algumas novidades do desenvolvimento local 

(internet, tecnologia GPS etc.). O conflito entre a mudança e a vida local fica bastante 
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evidente quando, do ponto de vista da dinâmica afetiva, o impacto da atividade da salina 

coloca a natureza “contra” os moradores. Só assim podemos circunscrever os sentidos 

que emergem sobre as mudanças e sobre a própria realidade: a oposição entre pequenos 

e grandes, entre lugar e “invasores”, a política como “política dos outros”, sempre ao 

lado dos que atentam contra o lugar e contra os “filhos de Galinhos”, os “donos da 

terra” do ponto de vista financeiro e ilegítimos do ponto de vista do vínculo, o lugar 

como potencial a ser desenvolvido pelo turismo, a natureza como recurso estético e 

mercantil se sobrepondo à natureza como recurso material, como tentei mostrar, são 

sentidos que emergem no fluxo da vida afetiva sujeita ao próprio fluxo das mudanças no 

contexto. 

É importante destacar dois aspectos sobre o enredo das narrativas: por um lado 

estavam orientadas pelas histórias de vida, mas logo se confundiram com a história do 

lugar ou de alguma das ações das empresas. Por outro, pelo próprio foco da tese, a partir 

do momento em que os entrevistados falavam de alguma manifestação, a narrativa fica 

organizada em torno disso. Do primeiro ponto é possível concluir que a vida do lugar se 

confunde com as vidas pessoais, o que reforça a ideia de que, ao ser vista como 

oposição ao lugar, a transformação socioespacial em questão se tornava oposição aos 

moradores, reiterando, portanto, a tese da contradição capital-lugar. Do segundo ponto, 

deve-se atentar para que as categorias que emergiram nas falas possuem o recorte 

contextual dos conflitos. Assim, por exemplo, quando alguém identifica os residentes 

como “pobres” ou “coitados”, isso só pode ser pensado articulado com o contexto dos 

conflitos. Narrativas mais centradas sobre o lugar e menos sobre os conflitos, em geral, 

traziam elementos mais enaltecedores.  

Isso foi importante para pensar a articulação entre os diferentes níveis de 

realidade e de análise. O grande desafio imposto pela estratégia de análise escolhida foi 
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dialogar esses níveis mostrando, por exemplo, como o contexto mais amplo 

(determinantes histórico-sociais das estruturas que imprimem mudanças locais) entra 

em relação dialética com as especificidades locais, modificando-as, mas também tendo 

sua forma de manifestação implicada por essas especificidades.  

Só dessa maneira é possível tentar entender por que, em Galinhos, tantos 

conflitos ocorreram e isso nem sempre é visto de forma tão acintosa em outros lugares. 

Não reside no “lugar” em si o “DNA” para a luta, nem no capital (caso contrário, este 

não sobreviveria a tantas oposições). A processualidade das condições objetivas e das 

disposições subjetivas e afetivas é que explica os conflitos. Mesmo assim, há sempre 

um quê de intempestivo, algum desdobramento que não pode ser pensado de antemão, 

senão potencialmente. Tanto é que não são conflitos de igual dimensão.  

Um momento importante para entender a tal processualidade é o conflito do 

parque eólico. Os moradores possuíam a experiência da salina marcada em sua memória 

ou no imaginário social, ao mesmo tempo já haviam tomado o turismo como a atividade 

mais fundamental do lugar. Há um conjunto de aprendizados, de reflexões, medos, etc. 

que desembocam numa manifestação que de forma alguma é unitária. A posição sobre o 

resultado dos conflitos é dúbia e as formas de abordar a diferença de forças em todos os 

conflitos possui um caráter trágico que, se dispuséssemos somente das expectativas 

sobre o que poderia ser alcançado, certamente haveria uma avaliação cética sobre 

mobilizar-se. Ainda assim, o “abraço às dunas” ocorreu e teve resultado. Além de ter 

ocorrido, ele partiu de iniciativas de tentar agregar moradores em torno de algo que os 

sensibilizava. Ou seja, no caso do parque eólico, havia uma comunidade já disposta a 

defender seu lugar em relação a algum impacto como o que houvera na salina, um 

aprendizado sobre o que podiam fazer “invasores”, e uma ameaça concreta à base da 

sobrevivência local no período em questão, o turismo. Isso é um processo de tensão real 



332 
 

 

que se transforma num processo de resistência quando reverbera a partir de algumas 

ações pontuais.  

No caso do “meteoro da paixão”, a tensão já estava colocada e o resultado 

poderia não ter existido ou poderia ter sido uma manifestação coletiva ou mesmo outra 

forma de manifestação. Acabou por ser um caso singular e executado por uma ou duas 

pessoas. O mais importante é precisamente entender que, singulares ou coletivos, 

explosivos ou organizados, todos os processos de resistência foram desdobramentos de 

condições de possibilidade postas nesse contexto de contradição capital-lugar. E essas 

tensões estão por aí, dispostas em outros contextos.  

Os moradores de Galinhos tiveram um contexto de desenvolvimento turístico 

que permitiu manter a relação com os saberes locais e, com eles, pesar as formas de 

impacto que poderiam assumir as estruturas que se escondiam atrás de discursos 

ambientalmente favoráveis. A especificidade da relação com o turismo foi fundamental 

para que não houvesse uma desarticulação completa de elementos afetivos importantes 

para essa compreensão de mundo, e essa especificidade tem a ver com a condição 

geográfica local, além do “atraso” na chegada do turismo no local. Em outras palavras, 

mesmo com a desarticulação do modo de vida pesqueiro, o turismo permitiu a 

manutenção de um vínculo com o lugar potencializador, garantiu lugar para o saber e os 

elementos culturais oriundos do modo de vida anterior, e que esses elementos 

articulados sob o turismo se manifestassem afetivamente como esperança de 

desenvolvimento local. Outros lugares podem ter condições de tensão semelhantes, mas 

sem algum elemento disparador. Outros podem estar reagindo e sendo silenciados 

(como Galinhos por pouco não fora). A maior contribuição das resistências galinhenses 

me parece ser o desvelamento dessas proteções ideológicas em torno, especialmente, 

das tecnologias para a produção de energia a partir de fontes renováveis. 
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Dessa maneira, pode-se dizer que a vinculação ao lugar em cada momento 

analisado manifestou um conjunto de afetos em plena dinâmica e, a cada momento, teve 

um papel na forma de conceber o lugar e o que acontecia com ele. Não se pode dizer 

que, com o impacto da salina, a relação generativa com o lugar deixou de existir. 

Mesmo sem a intensidade anterior, existe ao menos como um sentimento geral expresso 

na ideia de “filhos de Galinhos”. Mas é justamente com a dinâmica afetiva que o 

vínculo ganha novos conteúdos, e a condição generativa que ligava as pessoas ao lugar 

por meio do rio aos poucos se torna secundária frente a uma ideia mais ampla de quem 

são esses “filhos”. A ligação agora deixa de se explicar pelo rio, mas se explica pelo 

lugar como um todo e, pode-se dizer, numa condição mais ampla de coletividade.  

Contudo, é certo que o impacto das transformações cria novas condições para o 

lugar que fragilizam o vínculo: a relação com o mercado de trabalho, a necessidade de 

sair para estudar ou trabalhar, a percepção de que o lugar não vai resistir aos constantes 

“invasores”, a percepção de que a natureza já não é tão previsível como fora um dia, a 

fragmentação das atividades sob maior divisão do trabalho, a temporalidade urbana, são 

elementos que imprimem uma vacilação afetiva que poderia desembocar numa 

despotencialização grande e mesmo numa passividade em relação aos poderes que se 

impõem sobre a realidade local. Novamente, acredito que a chave analítica para 

compreender essa sustentação do vínculo como potencializador está no turismo da 

forma como se organiza, de base local, não só por garantir sobrevivência, mas por 

manter uma relação com o lugar em que os conteúdos historicamente construídos na 

dinâmica entre seus moradores, e esses e o lugar, não são suprimidos. Ao contrário, são 

parte das atividades desenvolvidas. 

Vale, entretanto, ressaltar que o lugar não sofre ainda alguns impactos que o 

turismo costuma trazer em longo prazo, como especulação imobiliária, expulsão e 
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marginalização da população nativa, destradicionalização, por exemplo.  Esses 

processos, se vierem a acontecer, junto com a condição geográfica, podem ter 

consequências enormes para os moradores e para esses laços afetivos. Em suma, é 

preciso destacar que um dos aspectos mais importantes dos achados da tese foi a 

compreensão desses laços com o lugar a partir de sua relação dinâmica e não de sua 

apresentação empírica. Se era possível ter trabalhado conceitos como “sentimento de 

pertencimento” ou “identidade de lugar”, pensar os afetos na perspectiva espinosana, 

me permitiu ver a configuração desses vínculos mudando (o rio é deles/delas por 

motivos diferentes dos que fazem a duna ser deles/delas, por exemplo) e configurando 

ações e interpretações sobre a realidade que se expressavam discursivamente de maneira 

muito específica. Isso implica dizer que as consequências práticas, a forma de eles 

serem ativados nos conflitos, a maneira como fazem perceber ameaças, não está no 

vínculo em si, mas em suas relações afetivas constitutivas. Nos três conflitos analisados, 

tais afetos e os sentidos desdobrados deles permitiram identificar ameaças e reagir a 

elas.  

Talvez o elemento de maior destaque nessa dinâmica afetiva seja o corpo ético 

que congrega concepções sobre relações sociais, com a natureza, e os saberes locais. 

Esses últimos foram mais declaradamente fundamentais para a oposição à salina e ao 

parque eólico e um instrumento que permitiu apreender as mudanças em sua face mais 

escondida. Em vários extratos analisados, é por meio dos saberes locais, que os 

moradores se colocam em condição de força superior à dos “invasores”, no sentido de 

que entendem mais daquela realidade, contestando os empreendimentos a partir daquilo 

que somente quem exprime a “voz do lugar” pode compreender. Assim, a manutenção 

desse saber nas atividades turísticas, além da manutenção em algum grau na relação dos 

moradores com o lugar, garante um enfrentamento às mudanças e um sentimento de 
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urgência de mobilização. Para finalizar essa questão, vale ressaltar que atualmente, 

pouco mais de um ano após o fim do período de campo, os moradores têm buscado se 

mobilizar para resolver a problemática do lixo e contestado algumas ações da salina que 

impactam a atividade dos barqueiros. Assim, as relações locais que constituíram as 

oposições aqui relatadas e analisadas, ainda marcam o sentimento de responsabilidade 

pelo local e tensionam os aspectos da realidade que lhes parecem problemáticos. 

A perspectiva ontoepistemológica, bem como a escolha metodológica, 

certamente permitiram uma riqueza de elementos e possibilidades para a compreensão 

da realidade estudada. A inserção etnográfica trouxe elementos que dificilmente teriam 

emergido com uma relação mais distante (talvez os “discursos locais” sejam o melhor 

exemplo disso), e o realismo crítico, somado à leitura espinosana dos afetos, permitiu 

uma compreensão dinâmica das interações pessoa-ambiente que fugiu ao psicologismo 

e ao individualismo tradicionais nos estudos da área. Além disso, essas escolhas 

permitiram incorporar elementos como classe social, política, economia, subjetividade e 

ambiente físico em uma relação complexa e imanente, de modo que, em vez de tratá-los 

como variáveis, à maneira do positivismo, são pensados em suas determinações 

históricas e contextuais.  

Certamente isso implica um esforço interpretativo intenso e impõe limitações ao 

estudo. O aprofundamento de muitas questões exigiria maior tempo em campo e contato 

com outros atores dos conflitos para além daqueles que se manifestaram, como os 

próprios responsáveis pelos empreendimentos. Assim, ao passo em que traz um 

posicionamento do autor da tese, essa opção metodológica de focar nos moradores 

implica uma restrição da realidade e da possibilidade de análise sobre ela. Outra 

limitação do estudo está na processualidade da relação com o campo. Essa relação 

implicou mudanças tanto metodológicas como teóricas que demandaram mais tempo 
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para o desenvolvimento e amadurecimento do trabalho. Um trabalho que já possui de 

antemão o desenho bem delimitado ganha em tempo e talvez em quantidade de 

informações levantadas. Porém, perderia, por um lado, a iniciativa de tomar um 

processo de elaboração de tese como momento de aprendizado e amadurecimento 

intelectual e, por outro, aquilo que a realidade pode oferecer como questão, como 

problema, como reflexão. 

Nesse sentido vale ressaltar a importância do contato com os moradores e, 

sobretudo, os “informantes locais”. Vivenciar o dia a dia, ouvir as discussões mais 

cotidianas, ser questionado sobre meus objetivos e sobre minhas interpretações, poder 

discuti-las com os mesmos, desfez certezas e trouxe muitas outras questões que, em 

alguma medida, puderam ser incorporadas à tese. Novamente valem como exemplo os 

“discursos locais”: só foi possível formular as categorias em função das inúmeras 

conversas cotidianas, na rua, no bar, nos ranchos.  

Além disso, a participação nesse dia a dia implica também uma dinâmica afetiva 

do pesquisador com o lugar, algo bem averso aos anseios objetivistas do positivismo. 

Por exemplo, não seria possível apreender a dimensão da atividade da pesca como algo 

além da sobrevivência, mas que articula lazer, prazer, tensão, jogo, disputa, 

coletividade, religiosidade, símbolos etc., sem ter vivenciado esses contextos. Ademais, 

ao contrário do que tal objetivismo prega, foi justamente o envolvimento que permitiu o 

que acredito ser uma interpretação mais qualificada da realidade, pois coloca o 

pesquisador em contato com as nuanças de significados, elementos que às vezes são 

apenas insinuados e idiossincrasias dos sujeitos de pesquisa e do próprio lugar. 

Por fim, gostaria de destacar o elemento que me levou a Galinhos, as energias de 

fontes renováveis. O caso de Galinhos pode ser um dos poucos que resultou em 

manifestação de tal ordem, contudo é importante destacar a ação de implementação do 
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parque no lugar como parte de uma lógica que vai além do caso de Galinhos. O que o 

conflito analisado permitiu foi tornar salientes essas relações de poder e as 

especificidades do caso de Galinhos, como a presença das dunas e o caso anterior da 

salina, por exemplo. Assim, acredito que o sentido de urgência para os sintomas da 

questão ambiental deve ser analisado criticamente e há espaço nas ciências humanas e 

sociais para buscar outra forma de pensar a garantia de uma relação sustentável com o 

planeta que não seja a que serve à ordem do capital. O confronto entre os saberes locais 

e o saber ecológico oficial no contexto analisado sinaliza para a importância dessa 

reflexão crítica e mostra que é possível refletir e produzir conhecimento sobre relações 

pessoa-ambiente para além dos saberes dominantes que, ao fim e ao cabo, servem ao 

próprio capital e não à sustentabilidade como tal. 

Retomando o filme de Paul Thomas Anderson, Sangue Negro, aludido nas 

primeiras páginas desta tese, a organização de uma sociedade em torno dos 

combustíveis fósseis não foi uma opção restrita ao campo tecnológico e industrial; foi 

um desdobramento da afirmação e consolidação de um estágio das sociedades 

ocidentais que implicou a constituição de um tipo subjetivo dominante, a reestruturação 

dos valores organizativos dessas sociedades, a supressão de modos de vida 

incompatíveis com o modo que se afirmava, a orientação do desenvolvimento 

tecnológico para a expansão do sistema que vinha ganhando vigor e, outrossim, a 

organização ideológica em torno de ideais que naturalizam formas de opressão e 

manipulação em nome da natureza supostamente competitiva e mesquinha dos 

humanos. O que motivou a apresentação do filme no início deste trabalho foi a forma 

lúcida com a qual ele descortina o entrelaçamento dessas questões. O que o percurso 

deste trabalho permitiu, com a contribuição fundamental dos(as) participantes, foi 

igualmente descortinar esse entrelaçamento e reafirmar que não há transição energética 
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em benefício da humanidade e da relação não destrutiva desta com a natureza, sem uma 

transição mais ampla no sentido de outras relações sociais e de produção. 
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APÊNDICE A 

Exemplo de um dos diários de campo 

 

Diário de Campo – 07/08/2015 

 

 Hoje saí apenas após o almoço para ir aos Três Malhos. Estavam lá Francisco, 

Anderson, Cláudio e Thiago. Eles já haviam jogado dois lances e estavam assando um 

pedaço de Curimã. De instante em instante eles comentavam (principalmente Francisco 

e Anderson) que haviam visto ora tainhas, ora curimãs. Perguntei se elas estavam indo 

na outra direção, a do farol. Anderson falou que elas estavam chegando ali em frente e 

voltando. Cláudio havia descido para olhar próximo ao farol e, pouco depois, Francisco 

foi para lá. Em poucos instantes, Cláudio levantou o braço e Francisco correu. Nesse 

momento estavam vindo várias charretes com alguns turistas. Thiago correu gritando 

para as charretes passarem para o lado de cima, o que fizeram rapidamente. Eles ficaram 

um bom tempo observando o mar, enquanto eu tentava avistar algo que parecesse um 

peixe. Não consegui. Em pouco tempo Anderson voltou e os demais ficaram próximo às 

pedras. Enquanto observavam Roberto mostrava, “elas baixaram. Pulam já ali”, ele 

disse apontando na direção do outro rancho. Mas elas não pularam e todos voltaram aos 

lugares de antes. 

 A partir daí todos pareceram mais alarmados. Anderson apontava vez por outra 

dizendo que vinha lance. Ele chegou a dizer para avisarem para o pessoal no outro 

rancho para olharem lá pra baixo que vinha tainha. A isso Roberto respondeu dizendo 

que deviam estar vindo e com Xaréu vindo atrás delas. Anderson perguntou a Roberto 

depois de um tempo se ele conseguia pneus. Roberto disse que não conseguia nem pra 

ele (ele usa para armadilhas pra lagosta).  Depois perguntou pra que Anderson queria, e 

ele disse que era pra queimar “umas palhas” ali próximo durante a noite. “Vou tacar 

fogo pras curimã não passar! Elas veem o fogo e ficam ali e de manhã é só pegar.”  

 Francisco voltou para a barraca e comentou que “foi bem na hora das carroças, 

aí elas baixaram.” Três crianças estavam na barraca, um deles era primo de Anderson e 

outro é filho de Cláudio. Eles estavam conversando e comendo e pediram para eles irem 

pegar tainhas para assarmos na brasa. Um deles foi buscar as tainhas e os outros dois 

foram levar água pra Cláudio. Quando o menino trouxe as tainhas ele foi “escalar” as 
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tainhas. Anderson indicou onde havia uma tábua para isso e ele levou para mais perto 

do mar para fazer isso. Francisco, quando chegou, perguntou o que ele estava fazendo e 

Anderson falou que o menino sabia “escalar” um peixe “bem direitinho”. Após algum 

tempo, Roberto e Francisco deitaram na areia pra tirar um cochilo e Anderson comentou 

que uma vez ficou mirando e Francisco foi dormir. Ele viu o peixe, correu e esqueceu 

de avisar. Por sorte, segundo ele, estava chovendo e Francisco acordou, quando correu 

eles já estavam “lá em cima”. 

 Durante o dia pensei muito sobre o que, desses vários dias, são significativos em 

termos de pesquisa. Parece que é o momento certo de distanciar, retomar o 

estranhamento inicial e perceber as coisas como estrangeiro, o que já estava se tornando 

difícil. Toda a narrativa aqui, de certa forma, envolve a relação com o espaço físico, 

especialmente o mar. Mesmo os que não são pescadores, ou usam a pesca como lazer ou 

estabelecem algumas relação, seja comercial ou simbólica. Os charreteiros já 

“dialogam” com o pescador quando vão passar próximo ao mar e sabem que se mandam 

subir é porque está passando um lance. As histórias pessoais, relativas a familiares, 

amigos, conhecidos, envolvem quase sempre uma pesca, um mergulho, um barco.  

 A leitura disso é entender que eles mobilizam aspectos físicos para compor a 

narrativa sobre os eventos de suas vidas, mesmo que sejam falas curtas (como o caso da 

moréia que pegou um amigo de Josias). Eles discursos trazem, junto com o aspecto 

físico, proposições do lugar social (charreteiro, comerciante, pescador, mergulhador, 

bugueiro, etc.) que ocupam no momento da fala e esse todo da relação com o tempo 

histórico em que vivem. Nesse tempo histórico mais amplo também entra um embate 

entre a tradição e o “progresso”. O turismo é fato, ele é entendido como esse 

acontecimento histórico da cidade e incorporado aos demais elementos (em geral, 

positivamente). A questão da subsistência é central, também. Sempre aparece e é 

claramente um lugar de classe que se expressa. 

 Já me parece possível capturar a tal processualidade da formação de vínculos. O 

vínculo é evidente, mas a dinâmica de constituição dele vem dessas diversas interações 

com signos diferentes: da pesca, da natureza, do comércio, da subsistência (a ausência 

ou presença de trabalho), dentre outras coisas, são afetos, são relações em tensão 

constante.   
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APÊNDICE B 

Exemplo de uma das 23 entrevistas 

 

Edson: Eu sou de Galinhos. Eu fui criado em Galinhos. Desde o meu tempo de menino, 

criança. O que eu conto de Galinhos que, pra mim Galinhos é bom. Não tem um melhor 

não, né. Aqui é conversa boa. Agora, só que a gente hoje... você sabe muito bem as 

partes que acontece, né? Tem umas coisa meia complicada, tem um pessoal que toma 

conta do lugar, viu, não sabe destinar a vida de quem precisa, né, do lado que precisa, 

isola, fica o pessoal naquele sofrimento, diz que é uma bondade e na mesma hora fica 

aquela ruindade, que não faz nada, aí fica o lugar meio sofrido. O povo, né? Porque na 

época passada o pessoal se dirigia desse rio. Esse rio aqui era a mãe do povo. Certo? 

Quando aqui dava, o caba ia ali pra fora, mas a história só era aqui em Galinhos é esse 

rio. Era a mãe de todo mundo aqui esse rio. Era o pai e a mãe, era esse rio. Abaixo de 

Deus era esse rio, né? Hoje, sobreviver em Galinhos desse rio o caba vai passar fome. 

Tá entendendo? Aí chega uma pessoa de fora que a gente confia que vai ajudar, aí 

bagunça.   

Tadeu: Você tá dizendo é político? 

Edson: É. A política bagunça. E não era pra ser assim. Porque antes do tempo que tem 

política em Galinhos, o principal... ajudava. Cada um pouco ajudava de cada canto que 

tinha aquelas precisão, né? Agora em Galinhos ninguém vê isso. Depende, né, muitos 

depende do trabalho, muitos depende do emprego e, no fim, sofre mais de que a 

pescaria antigamente. 

Tadeu: Como era antigamente aqui? 

Edson: Era que a gente vivia só da pescaria. Era só da pescaria. Aqui a gente vivia só 

da pescaria. Só de peixe. Não tinha negócio de prefeitura, não é? Tinha aqueles negócio 

assim... capataz... sabe o que é capataz, né? ... Capataz, que sobrevivia os pescador, 

restaurava aquelas coisa, arrumava as coisa pro pescador. Aí tudo sobrevivia aqui essas 

coisa assim. Hoje não tem mais essa história. Hoje é... o pescador tá sofrido. Pela uma 

parte da região aqui... porque você vê... no início aquela salina tapou muitas camboa que 

a gente tinha...a gente [inaudível] nela, né? Hoje ninguém sobrevive nelas mais que 

taparam tudo. Morreu... né? 

Tadeu: Como foi esse negócio? 

Edson: Ali é o seguinte: Ali foi uma negociação... não sei como foi. eu sei que na época 
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o prefeito me interessou. Não sei qual o motivo. Eu sei que os dono cercaram. Teve uma 

revolução aqui grande aqui, com um capataz que tinha aqui que era o tenente da 

capitania. Ele era muito meu amigo. Ele mora em Ponta Negra. Ele era tenente aqui em 

Galinhos e em Macau. Ele comandava essa área todinha aqui. Era ele. Areia Branca, por 

aqui, ele que comandava. Ele ainda veio aqui dar uma palestra naquele rio quando que 

iam tapar. Ele veio, eu perguntei a ele lá na minha casa (eu morava lá na praia): 

"Sargento... tenente, me diga uma coisa, o senhor acha que é cabível tapar umas camboa 

que nós temos, que nós veve dela?", ele disse "não". Ele perguntou pelo prefeito, né? Na 

época passada. "E o prefeito?" Eu digo "é. Que aqui ele não se manifesta em nada e lá tá 

o problema pra tapar as camboa." ele ainda veio aqui, ainda foi lá, ainda arrancou umas 

estaca ali que tinha no... tinham feito, ele arrancou. Né? Ele ainda foi a Brasília 

conversar aqui. Eu sei que ele, coitado, não teve chance de resolver nada de Galinhos. 

Tadeu: ele tentou evitar... 

Edson: Tentou evitar. Agora, só que parece que foi o órgão que pegou e tiraram o 

homem daqui pra fora. 

Tadeu: Mandaram ele embora? 

Edson: Mandaram ele embora. Né? Você sabe que.o. ói (gesto simbolizando dinheiro). 

Você vê o roubo que tem aí hoje, nós sofrendo e o dinheirão no mundo. Dos ladrão que 

tem por aí. Ninguém sabe como vão fazer e quem sofre é a gente pobre. Né? Aí eu 

disse... aí quando ele...era o tempo de Telern... ele ligou pra mim: "Meu amigo...", ele 

mandou "chama aí Edson. Eu quero falar com ele". Aí eu fui... "diga aê meu amigo véi", 

"você sabe onde é que eu tô?", "sei não", "eu tô em Santa Mandureira". Botaram ele pra 

lá. 

Tadeu: Transferiram ele... 

Edson: Foi  

Tadeu: Ele era de qual órgão? 

Edson: Ele era capitão dos portos. 

Tadeu: Então ele era responsável por essa área. Aí, porque ele foi tentar evitar o 

negócio das camboa... 

Edson: Evitar o negócio das camboa, transferiram ele pra.. né?... ele tinha um direito, aí 

acharam que.. transferiram ele pra Santa Madureira. Aí depois ele veio embora pra cá. 

Ele mora em Ponta Negra. Ele ainda mora em Ponta Negra. Antigamente que tinha 

Telern, eu também não tenho mais contato com ele, ele ligava pra mim. Tenente Israel. 

Era um caba bom. Capitão dos portos. Ele comandava tudo aqui, fazia... mas eu não sei 
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o que fizeram com o homem que tiraram ele daí. Aí de lá pra cá tamparam tudo foi de 

camboa. Eu fiz uma reportagem dessas camboa todinha... em torno ninguém teve direito 

de nada.  

Tadeu: Como foi essa reportagem? Você trouxe? 

Edson: Eu consegui trazer. As reportagem vieram pra aqui, perguntaram, veio um 

órgão aqui, me chamou pra dizer como era, eu contei tudinho. Quantas camboa tinha 

tampada, como era assim, quanto esses manguezal que você tá vendo aí tudo enterraram 

dentro da água. Eles brocaram e enterraram que era pra ninguém saber que tinha 

mangue. Né? Reportagem veio, eu fiz tudinho. Fiz aquele lado dali, fiz aquele lado de 

lá... 

Tadeu: Quando já tinha fechado? 

Edson: Já tinha fechado. Veio aí, passou um processo pra banda do Rio de Janeiro, não 

sei pra onde. Tinha um caba pra banda de não sei aonde que ele reportava lá uma coisa, 

ele disse "é. Essa passagem passou por mim". Agora só que o retorno pra aqui pra 

Galinhos nunca apareceu pra ninguém. Inté hoje. Nem disseram como foi que ficou. O 

que eu conto de Galinhos é isso meu amigo véi. 

Tadeu: Me conta um pouquinho como é que foi quando aconteceu isso. O que que 

vocês fizeram... 

Edson: Não. Ninguém pode fazer mais nada, porque como é que nóis ia fazer? A gente 

pequeno ia fazer o que, brigar com o grande? Eu ainda lutei pra brigar. Eu ainda entrei 

na campanha sozinho número um. Eu ainda entrei sozinho número um pra vencer aqui e 

no fim nada resolvido. Eu ainda tentei pra ver se restaurava. Nada foi resolvido. Aqui 

ainda tem um Tião Câmara, que ele ainda é vivo, ele ainda tem um jornal meu do tempo 

passado que eu falei por Galinhos. Uma pessoa só falou por Galinhos. Ele falou ali, 

passou buggeiro, pra todo mundo escutar, ele disse que aquele jornal do gabinete não 

sía nunca. Tião Câmara. Já ouviu falar em Tião Câmara? É um grandão aí. Ele parece 

que é filho daquele... como é? Aquele que foi governador... Garibaldi. Ele é filho de 

Garibaldi. Ele é um político aí. Ele veio aqui em Galinho e falou que tinha um pessoal 

falado por Galinhos e ninguém se manifestou e ficou tudo por isso mesmo. Nessa é 

quem perdemos. Vemos no morredor. Você vê a água aí hoje aí, é um peixinho aqui 

outro acolá. O cara vai pra maré, às vezes trás, às vezes não trás. Por que? Porque não 

tem mais onde o peixe se criar. Mataram toda a [inaudível] do peixe, toda a criação 

morreu, do início, aí foi se destruindo e as coisa é assim. 

Tadeu: E na época não conseguiram fazer nada? 
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Edson: Nada. Fiz a reportagem, fiz não sei quantas, vieram aqui me buscar, aí fui de 

novo, vieram de novo, fui de novo, e nada chegou pra gente. 

Tadeu: E a reportagem que fim levou? 

Edson: Ninguém sabe. Fiz a reportagem todinha aí. Nesse governo de Robinson Faria, 

veio a reportagem, foi falar acolá, refém, a camboa,... ainda vieram aqui... aí eu fui lá eu 

disse a verdade. eu não fui mentir e disse a verdade, por qual motivo nós távamos preso 

e tava sendo citado, porque quem tomaram a fonte foi eles. 

Tadeu: Isso na época ou agora? 

Edson: Agora. Nessa campanha dele aí. Veio a reportagem pra gente falar acolá, dar 

uma palavra nas camboa, aí eu disse a verdade, né? Eu não fui ter medo dele, não, eles 

me botarem na cadeia, mandarem me matar, porque eu disse a verdade, quem tomou 

conta foi eles. E no que ele teve um repouso pra dizer "Galinhos, eu vou fazer uma 

história pra Galinhos". Nunca ele chegou a fazer. Ele chegou ao governo e nunca fez. 

Então ele não fez. Privou as terras que ele tinha lugar dele. Né? O caba não tinha jeito 

de botar nem um pau desse que ele manda arrancar. Se torar o caba vai pra cadeia. O 

que eu conto é isso. Aí como é que a gente pode viver? 

Tadeu: Vocês chegaram a ser ameaçados, na época? 

Edson: Não. Ele vistorou e disse que ninguém fazia. Né? Ninguém fazia. Realmente 

ninguém faz. Não é? Uma parte pra lá ninguém bota nem um pau que ele não deixa. 

Galinhos é dividido de uma parte disso aqui pra lá, pra cá e pra lá é dele. Quem 

comanda é ele.  

Tadeu: Nas terras do... 

Edson: É. Ele [inaudível] esse salgado todinho, esse salgado aí que agora é salina e 

tudo, é outro órgão, é outros donos que negociou, né? O dele é restauran... da mata pra 

dentro ali é com ele, mas salgado é tudo com esse outro pessoal que ele negociou.  

Tadeu: Mas a salina já existia antes, né? 

Edson: Existia! a salina existia antes... antes dele aí ela já existia, agora era diferente. 

Aqui é o seguinte... aqui é uma camboa [desenha na areia]. Eu vou lhe explicar aqui. 

Você entende de pescaria, de camboa? 

Tadeu: Não. Pouco. Nada. 

Edson: Pronto. ´Tá aqui esse rio, ó. Esse rio vai-se embora, certo? Ele vai, vai, vai 

muito longe. Ele vai no retorno do mato que tem lá em riba. Que lá tem o mato e ele faz 

preamar. Nessa outra tem outro rio. Certo? Aqui tem outro rio. Aí tudo era camboa 

antigamente, que criava peixe demais, era muito peixe que tinha. Né? Ele vedou. Aqui é 
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tudo morto, entendeu? Aí é o seguinte: aí quando ele fechou... na época que ele fechou, 

que ele chegou a ponto a fechar... essa salina era aqui, do jeito que é lá [apontando]... aí 

ela aqui... tá aqui o rio, aí o cara fazia aqui [desenhando na areia]. Ele fazia assim, fazia 

aqui, fazia aqui... isso aqui ficava tudo livre. Nada fechado. Entendeu? Ele só fazia aqui, 

vinha aqui, por aqui tirava aqui, ele fazia aqui, fazia aqui, e a salina ficava aqui. Os rios 

ficava tudo... só parado, sem bulir em nada... não atingia peixe, não pegava o mangue. A 

salina ali era assim. 

Tadeu: E funcionava ela já... 

Edson: Funcionava ela direitinho. Muito sal, muita produção, muita coisa. Entendeu? 

Aí quando ele repassou pra esse... o pai de Rob, que era Osmundo Faria, aí ele vedou. 

Ele mandou me chamar. Ele mandou me chamar. O cara veio aqui "rapaz, Osmundo 

disse que você fosse lá". Eu fui lá. Tinha uma ilha lá que é dele, aí lá tinha um campo de 

aviação, ele chegou, baixou o avião, ele tava lá no banco sentado, ele chegou e: "Edson, 

meu amigo, agora Galinho é meu." Eu digo "é?". Fazer o quê? Eu disse a ele "fazer o 

quê?" 

Tadeu: A salina era dele? Ele tinha comprado? 

Edson: Ele tinha comprado. Aí, pra dividir a salina como ele comprou, sem restaurar e 

não fechar nada, ele achou que não podia faer nada. Tá entendendo? Ele achou que não 

fazia nada o que ele queria. Né? O espaço que... lá era pouco. Ele achava que ele via 

muito retorno pra salina como hoje tá aí, ói, aí ele olhou. aí ele mandou me chamar, 

conversou: "Edson, que que você acha? Agora Galinho é meu. Eu comprei isso aqui. E 

eu queria ver se fazia aqui um..." Eu digo "Seu Osmundo é o seguinte: hoje na terra só 

não faz... dinheiro só não faz chover, porque quem faz chuva é Deus, mas quem tem 

dinheiro na terra faz tudo quanto ele quer. Né?" Ele disse "É. E aí eu tô com vontade de 

fazer um caso aí. Lá está o sal, ói." Tá vendo o sal ali? Aí ele perguntou "quantas 

camboa tem?" Eu digo "rapaz, a camboa tem fulana, cicrana, cicrana... tudinho" Aí ele 

foi estudar. Ele disse "é. Eu vou restaurar aquilo ali e fazer um porto ali." Ele disse "eu 

não tenho dinheiro, mas a SUDENE..." SUDENE, né, que emprestava o dinheiro? Ele 

foi, na época ele tirou o dinheiro pra gastar nessa... pra fechar ali a salina. E ele foi e 

fechou e fez o cais. Lá está o cais, lá. Ele morreu, mas deixou feito.  

Tadeu: É aquele ali onde fica a montanha de sal? 

Edson: Sim. Lá. Ele fechou aquilo ali logo, fez logo o porto, e foi indo, e foi indo, e a 

salina é completa. E as camboa tudo tampada. 

Tadeu: E morreu tudo? E vocês pescavam ali? 
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Edson: Morreu tudo. Pescava. Nossa pescaria era ali no fim do rio. Hoje ninguém tem 

direito de pescar mais. Né? 

Tadeu: Agora só existe essa parte daqui? 

Edson: Essa parte aqui. Aqui, pra você ver, dá o quê mais, que não tem a criação de 

peixe? Não tem o criador de peixe que era antigamente, tinha pedra, tinha tudo, tudo 

tinha pro peixe... né... sobreviver. Hoje acabou. 

Tadeu: Me contaram que quando eles fecharam ainda teve gente que tentou entrar 

lá pra pescar e era expulso. 

Edson: Foi expulso. Eu mesmo, um dia, cheguei lá, ele... ele não me expulsou não. Me 

expulsou não. Porque ele me conhecia, ele disse "Edson, olha, é o seguinte: eu quero 

você aqui... tudo quanto houver aqui você me diga." [inaudível]. Eu não importo que 

você pesque, agora eu não quero ninguém aqui dentro. Ele era bom pra mim demais, 

Seu Osmundo era legal pra mim demais. Ele não era má pessoa pra mim, não. Sabe? Aí 

ele "olhe, tando aqui, olhe por aí, me entregue..." E ainda pegamo os caba roubando 

sal... na época passada os caba roubavam lá... Ele chegava, dizia "rapaz, tu olha aí. Não 

vai dizer que eu disse. Agora tu olha que [inaudível]. Ainda tem uns aborrecimento, 

também não disse quem era, quem não era. eu via tudinho. Eu pescava lá. Né? E ele 

mandava "dê uma olhadinha. Olhe, diga lá..." Mas os cara não ligava não que podia 

olhar. Ninguém via vigiar, né? Entendeu? Aí, eu também... eu ficava na minha, né? Eu 

só dizia pro cara "rapaz, tu se liga, visse? Tu se liga que tem gente de olho." Era o que 

eu dizia. Que o coitado também precisava. A gente via tudo imprensado, muito peixe lá 

dentro, os cara ia pegar eu dizia "olha, tu diz que nem me visse. Dá tua viração pra aí e 

nem me avistasse." Porque era muito peixe e o peixe tava preso. Ia morrer... como 

morreu mesmo. Então é melhor ir lá e catar, né? Aí, quando chegou um dia uma 

reclamação, aí eu tava lá na pescaria quando chegou... aí eu fui lá no feitor, que era o 

finado Adalto (ele morreu, esse homem), "Seu Adalto..." Aí ele chegou lá na pescaria, 

tava eu e um tio meu e um rapaz aqui... aí ele viu muito peixe, tinha pena do peixe se 

acabar, né? Aí digo "vamo pegar esse peixe, vamo salgar, vamo meter a faca, vamo 

salgar peixe, isso aqui vai morrer, isso aqui vai se perder." Aí metemo a carga. Quando 

foi a boca da noite, nós tava lá, quando da fé lá vem o marombo de gente. Era soldado, 

era ele, era... segurança e tudo. Aí, tava lá, aí chegou "Ei!", ai meu tio que respondeu, 

"quem é essa pescaria?", "Edson", "cadê ele?", "ele tá ali", aí o menino foi me chamar. 

Aí quando ele chegou "diga aí, Seu Adalto". "Edson, e aqui?", eu digo "Seu Adalto, não 

deu tempo da gente alertar o senhor. Já tava de noite. Eu cheguei aqui o senhor já tinha 
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ido pra..."... tinha o fagulho, ele morava lá, sabe? Ele vivia lá, não vivia na salina... dava 

cinco horas, quatro horas, ele ia embora... eu digo "não deu tempo de chamar, cheguei e 

vi esse peixe aqui, eu sei que vai se perder, tô aqui". Ele disse "é, mas você sabe que 

isso aqui é proibido...", "não, eu sei que é, agora...tá no senhor. Eu tô fazendo aqui, não 

foi por roubo, não foi porque eu tinha... agora eu tô aqui", ele disse "é. Tudo bem. 

Agora comande sua pescaria, agora não queira ninguém aqui dentro". Ele me deu esse 

peixe, né? Eu tinha pegado muito peixe. Era peixe demais. eu peguei uns dois mil quilos 

de peixe no momento. De cinco horas inté de dez horas da noite já tinha quase dois mil 

quilos já...  

Tadeu: Então o que já tinha pego ele deixou levar? 

Edson: Ele deixou levar. Ele disse "agora não entra aqui dentro. Ninguém." aí 

também... Chegava os cara, dizia "Edson...", eu digo "rapaz, o peixe tá morrendo aí. 

Agora se você entrar aí, vier gente, não diga que eu tava aqui perto não. Eu digo que 

nem vi vocês." Eu só falava que os coitado também precisava. Aí, de lá pra cá morreu 

todo o peixe, aí acabou.  

Tadeu: Aí não nasce mais... 

Edson: Não, não. Agora só grau e mangue acabou tudo debaixo d'água e tudo, tudo, e 

tudo. 

Tadeu: Você acha que podia ter sido diferente na época? 

Edson: Na época, se tivesse... tinha sido diferente. Hoje ele tivesse na ilha dele, nós 

tinha a nossa e o rio pra pescar. Como antigamente que eu disse a você, que o rio era 

aqui e a salina era assim, ó.  

Tadeu: Podia ter sido feito sem prejudicar... 

Edson: Sem prejudicar ninguém. Mas ele achou que tinha umas [inaudível], que ele não 

podia perder, que tinha que aproveitrar... tapasse o rio. Que foi como ele fez. Entendeu? 

Tadeu: E quem dependia do rio, hoje faz o que? 

Edson: É uns empregado sofrendo. Um coitado véio acolá é dois quilo, três quilo de 

Caique. Um dia ele pega, outro dia ele não pega. Não tem mais condições como 

antigamente. Né? Nao tem. Aí hoje: lá vem a história... projeto de camarão. Aí acabou o 

resto.  

Tadeu: O camarão já tá, né? 

Edson: Aí acabou o resto. O camarão acabou o resto. Acabou de tapar tudo 

Tadeu: Fecharam também? 

Edson: Fecharam. As camboa que tinha pra ali, que ainda tinha uns... fecharam tudo. 
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Vedaram tudo.  

Tadeu: Faz quanto tempo do camarão que botou aí? 

Edson: Rapaz, o camarão já tá o quê? Já tá uns quinze anos. O projeto de camarão. Né? 

Que a primeira veio à falência, né? Parou uns dias. Aí entrou essa outra. Agora que 

renovou. Tá restaurando daqui inté o fim desse rio lá embaixo. Porque Galinhos tem 

[..19m46s], que ainda tem o rio aí, que ele ainda retorna a água muito longe, né? Mas 

como eles vão tapar, eles tão fazendo retorno de lá pela beira do mangue... tem canto 

que eles tão brocando mangue, que eu já vi. Eu já vi. eles tão brocando mangue pra 

fazer. Entendeu?  

Tadeu: Tão o quê? Brocando? 

Edson: Sim. Cortando mangue pra fazer os paredão. Eu já vi. 

Tadeu: Esse é o viveiro de camarão? 

Edson: Viveiro de camarão. Aí eles tão levando daí inté chegar no outro projeto de 

camarão que tem lá pras banda de Guamaré, né? Pra emendar cabeça com cabeça aqui. 

Quando emendar cabeça com cabeça, aí Galinhos vai pra onde? Galinhos vai só pro 

chicote da água, porque esse retorno da água aí não tem mais pra onde ela ir. 

Tadeu: É verdade que a água tá vindo mais pra cima? 

Edson: Realmente. Tá com... ói... tá vendo onde aquele bote 'tá? Lá no passado essas 

dunas era lá onde tá aquele bote, ói! Repara o tanto que já comeu de lá pra cá e vem 

comendo devagarzinho  

Tadeu: A água tem que sair por algum canto, né? 

Edson: A união teve aqui comigo. Ela veio aqui. Veio a reportagem comigo aqui. A 

União... aí eu tive um debate com o prefeito, esse mesmo que tá aí logo na época do 

outro mandato dele. Ele queria demolir isso aqui.  

Tadeu: As casas daqui? 

Edson: Sim. As casas ele queria demolir tudinho. E eu tinha um ranchinho, como tem 

esse grandão aí eu tinha um pequenininho, sabe, que eu ... quando eu fiz esse rancho eu 

tinha 14 anos... 18 anos quando eu fiz esse rancho... e me casei com uma mulher aqui eu 

fiz esse rancho, né? [telefone toca. Interrupção] ... sim, meu amigo. Aí é aquela história, 

né? Aí eles tão aí... não pararam, não. A União teve comigo, debati com... aí na época 

tava o racnhinho, que eu tinha um ranchinho bem aí, e eu sempre convivi com esse 

rancho da praia... desde dezoito anos, que eu me casei, que eu fiz esse rancho na beira 

da praia.  

Tadeu: Mas o senhor não morava aqui ainda, não? 
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Edson: Não. Morava aqui não. Isso aqui foi agora há poucos dias. Isso aqui atrás. aí eu 

fiz esse bangalô aí, sabe? Eu vou fazer isso aqui, porque ao menos eu ... aí eu tinha o 

ranchinho daí de baixo... aí eu fiz aquele ali, mas não deu certo, aí eu digo "eu vou 

parar"... aí hoje tem reciclagem, sabe? Eu trabalho em reciclagem. Aí eu boto aí dentro. 

Aí é cheio de reciclagem. 

Tadeu: Hoje você trabalha com pesca e reciclagem? 

Edson: É...e reciclagem. Pescaria sempre eu vou, é só pra quebrar um galho. Às vezes a 

pessoa quer um peixinho eu dou, chega um coitado, quer um peixe... 

Tadeu: Mas principalmente da reciclagem? 

Edson: Reciclagem. 

Tadeu: Sim. Aí queriam derrubar aí? 

Edson: Aí ele quis demolir isso aqui tudinho. Daqui aos Galos ele queria demolir. Ele 

tinha negociado com um órgão da Petrobrás, que era pra demolir pra fazer um porto 

aqui. Aí, quando foi na hora, eu tava, uma hora mais ou menos dessa assim, mais cedo 

um pouco... aí o rancho era ali. Aí eu mudei pra ali, sabe? aí o cara chegou, parou o 

carro ali na porta, "o senhor é o Edson?", eu digo "sou". "O senhor sabe que tem dez 

dias pra sair  daqui?", mesmo assim pra mim. Eu digo "é? Sei não. Desculpa aí, mas eu 

não sei não, senhor", "pois o senhor tem dez dias pra sair daqui." aí eu olhei pra ele 

assim, eu digo "qual o motivo?", ele "não. Não tem motivo, não, pro senhor sair. Dez 

dias pro senhor sair daqui". "Não, Agora eu quero que o senhor diga pra onde é que eu 

vou. Se o senhor me mandar lá pra aquele riba de mangue, eu vou. e o senhor mandar 

pra lá pra acolá da ponta, se o senhor mandar, eu vou. Agora, pra sair daqui com dez 

dias daqui, não tem pra onde ir." Aí fiquemo batendo um papo um pouquinho lá, aí ele 

dizia uma coisa, eu dizia outra, aí ele saiu. "Eu não quero conversa". Eu disse "não. A 

conversa com o senhor é muito pouca. Eu também não quero conversa com gente que 

eu nem conheço. Agora, pra sair daqui com dez dias, eu acho difícil." Aí ele entrou no 

carro e saiu. Quando ele vai saindo lá vem o prefeito aqui, o tal de Ricardo. "Venha cá, 

moço! Aquele rapaz saiu daqui agora há pouco, disse que vai botar isso aqui de dez dias 

a baixo por qual motivo?" "Não, Edson. É que você sabe que o pessoal da União tá aí." 

Eu digo assim "o pessoal da União. É um direito seu conversar com eles. Agora 

derrubar o que a gente tem aqui... pelo amor de Deus! Né? Aí, quando ele chegou lá... 

quando bateu o zunzun, aí nego deu dor de cabeça. Teve caba que [Inaudível] lá pra 

banda dos Galos. Que ia derrubar tudo, né? Aí o velho que morava aqui nesse prédio 

aqui bem encostado aqui, sabe... ele mandou me chamar. "Seu Edson, mandei lhe 
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chamar... e o homem?". "Rapaz, o homem me deu dez dias. Ele veio aqui e me deu dez 

dias. Em todo canto aqui ele deu dez dias pra botar tudo abaixo." Eu disse "Seu Clóvis, 

e agora?", "rapaz, eu vou anotar, seu Edson. Qualquer coisa, o senhor me acompanha 

depois?", eu digo "eu vou. Tem bicho não". Aí eu sei que ele foi pra Natal. Quando foi 

no outro dia eu chegou. "Seu Edson, vamo  pra União. Eu tive lá. Pra a gente 

comparecer lá, conversar...", "vamos, vamos". Aí quando foi no outro dia nós fomos. 

Levamos daqui 21 pessoas. Levamos 21 pessoas. 

Tadeu: Representantes aqui da... 

Edson: Sim. Aí ... eu na história... aí eu comecei, lá vai...e lá vai a história, e lá vai a 

conversa...lá vai.. e daqui a pouco começou quase uma briga. Porque o cara que tinha 

comido a bola de Ricardo, ele tava lá e ia dar confusão. Ele abriu a confusão com o 

povo. Porque ele queria vencer pra ganhar o dinheiro.. já tinha comido a bola dele, 

né?...aí ia ganhar o dinheiro pra negociar isso aqui. 

Tadeu: O cara já tinha acertado com Ricardo pra construir 

Edson: Com Ricardo. Já tinha comido a bola. 

Tadeu: A reunião tava vocês, os representantes daqui, os representantes da 

empresa... 

Edson: É. Tava lá, aí quando chegamos lá, aí lá vai [inaudível]. Aí o ex-prefeito, que 

era o Chiquinho, o Chiquinho que foi prefeito, né? Aí ele tava.. 

Tadeu: Mas ele ainda não tinha sido prefeito, não? 

Edson: Ele já tinha sido prefeito. Já tinha sido prefeito. Né? Aí ele tava lá numa 

história, aí quando o cara levantou-se, aí encarou ele. Aí disse "você vem pra aqui. 

Além de você vir pra aqui, ainda traz uma ruma de gente pra me agredir?". Ele, o cara 

lá. Eu digo "ei! Dê licença aí cidadão. Você tá vendo todo esse pessoal aqui? Ninguém 

aqui veio agredir o senhor, não. Eu vim... ta me vendo aqui? Eu vim..o meu lugar tá ali 

se acabando e vocês não tomam as providência, não." Aí foi o que eu disse, né? aí eu sei 

que ninguém falou mais. Só falou eu e acabou o povo. Ficou todo mundo murcho. Aí 

ele disse...aí o pai de Chiquinho... ele saiu e disse assim "não. Eu vou olhar Galinhos. 

Eu nunca cheguei a olhar Galinhos", "porque quem come isso aqui não pode olhar o que 

fez." Eu disse mesmo assim na cara dele. Mesmo assim. Sabe? Que a gente tem que 

dizer mesmo, né? Aí ele disse... "não, mas...", "eu acredito quando o senhor for lá. 

Agora, o senhor não vai, não. Eu tô dizendo que o senhor não vai porque o senhor não 

vai. O senhor tá dizendo aqui, agora o senhor não vai saber o que tá acontecendo em 

Galinhos". Aí ficou todo mundo olhando. 21 pessoas. 21 pessoas. Só eu falei. Aí tudo 
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bem. Aí eu sei que chegou um deputado, lembro nem quem era, um cara pequeno, 

quando ele chegou ele deu brabo com um cara lá. Ee estava do lado. Quando ele entrou 

"já resolveu o pessoal de Galinhos aqui, já?" ele deu um batido nesse caba que não foi 

fácil. "Quero isso aqui tudo resolvido agora!" Aí fomos pra Assembléia, né? fomos tudo 

pra Assembléia, chegando todo mundo assinou, tudinho assinou. Vamos-se embora. Aí 

ficou a palestra lá dele, né? Do cara contra a gente lá. Tudo bem. Aí ele... não sei quem 

ele era, não sei...e a mulher que era...a chefe era Dona Yeda. A que veio aqui. Aí, 

quando foi no outro dia o Seu Clóvis chegou. "Seu Edson, a mulher mandou lhe 

chamar". Que era Dona Yeda, chefe da União. "E é o quê, homi?" "Ela disse que 

levasse umas quinze pessoas", "me diga onde é que eu vou arrumar essas pessoas, Seu 

Clóvis" 

Tadeu: Isso depois já daquelas vinte e uma? 

Edson: Sim. Depois. Aí eu fui com a outra. Levei as vinte e fui a outra, que era pra 

levar quinze pessoas. "Seu Clóvis, eu vou arrumar esse pessoal aonde?" Saí em 

Galinhos em peso. Não encontrei nenhuma pessoa pra ir comigo. Nenhum! Aí seu 

Clóvis chegou e "Seu Edson, e agora?" "Eu vou mesmo. Bora?" Tinha um rapaz aí 

"Edson...", eu digo "Bora?", "bora". E levei um cara. Cheguei lá na reunião, entremos 

na reunião, aí tava lá as mulher, tava ela, aí o cara falou, aí ela foi e disse "Seu Edson", 

eu digo "oi, senhora", "tem alguma coisa a dizer?", "tenho, senhora. Doutora, eu vim 

aqui pela primeira vez e agora pela segunda. Eu sou analfabeto, não entendo nada, agora 

eu vim aqui resolver um problema de meu lugar, o que tá acontecendo em Galinhos. 

Vim pela primeira vez, teve o aborrecimento e eu vim hoje aqui saber... não foi 

aborrecimento, mas como é que vai ficar. Eu vim saber disso. Desculpe minhas 

expressões, que o cara que é analfabeto não é entendido", "não, Seu Edson. O senhor 

tá.." Tudo bem. Aí eu fui, disse ela, "é o quê?", e o cara disse "é"...aí ela foi e disse..."aí 

a minha história é essa. A senhora vai resolver o quê?", "não. Vamos a Galinhos". Eu 

digo "doutora, desculpa eu lhe dizer. Aqui nesse seu gabinete a senhora pode dizer que 

vai ou não vai. Não vou dizer que a senhora não vai, não. Agora, a senhora... qual o dia 

que a senhora vai?", ela disse "você tá achando que eu não vou?", eu digo "não senhora. 

Eu tô só lhe dizendo: pra ficar aqui de conversa não adianta. É melhor a gente ficar 

quieto. Né?" "Não, mas eu vou! Eu vou a Galinhos saber o que tá acontecendo. Você 

veio aqui dizer. Eu vou olhar o que você tá dizendo. A verdade como é a gente tem que 

ver". Eu digo "é. A senhora tá dizendo que vai, eu tô acreditando que a senhora vai". Aí 

ela disse "eu vou no dia 16 de abril". Aí convidou umas quatro mulher, dois homens: 
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"fulano, vai?" Todo mundo assinou, né? Aí tá certo. Eu tava no rancho. No dia 16, umas 

oito e meia, por aí assim, tava eu e um rapaz ali, quando ele veio "Edson, lá vem um 

rebanho de mulher aqui". "É o quê homi?" Aí eu vesti a camisa ligeiro. Lá vinha lá na 

frente. Quando ela chegou na frente do rancho..."diga aí, meu patrão, você disse que eu 

não vinha!", "Não senhora, eu acreditei que a senhora vinha", "pois eu tô aqui". No dia 

que ela disse ela veio. Né? Ela foi e disse assim: "vamos começar da onde? Bora 

começar logo daqui?" Ela começou da minha porta. Eu digo "a senhora tá vendo essas 

dunas? Era por lá, ói. Lá naquele meio de mundo. Ói onde ela ta! Botando na porta 

desse rancho." Aí o homem disse assim: "vixi Maria! Pelo amor  de Deus. Que tava 

naquele meio de mundo, tá aqui, vai acabar Galinhos!" Aí descemos pra ali, né? 

Cheguei ali, mostrei mais um recando, que a maré volta pra lá, ela "vixi Maria!" Lá vai, 

lá vai, olhei isso aqui, aí mostrei a ela, fomos lá no cemitério, eu digo "ói, nego véi! As 

dunas eram acolá, olha onde tá batendo, na parede do cemitério. Tá comendo tudo." 

Agora, por que? Salina, projeto de camarão e Galinhos se encolhendo. "Tá certo, Seu 

Edson. O que o senhor me disse eu tô vendo". Tudo bem, tudo bem. Aí só amanhã, de 

nove horas tem reunião lá na câmara. Aí ele disse "é. Vamos." "E o prefeito tá presente 

nesse...?", "Ele tem que tá", "ói, aquele homem é duvidoso". Aí fomos pra lá, quando 

chegamos no horário, aí nada do homem. Aí ela vinha, né: "ei, e o homem, apareceu?" 

"Se preocupe não que ele vem. Eu quero que ele não venha!" E lá vai, lá vai, e tamo 

perdendo a reunião, e lá vem... quando dá fé ele... "ói, ´ta vendo, lá vem ele. Agora 

quero que ele não venha!" Botou pra dentro, né? Era gente demais. Ela falou, dizendo as 

coisas dela. Ele se aperriou-se, né? Queria falar antes da mulher. Aí eu sei que ela deu 

uns três carão nele, que ele até chorou. Levou umas vaia. Lá dentro do clube, lá, ele 

levou umas vaia. Que a mulher... que ele queria pegar pra falar, aí "ói, quem manda aqui 

sou eu". "Não, porque eu sou pref...", "sim, você é prefeito, agora quem comanda aqui 

hoje sou eu." Dona Yeda. Ele chorou no evento. Chorou. Aí o povo meteu-lhe a vaia. 

Foi vaia, viu? Aí ele olhava pra mim e eu ficava assim. "Esse caba tá dizendo que eu 

sou culpado? Eu não fui culpado não." Aí quando ele..aí lá vai.."Dona Yeda, você dá 

licença eu falar umas duas palavras?" "O senhor tem três minutos pra falar, seu Edson" 

Aí quando tava ali ela disse: "pronto, Seu Edson, agora chegou a sua vez". Aí eu fui e 

disse: "Seu prefeito, eu não fui pra Natal falar de você, não. Não tinha nada a ver o seu 

lado. Eu fui lá defender meu lugar. E tá aqui essa mulher. Eu falei o nome desse homem 

lá?" "Não. Pra mim não. O que você disse a mim eu vim e olhei aqui. Eu vim, olhei, e 

vi." Aí eu sei que ele prometeu não sei o que, prometeu não sei o que. Então, ele nunca 
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fez. Tá aí! Prometeu um muro de arrima, inté hoje nunca fez. Nunca fez e não vai fazer 

nunca. 

Tadeu: Então vocês conseguiram evitar... 

Edson: Evitar o que foi. Mas por ele... né? Aí eu sei que ele levou uns carão... aí ela.. 

quando ela vem ela manda dizer "diga a seu Edson que eu tô chegando aí." Quando 

chega pra perguntar como é, como é, como é. Aí o que eu digo é o que eu vivo. Não é? 

Tadeu: E por que o senhor acha que dessa vez vocês conseguiram e da outra vez 

não, quando foi a camboa? O que que faltou? 

Edson: Não. A camboa é porque ninguém sabe. Ninguém sabe o que foi que aconteceu, 

né? [Interrupção - Telefone] Apois, meu nego véi, é assim. Eu batalhei muito por 

Galinhos. Hoje a gente tá aqui no sofrimento de vida, desse rio, dessas camboa 

tampada. Cada dia mais ficando mais difícil. Né? 

Tadeu: Então por que que o senhor acha que agora vocês conseguiram evitar que 

fosse derrubado aqui as casas, mas na época da salina vocês não conseguiram 

evitar? 

Edson: O problema foi mais complicado, né? A gente não teve... você viu o capitão dos 

portos, entrou na briga e ele mesmo... afastaram ele do órgão. Ninguém sabe qual foi o 

motivo, né? Porque com a força dele era pra ter mais... e o homem quis... botaram o 

homem pra fora... transferiram ele lá pra outro canto. Não ficou mais comandando aqui 

Macau, essa região. Foi o que ele disse a mim. Aí ficou difícil. Aí pronto. Aí de lá pra 

cá... hoje ninguém sabe onde é que vai viver, se vamos escapar, ninguém sabe.  

Tadeu: E o senhor veio morar de frente pra salina, né? 

Edson: É. Eu gostei desse canto aqui. Quando eu fiz esse rancho, eu me casei, eu tinha 

18 anos, fiz esse ranchinho na beira da praia. Eu botei abaixo um dia desse. Faz tanto 

ano que eu tinha dezoito anos. Tô com 69...né? Aí eu vi ele caindo assim e "ele vai cair 

quando Deus quiser." Aí ele caiu pra lá, coisou, aí eu botei ele abaixo. Aí veio esse 

galpão aí, aí eu disse "eu vou ficar por aqui". Aí foi na hora que o homem queria 

demolir. Ganhemo a questão. A união veio aqui, separou nós pra cá. Essa área é com a 

união, essa área aqui é nossa, né? Aí ela falou "pronto, Seu Edson. Daqui pra cá pode 

fazer a sua casa." Pra cá é a União. Tamo esperando ela vim qualquer hora, né? 

Tadeu: Eles falaram que ainda vão mexer aqui, então? 

Edson: Vai mexer. Ela disse que ainda vem aqui, agora ninguém sabe qual é a hora, 

nem o dia. 

Tadeu: foi que ano isso? 
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Edson: Rapaz, vai fazer uns três anos, já. Já passou dos três anos que eles vieram aqui. 

Agora, eles só vêm assim quando dá denúncia. Quando é denúncia eles vêm lijeiro 

demais. Entendeu? Aí fizeram umas casas pras bandas dali, fizeram pras banda daí. Aí 

ele me disse.. ele me deu os telefone... "Seu Edson, ói, não brigue com ninguém não. 

Quando o senhor conversar... não, converse logo com a gente, que a gente vem 

resolver." Mas eles tão fazendo aí e eu também não vou brigar por ninguém? 

Tadeu: Isso aí foi a prefeitura? 

Edson: Não. Foi a União. Eles derrubaram muita coisa por ali, certo? Que é da União. 

Aí ele pediu que, quando conversar com a pessoa que trouxesse aí.. "não brigue, não." 

Ligue pra gente que a gente resolve. Aí fizeram um bocado de monte de barraco por aí. 

Um monte de barraca depois que eles vieram aqui. Foram-se embora e começaram a 

fazer. Também nunca disse nada nem denunciei, não. No dia que eles vierem aí, ele 

resolver lá os negócios dele, né? Aí quando o cara vai, eu digo "ei. Não diga que eu teja 

nem perto." Pra não parecer que foi eu que mandei, não. Aí esperando qualquer dia que 

chegar. Deus queira que eles fiquem nos barracos deles, né? Aí é assim. 

Tadeu: Então, o senhor acha que Galinhos mudou completamente pro pescador? 

Edson: Mudou dema.. igi, Maria. Uma morte, homi. Pelo amor de Deus. Isso aqui é. Do 

tempo que era pra hoje acabou. Ei, isso aqui era uma mãe de peixe, isso aqui era bom 

demais, isso aqui era peixe demais. Meu amigo véi, isso aqui era tanto peixe que você 

ficava... dizia "rapaz, como é que um rio desse é rico!" Mas hoje acabou. Tem mais não. 

Se você visse acolá as camboa que tem tampada. Ói, tem 66 camboa tampada! 66! 

Tadeu: São quantas no total?  

Edson: Aqui tinha umas setenta e tantas camboa com essas aqui. Só la foi 66 camboa 

tampada lá. Só lá foi 66. 

Tadeu: E tamparam só pra salina? E aqui foi o camarão? 

Edson: Só a salina. Aqui foi o camarão. Tá terminando de tampar o resto. Né? Aí 

Galinho véi só se encolhendo. Cada maré que tem come um pedaço. Cada maré vem e 

come um pedaço. 

Tadeu: E falaram também que quando foram fazer a obra lá na duna, a eólica, 

jogaram areia pra dentro do rio também... 

Edson: Fechou muito rio pra dentro. O rio tá mesmo assim.. bem pouquinho pra... 

atravessar pro outro lado. 

Tadeu: E a duna tá vindo mais pra frente? 

Edson: É. É. Lá tem um rio e eu botei assim: daqui um ano ele completa do outro lado. 
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Aí fecha. 

Tadeu: Tá fechando por areia 

Edson: Por areia mesmo. Areia descendo, descendo, descendo. Lá que chama o capim. 

Você já teve lá, já? Você não viu aquele bico de morro que tem cá embaixo? Não tem 

um bico de morro andando, andando, andando, né? 

Tadeu: Ele tá vindo mais pra perto, né? 

Edson: Tá, homi! Tá andando demais. O bicho ... tudo que ele.. vai indo, vai indo, vai 

indo. né? Porque ali é o seguinte: a natureza é complicada. A natureza é um órgão que 

só quem sabe é Deus. Que fosse uma coisa que não tivesse sido por Deus, já tinha 

fechado. Mas ele vai, leva aquela areia, aí ela volta, vai se retocando, vai se crescendo, 

vai pra lá, inté que vai chegando inté o ponto de chegar. É. Natureza é assim. Quem 

pensar a natureza, ninguém sabe o que a natureza... só quem sabe o que é a natureza é 

Deus. O caba vai dizer assim "não, vamos..." Ói, não brinque com a natureza que você 

não sabe o que é a natureza, não. Só quem sabe é Deus. E mais ninguém. 

Tadeu: Mexeram e, no final, tomaram um monte de decisão, e os mais 

prejudicados foram os pescadores que não tiveram voz. 

Edson: Os pescadores. Não tiveram voz. Né? É tanto que eu fiquei falando sozinho 

número um. 

Tadeu: Mas porque que o senhor acha que as pessoas não quiseram peitar? 

Edson: Rapaz, é porque Galinhos... eu vou lhe dizer o seguinte: Galinhos tem uma 

parte de gente acomodado. Pessoal que não.. Acha que tudo pra frente é bom... Só que 

não é assim. Né? Você vê São Paulo, Rio, quando tem aquelas coisas, você vê aquele 

monte de gente "vamo avançar pra ver se eles ganham!" Mas aqui em Galinhos não 

existe isso, não. É acomodado. Se o cara chegar ali "ei!" Rapaz, vem cá que eu  dou 

uma pisa em cada um, ainda vão tudo pra pra dentro de casa apanhar. Ninguém sai pra 

fora. Vão tudo apanhar dentro de casa. Galinhos tem essa história. Desde o início do 

tempo é assim, Galinhos, é acomodado.  

Tadeu: Mas eles conseguiram brigar pra não ter o parque eólico em cima, pelo 

menos, né? 

Edson: Sim. Brigaram, mas... 

Tadeu: ainda tá lá. 

Edson: Ainda tá lá. Brigaram, mas foi o que convenceram. Porque teve a briga dali. 

Né? Teve a briga dali. 

Tadeu: E querendo ou não brigaram também com a salina. 
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Edson: Né? Aí quando foi um dia... minha mulher ainda era viva "homi, tu deixa 

isso...", eu disse "não, eu tô brigando por enquanto pelo que é da gente, que é nosso. Eu 

vou querer mexer com... eu crio meus filho com pescaria, com isso, aquilo, não tem 

emprego, não sou empregado." Né? Nem aposentador eu era. Hoje eu tenho minha 

aposentadoria. Não esquento. Não ligo. Meus filho é tudo criado. Né? É uma coisa que 

a gente nem sente muito. E quando tem um monte de menino pequenininho que a gente 

não tem de onde buscar? Onde ia buscar ninguém vê mais. Aí dá dor, meu amigo. Né? 

Aí eu sei que... aí tá certo. Eu vou sair. Aí saí. Essa armação de "vamos fazer acolá uma 

reportagem". Eu já não vou mais. Que não adianta eu ir. Conversar pra quê? Né? Um 

cara do projeto de camarão... projeto de camarão. Né?... vinhemo ali, fizemo uma 

derradeira uma reunião. Aquele cara lá. E o da salina também tava. Aí começaram e eu 

digo "rapaz, é o seguinte: não tenho nada contra ... 

Tadeu: Eles fizeram reunião com a população? 

Edson: É... "eu não tenho nada contra salina e projeto de camarão. O que eu tenho 

contra é que tomaram o nosso espaço. Foi só o que eu disse. O cara pegou ar. Aí ele 

foi... aí olhou assim "não. A gente vai fazer aqui um estudo. A gente vai fazer um 

estudo pra nós assalariar o pescador." O do camarão. Né? Esse estudo dele eu não sei 

qual o ano que vai ser. Que até aqui nunca teve estudo. 

Tadeu: E já tá funcionando a empresa? 

Edson: Já tão funcionando a empresa. Já tão abrindo mais canto pra lá, pra acabar de 

restaurar o resto, acabar tudo, e nunca teve esse salário pra ninguém em Galinhos dado 

por eles. Né? Aí eu esperei outra reportagem, que eu não sei se ainda vai ter, que eu vou 

dizer na cara dele, eu não tenho medo de dizer não, quando ele... "doutor, eu gostei da 

sua ação (vou dizer na cara dele assim), eu gostei da sua assim. Só que eu ainda tô 

esperando. Aquela proposta que eu disse aqui o senhor achou que eu tava errado. O 

senhor prometeu aqui que ia fazer um orçamento do pescador. Não foi? O senhor 

lembra qual foi o ano?" Né? Eu vou perguntar a ele mesmo assim. Agora "eu gostei da 

sua ação. Da safra passa... da semana santa passada vocês estragaram seis mil quilos de 

peixe. Vocês estragaram seis mil quilos de peixe."... eles pegaram seis mil quilos de 

peixe. Né? "Quantos quilos o senhor mandou pra Galinhos, pro pescador de Galinhos? 

Não veio nem um amarrado pelo rabo pro pescador de Galinhos." Foi vendido todinho 

em Guamaré. "Isso aí é a  produção que o senhor dá pro pescador de Galinhos?" Que ali 

era um órgão que dizia assim "menino, semana santa eu quero todo pescador de 

Galinhos pescando aqui pra sobreviver à pescaria, do seu jejum, suas coisas", não era 
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assim? "O que fizer é de vocês"... Aí quer dizer que ele tá fazendo até um benefício 

bom, né? que o cara pegava aquela coisa naquela hora, mas já tinha um benefício, né? 

Vendeu todinho. Seis mil quilos de peixe que eles pegaram. Como é que ele tem 

benefício pro pescador de Galinhos? Mas no dia que tiver reunião eu passo isso na cara 

dele. Não quero nem saber. Vou passar. Né? 

Tadeu: Complicado. Porque veio salina, veio camarão, veio eólica, eles tomam o 

espaço... 

Edson: E o pescador nada! O pescador nada! Sempre no morredor 

Tadeu: E daqui pra frente o que que o senhor acha que vai ser de Galinhos? 

Edson: Rapaz, de Galinhos se acabar. Porque quando eles terminar essas camboa aí... 

que tem umas camboa aí, ainda retorna uma aguazinha, ela ainda recebe uma água boa, 

ela se imprensa mas ali ainda tem um retorno, ela ainda vai. tudo bem... aí quando 

fechar, aí é só pra cá. É só pra cá. Que lá não tem pra onde ir. É só pra cá. Não tem um 

amparo de nada. É só areia. E ela só entrando e... acolá naquele canto, se fosse outro dia 

que você tivesse aqui eu mostrava a você como é que é. Lá tem dez metros da costa pro 

rio, pra correr do rio pra costa. Aí abriu a boca de barro ali, já era Galinhos. Só tem dez 

metrinhos. 

Tadeu: E antes era... 

Edson: Ah! Era o que? Duzentos e setenta metros. Duzentos e setenta metro assim. 

Hoje só tem dez metros. Entendeu? Tudo completadinho. Era duzentos e setenta metros. 

Assim, da costa ao rio. Hoje só tem dez metros. Só quem tá segurando é Deus. 

Tadeu: O pescador sobrevivendo do jeito que dá. 

Edson: É. Né? Aí, quando Galinhos essas coisas... agora, antes era bom. Galinhos toda 

vida foi bom. E a gente só vivia da pescaria. Que todo mundo vivia da pescaria. E todo 

mundo sobrevivia bem. Fazia seu dinheirinho, fazia suas coisas, ninguém vivia 

aperreado, ninguém esperava por prefeito. Né? Hoje não. Ele vota uns empregado pra 

trabalhar, trabalha um mês, dois meses, três meses, não paga.... fica massacrando o 

povo. 

Tadeu: tá bom Seu Edson. Obrigado. 

Edson: Essa é a história de Galinhos. Pode contar essa história, que se precisar de 

prova, eu vou pro fim do mundo com você. Agora, onde eu chegar eu conto a minha 

história. 


