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INTRODUÇÃO 

 O homem, ao longo de sua evolução exerce relações diretas e significativas com a 

natureza. Mais recentemente, a atividade econômica torna-se a mais expressiva da 

humanidade, capaz de transformar o espaço, no qual se insere. Através da economia são 

criados os mais diferenciados espaços. 

 Assim, abordar as relações humanas com o meio ambiente, significa o estudo da 

interação das atividades sociais, econômicas, culturais com o meio ambiente e suas 

respectivas implicações. 

 No caso dos ambientes litorâneos, estes, de uma forma geral, passaram a ser um 

relevante objeto de estudo no processo de uso e ocupação do solo, uma vez que a faixa 

costeira mundial, embora totaliza apenas 500.000 km de comprimento, concentra cerca de 

80% da população mundial (Andrade, 1998). 

 A ação antrópica é um fator que muito influencia na morfologia praial e em outras 

feições fisiográficas litorâneas. O desenvolvimento acelerado das atividades econômicas 

nas zonas costeiras tem causado transformações nessas áreas, com efeitos muitas vezes 

deletérios ao turismo e ao próprio crescimento urbano. Além desses fatores humanos é 

importante considerar também os processos da dinâmica natural compostos pelas ações 

dos agentes de transporte, erosão e deposição, dentre os quais, vento, chuva, mar, 

considerando também as variações do nível do mar. 

Quanto a essa variação, segundo estudos, ela deve ocorrer numa ordem de 60 cm a 

01 metro neste século, provocando alterações na dinâmica costeira, com efeito sobre as 

falésias e faixa praial, que serão atacadas, e provavelmente, erodidas de forma mais intensa 

e no caso das primeiras, estas recuarão com uma velocidade maior que atual. 

 O ambiente, foco dessa pesquisa, compreende as praias do Morro Branco e das 

Fontes, ambas localizadas no município de Beberibe, distante 90 km a leste de Fortaleza. 
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 As praias em questão, assim como a maioria dos ambientes litorâneos cearenses, 

têm se configurado como ambientes de suma importância para o desenvolvimento 

econômico local. Esse fato pode ser justificado por ser encontradas nessas praias extensas 

áreas de dunas e falésias, que ao reunirem uma significativa beleza cênica, são bastante 

propícias ao desenvolvimento da atividade turística que ora se apresenta, em especial no 

Nordeste brasileiro, como uma alternativa para a economia regional. 

 A falta de planejamento ambiental, associado ao crescimento populacional 

acelerado, têm causado sérios problemas ambientais e culturais, que tem entre outras 

conseqüências a descaracterização do ambiente original. Nas praias do Morro Branco e das 

Fontes esses problemas são notáveis e as formas de ocorrência são bem diversas. As 

principais alterações ambientais podem ser observadas através: da poluição de mananciais, 

do lançamento de esgotos sobre as falésias; do desmonte de dunas e falésias pela retirada 

de sedimentos para mineração, construção civil e confecção do artesanato local; do 

aumento da erosão das falésias e faixa praial por fluxo de pessoas e de veículos dado o 

aumento do número de visitantes; da ocupação desordenada do solo em falésias e dunas, 

que pela não consolidação e natureza sedimentar do seu material, configuram-se como 

áreas de risco, sujeitas a desmoronamento; da perda parcial e em alguns casos total de 

costumes e tradições local em virtude da assimilação de culturas estrangeiras. 

Porém, em face de um novo turismo que ora se apresenta, não aquele que busca 

apenas conhecer outras culturas, o ócio, mas o turismo que exige uma qualidade ambiental, 

surge a necessidade do setor adquirir o seu desenvolvimento voltado para o meio ambiente, 

para a exploração da beleza cênica, para o contato com comunidades tradicionais, 

apresentados em grande escala pelos ambientes litorâneos, faz-se necessário a busca por 

um desenvolvimento sustentável, que possa conciliar o crescimento econômico, o aumento 

da qualidade de vida das populações e a preservação ambiental. 

 A construção de um ambiente sustentável não é algo tão fácil de ser alcançado, já 

que a relação entre o desenvolvimento econômico e preservação ambiental é complexa e 

até mesmo conflituosa, o que para muitos torna a noção de desenvolvimento sustentável 

uma utopia, conforme nos aponta Bernandes e Ferreira: 

“Graças à influência dos movimentos ecológicos, a expressão 

desenvolvimento sustentável ganhou extrema força nos discursos políticos do 

mundo atual e interpretações variadas. Para alguns significa uma 

racionalização da sociedade com a implantação de um desenvolvimento mais 

limpo. Para outros pode representar uma utopia romântica.” (2003) 

 Mas para esse desenvolvimento deixar de ser um sonho, faz-se necessário uma 

maior conscientização das pessoas e um maior conhecimento acerca da fragilidade e das 
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potencialidades do meio ambiente. E é nesse contexto que surge a necessidade de analisar 

as relações do homem com o meio ambiente de forma complexa e no caso dos ambientes 

litorâneos, tendo como base uma gestão integrada da zona costeira, buscando uma gestão 

participativa, envolvendo não só políticas públicas e o Estado como tomador de decisão, 

mas principalmente às populações nativas e os cientistas, estes últimos representados pelas 

universidades, institutos de pesquisas, dentre outros. 

 A Educação aqui aparece, como um veículo que pode ser trabalhado em um plano 

de gestão integrada, junto a comunidade e a turistas que visitam essas áreas litorâneas. O 

objetivo de trabalhar a educação ambiental é a obtenção de uma consciência de que é 

necessária à manutenção do ambiente natural, para que possa ser garantida a qualidade de 

vida de todos os moradores do lugar e não apenas de parcela deles, bem como, das 

gerações futuras e ainda para que a atividade turística possa ser promovida em larga escala 

temporo-espacial, uma vez que o ambiente é a base dos recursos naturais e culturais para 

atrair turistas, logo a proteção ambiental é essencial. “Desse modo, a educação Ambiental 

crítica volta-se para uma práxis de transformação da sociedade em busca de uma 

sustentabilidade calcada em novos paradigmas” (Guimarães, 2003). 

É preciso que o turismo e o meio ambiente encontrem um ponto de equilíbrio, para 

que a atratividade dos recursos naturais não seja a causa de sua degradação. Em Morro 

Branco é perceptível a preocupação da população no que diz respeito a relação do turismo 

com o meio ambiente, os rumos que esse turismo possa tomar ou já vem tomando, podendo 

ser identificado também um certo nível de consciência da importância da preservação dos 

recursos naturais para a manutenção e sustentabilidade da vida econômica local, sendo o 

turismo a atividade ainda bastante marcante no lugar, pois de acordo com a própria 

população do Morro Branco, o turismo praticado, sem vistas a preservação do meio 

ambiente ou sem a inclusão da população como beneficiários do processo, não traz consigo 

apenas aspectos positivos, mas uma gama de elementos de ordem negativa, não só no 

aspecto ambiental, mas também, social. 

 Dessa forma, é de suma importância a realização de um estudo que objetiva 

contribuir para o conhecimento da evolução da paisagem costeira no município de Beberibe, 

haja vista que tal município com suas belas e diversificadas paisagens litorâneas tem se 

apoiado economicamente, basicamente no turismo, o que levanta sérias questões quanto à 

utilização das praias, falésias e dunas e suas conseqüências à dinâmica natural de tal 

ambiente litorâneo, bem como do ponto de vista social, econômico e cultural, verificando 

como a população local insere-se nesse processo de desenvolvimento turístico, frente a 

força de grupos estrangeiros, que a cada dia, vem se instalando em Beberibe, montando 

seus empreendimentos. Por outro lado a importância desse estudo aqui apresentado, é 
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calcado na necessidade de trabalhos pontuais, que contemple, especificamente as duas 

praias em questão, no intuito de trabalhar a utilização ordenada dessas paisagens. 

A realização de um estudo que busque a relação entre o homem e a natureza, 

analisando a forma como ocorre essa relação, propondo medidas atenuantes e mitigadoras 

dos impactos ambientais adversos, através de um plano local de uso sustentável, é 

extremamente importante. 

Assim, a presente pesquisa, objetiva de uma forma geral a realização de uma análise 

da evolução das paisagens litorâneas das praias do Morro Branco e das Fontes, a partir da 

complexa relação entre o homem e o meio ambiente, apontando os aspectos de degradação 

de ordem natural e humana dessas paisagens, bem como, propor as formas de atenuação 

e/ou mitigação da degradação através de um plano de proteção, a ser implantado na área. 

Especificamente os objetivos são: 

• Caracterizar a evolução geoambiental, assim como, a descaracterização da 

área de estudo, identificando e analisando de forma integrada a ação de 

todos os elementos que interferem no ambiente, sejam eles de ordem natural 

ou humana, considerando a legislação ambiental vigente e as práticas da 

gestão integrada da zona costeira; 

• Analisar o uso e ocupação da terra na praia do Morro Branco, apontando os 

conflitos e as relações de domínio; 

• Analisar os impactos advindos das atividades econômicas realizadas, 

principalmente no que se refere ao turismo, a pesca e fabricação de 

artesanato; 

• Confeccionar cartas de impactos (1:50.000), localizando os impactos 

ambientais na área com o auxílio de imagens de satélites e fotografias aéreas 

de diferentes datas; 

• Propor através de um plano de uso sustentável as melhores formas de 

utilização do ambiente em questão, mostrando suas potencialidades e suas 

fragilidades e construindo cenários desejáveis para a área 

METODOLOGIA 

- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA 

 A presente pesquisa buscará a realização de seus objetivos referenciando-se em 

alguns conceitos-chave, dentre os quais estão: paisagem, complexidade, turismo, 

desenvolvimento sustentável, análise integrada da zona costeira e território. 
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Segundo Bertrand (1972), “a paisagem não é a simples adição de elementos 

geográficos disparatados. É, numa determinada porção do espaço, o resultado da 

combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, 

reagindo dialeticamente, uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e 

indissociável em perpétua evolução”. Dessa forma, é de fundamental importância o estudo 

da natureza de forma integrada e foi baseado nessa necessidade que surgiu a Teoria Geral 

dos Sistemas, servindo de referencial básico para o posterior surgimento das definições de 

geossistemas, que hoje é o fundamento básico para os estudos da Geografia Física. 

 Ainda de acordo com Bertrand (1972), o geossistema corresponde a dados 

ecológicos relativamente estável, resultante da combinação de fatores geomorfológicos, 

climáticos, hidrológicos e humanos. É um complexo essencialmente dinâmico mesmo em 

um espaço-tempo muito breve, não apresentando, portanto, necessariamente, uma grande 

homogeneidade fisionômica, sendo na maior parte do tempo formado por diferentes 

paisagens. 

 Considerando a paisagem como uma entidade global, admite-se implicitamente que 

os elementos que a constituem participam de uma dinâmica comum que não corresponde 

obrigatoriamente à evolução de cada um dentre eles tomados separadamente, somos então 

levados a buscar o geossistema como um mecanismo geral da paisagem. 

 No caso do geossistema, o sistema de evolução de uma unidade de paisagem, 

reúne todas as formas de energia, complementares ou antagônicas que, reagindo 

dialeticamente umas em relações às outras, determinam a evolução geral dessa paisagem. 

Dentro desse sistema de evolução se define uma série de agentes e de processos mais ou 

menos bem hierarquizados, dentre eles são distinguidos os agentes naturais (climáticos, 

biológicos etc) que determinam processos naturais (geomorfogênese e pedogênese) e 

agentes antrópicos, dos quais dependem os processos antrópicos (desmatamento, incêndio, 

reflorestamento etc). 

 Sendo assim é de suma importância irmos além do que prega a teoria geral dos 

sistemas ou mesmo a teoria geossistêmica, ambas bastante utilizadas nos estudos de 

Geografia Física, mas que dada a necessidade não de sustentar a dicotomia entre 

Geografia Física e Humana, mas de realizar estudos que tratem essa relação do homem 

com o meio ambiente de forma complexa, a qual é fundamental para captar os seus reais 

significados, essa pesquisa terá como embasamento teórico essencial a Teoria da 

Complexidade proposta por Edgar Morin. 

 Morin nos chama atenção para o fato de que: 
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 “O desenvolvimento disciplinar das ciências não traz unicamente as 

vantagens da divisão do trabalho (isto é, a contradição das partes 

especializadas para a coerência de um todo organizador), mas também os 

inconvenientes da superespecialização: enclausuramento ou fragmentação 

do saber. Constitui-se grande desligamento das ciências da natureza daquilo 

que se chama prematuramente de ciências do homem...”(Morin, 2002: 16-17). 

Morin, ainda continua, enfatizando que “...todas as ciências, incluindo as físicas e 

biológicas, são sociais. Mas não devemos esquecer que tudo aquilo que é antropossocial tem 

uma origem, um enraizamento e um componente biofísico...” (Morin, 2002: 20) 

Dessa forma é impossível separar o físico do humano ou o humano do físico. 

Então, busca-se para embasar esse trabalho uma teoria científica, não dogmática, 

que fuja da simplificação, para que o resultado seja a análise de como realmente ocorre 

essa relação do físico com o humano. Aqui a perspectiva é a da existência de um 

observador na observação, para “que o sujeito se reintroduza de forma autocrítica e 

autoreflexiva em seu conhecimento dos objetos” (Morin, 2002: 29). 

E aqui adentramos no princípio da complexidade proposto por Morin, que segundo o 

referido autor, 

“... se baseia na necessidade de distinguir e de analisar, como o precedente, 

mas, além disso, procura estabelecer a comunicação entre aquilo que é 

distinguido: o objeto e o ambiente, a coisa observada e o seu observador. 

Esforça-se não por sacrificar o todo à parte, a parte ao todo, mas por 

conceber a difícil problemática da organização, em que como dizia Pascal, “é 

impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, como é impossível 

conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes.” (Morin, 2001: 30) 

Porém, nos princípios da complexidade o múltiplo não se transforma em um e nem o 

um se transforma em múltiplo. Aqui o sistema aparece não apenas como a soma das partes, 

mas análise deve ser feita a partir da concepção de que um sistema é ao mesmo tempo 

mais e menos do que a soma de suas partes. Senão vejamos: 

 “- O todo é mais do que a soma das partes (...), visto que em seu nível 

surgem não só uma macrounidade, mas também emergências, que são 

qualidades/ propriedades novas” (Morin, 2002: 263) 

“- O todo é menos do que a soma das partes : isso significa que qualidades 

das propriedades ligadas às partes consideradas isoladamente desaparecem 

no seio do sistema...” (Morin, 2003: 143) 
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“- O todo é mais do que o todo, porque o todo enquanto todo retroage sobre 

as partes, que, por sua vez, retroagem sobre o todo...” 

- As partes são ao mesmo tempo menos e mais do que as partes. As 

emergências mais notáveis dentro de um sistema muito complexo, como a 

sociedade. 

É possível observar grandes semelhanças entre os princípios sistêmicos e os 

princípios da complexidade, no entanto os primeiros restringem-se à apenas distinguir e 

analisar, sem considerar e estabelecer a comunicação com aquilo que foi distinguido, 

estando permeados do que Morin chama de “os princípios ocultos da redução-disjunção”, 

que para esse estudioso, são os princípios da ciência-clássica e os mesmos que provocam 

a disjunção entre a natureza e tudo que é social, político, cultural, histórico, enfim, humano. 

Essas disjunções 

“...nos campos das ciências- entre as ciências naturais, entre as ciências 

humanas- fazem, por exemplo, com que não possamos compreender a nós 

mesmos, nós que somos seres culturais, psicológicos, biológicos e físicos. 

Não podemos compreender essa unidade multidimensional porque tudo isso 

está separado e desmanchado.” (Morin, 2002: 79) 

E continua Morin, com uma crítica fundamental à Teoria Geral dos Sistemas, que 

mesmo buscando o holismo aparece como paradigma “atrofiado, não esclarecedor; a teoria 

dos sistemas sofre, portanto, de carência fundamental: tende incessantemente a cair nos 

trilhos reducionistas, simplificadores, multilantes, manipuladores...” (2002: 259). 

“A teoria dos sistemas reagiu ao reducionismo, no e pelo “holismo” ou idéia 

do “todo”. Mas, acreditando ultrapassar o reducionismo, o “holismo” de fato 

operou uma redução ao todo: de onde vem não apenas a sua cegueira sobre 

as partes enquanto partes, mas sua miopia sobre a organização enquanto a 

organização, sua ignorância da complexidade no interior da unidade global.” 

(Morin, 2003: 157) 

No entanto, a Teoria da Complexidade tenta se construir com a ajuda de conceitos 

cibernéticos e sistêmicos, através da critica aos pontos falhos identificados nesses dois tipos 

de conceitos aqui referidos e buscando ir além dos mesmos. Os princípios da complexidade 

objetivam a busca por uma “relação entre ciências naturais e ciências humanas, sem as 

reduzir umas às outras.”(Morin, 2002: 31). 

“É necessário, portanto, separar os domínios científicos, sem que haja uma 

ação mutilante, reducionista e ao mesmo é preciso estabelecer uma 

comunicação entre esses domínios. Dessa forma, “é preciso um paradigma 
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da complexidade, que, ao mesmo tempo, separe e associe, que conceba os 

níveis de emergência da realidade sem os reduzir às unidades elementares e 

às leis gerais.” (Morin, 2002: 138) 

Morin aponta, portanto, a necessidade de se operar um enraizamento entre o 

humano e o físico e o físico e o humano, mas esclarece que 

“... não se trata de reduzir o humano a interações físico-químicas, mas de 

reconhecer os níveis de emergência. Além disso há que se operar o 

movimento em sentido inverso: a ciência física não é puro reflexo do mundo 

físico, mas uma produção cultural, intelectual, noológica, cujos 

desenvolvimentos dependem dos de uma sociedade e das técnicas de 

observação/ experimentação produzidas por essa sociedade.” (Morin, 2002: 

138-139) 

Assim, o modo como os homens se relacionam com a natureza depende do modo 

como os homens se relacionam entre si. Para produzir, os homens contraem determinados 

vínculos e relações sociais e só através deles é que se relacionam com a natureza. Senão 

vejamos: 

“ ... nas relações sociedade/ natureza os homens são condicionados por um 

determinado nível de desenvolvimento das suas forças produtivas e do modo 

de relação que lhes correspondem(...) Assim, a relação com a natureza 

acompanha o desenvolvimento das relações sociais e, na medida em que 

estas são contraditórias, também o é a relação com a natureza”(Bernardes e 

Ferreira, apud Smith, 2003: 20). 

 Desse modo, não é a partir do espaço natural que vamos compreender a sociedade 

atual. O caminho deve ser percorrido no sentido inverso, pois é a partir dos sistemas 

sócioeconômicos, do subdesenvolvimento e da sociedade de consumo que vamos 

compreender as profundas alterações nas paisagens naturais do planeta, fato reforçado 

pela seguinte afirmação dos estudiosos Bernardes e Ferreira (2003): “... nas relações 

sociedade/ natureza os homens são condicionados por um determinado nível de 

desenvolvimento das suas forças produtivas e do modo de relação que lhes 

correspondem(...) e continuam citando Smith (1998:85): assim, a relação com a natureza 

acompanha o desenvolvimento das relações sociais e, na medida em que estas são 

contraditórias, também o é a relação com a natureza”(Smith, 1988:85). Logo percebemos 

que no mundo contemporâneo a ação humana é bem mais visível e degradadora do meio 

ambiente, do que a ação dos agentes naturais. 
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“... vê-se que ciência, técnica, razão constituem momentos, aspectos de um “pôr em 

causa” do mundo natural, intimado a obedecer ao cálculo; e a técnica saída da 

experimentação e da aplicação científica é um processo de manipulação 

generalizada, para agir não só sobre a natureza, mas também sobre a sociedade.” 

(Morin, 2002: 163) 

 Não se trata de uma simples inversão, mas de uma nova forma de encarar a 

natureza, que passa a ser estudada como um recurso para o homem, como um elemento da 

dinâmica social. Mas a natureza não deve ser apresentada como o placo que o homem vai 

meramente ocupar, não deve ser também mostrada como um recurso inerte para a vida 

econômica. 

  Apesar das transformações vividas pelo mundo, com a modernização tecnológica e 

a própria evolução humana, os elementos naturais modificadores das paisagens têm 

também sua importância, dando em alguns casos, inclusive, respostas para a ação humana 

desenfreada, como exemplo, podemos citar a destruição de casas construídas de forma 

inadequada a beira-mar, por força da ação das ondas durante as chamadas ressacas do 

mar. Esses elementos naturais também são interdependentes, formando conjuntos ou 

sistemas complexos integrados. Reforçando essa afirmação, Almeida e Tertuliano (2002), 

com uma visão mais abrangente e complexa definem sistema 

“como o conjunto de unidades com relações entre si. Tais autores afirmam 

que essas unidades possuem propriedades comuns. O conjunto encontra-se 

organizado em virtude das inter-relações entre as unidades, e o seu grau de 

organização permite que assuma a função de um todo que é maior do que a 

soma de suas partes. Cada unidade tem seu estado controlado, condicionado 

ou dependente do estado das outras (...) os elementos integrantes dos 

sistemas encontram-se inter-relacionados, um dependendo do outro, através 

de ligações.(Almeida e Tertuliano, 2002) 

 Conforme Bernardes e Ferreira (2003) a compreensão tradicional das relações entre 

sociedade e natureza desenvolvidas até o século XIX, vinculadas ao processo de produção 

capitalista, considerava o homem e a natureza como pólos excludentes, tendo subjacente a 

concepção de natureza objeto, fonte ilimitada de recursos à disposição do homem. Ainda de 

acordo com os referidos autores, 

“somente nos anos 60/70 é que percebeu-se que os recursos naturais são 

esgotáveis e que o crescimento sem limites começava a se revelar 

insustentável e que assim emergia a necessidade de se elegerem novos 

valores e paradigmas capazes de romper com a dicotomia sociedade/ 
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natureza, a qual sempre esteve presente como a base dos processos de 

desenvolvimento das sociedades humanas.” (Bernardes e Ferreira, 2002) 

Assim, não devemos compartimentar a paisagem natural com o objetivo de encaixar 

cada um de seus elementos isoladamente na economia, da mesma forma que não devemos 

colocar o homem como elemento isolado do seu meio. Com a adoção desses 

procedimentos estaríamos perdendo a dimensão ecológica da paisagem natural, que 

constitui o que há de mais rico no atual estudos geográficos da natureza, que se apóiam 

metodologicamente no estudo da complexidade dessas relações. 

A Teoria da Complexidade, pode ser encarada como um método, que não se propõe 

a elaborar fórmulas ideais para o entendimento dessas relações complexas que ocorrem 

entre o homem e a natureza, mas que cuja missão fundamental é 

“convidar a pensar-se na complexidade. Não dar receita que fecharia o real 

numa caixa, é fortalecer-nos na luta contra a doença do intelecto- o 

idealismo-, que crê que o real se pode deixar fechar na idéia e que acaba por 

considerar o mapa como o território, e contra a doença degenerativa da 

racionalidade, que é a racionalização, a qual crê que o real se pode esgotar 

num sistema coerente de idéias (Morin, 2002: 140). O método da 

complexidade pede para pensarmos nos conceitos, sem nunca dá-los por 

concluídos, para quebramos as esferas fechadas, para restabelecermos as 

articulações entre o que foi separado, para tentarmos compreender a 

multidimensionalidade, para pensarmos na singularidade com a localidade, 

com a temporalidade, para nunca esquecermos as totalidades integradoras.” 

(Morin, 2002: 192) 

 Salienta-se, dessa forma, que a Teoria da Complexidade, não aprece como algo 

completo, acabado, mas como uma teoria que busca articular o que estava despedaçado, 

desarticulado, tendo, portanto, uma aspiração multidimensional. A complexidade 

“... não quer dar todas as informações sobre um fenômeno estudado, mas 

respeitar suas diversas dimensões... não devemos esquecer que o homem é 

um ser biológico-sociocultural, e que os fenômenos sociais são ao mesmo 

tempo, econômicos, culturais, psicológicos etc. disto isso ao aspirar a 

multidimensionalidade, o pensamento complexo comporta em seu interior um 

princípio de incompletude e de incerteza.” (Morin, 2002: 177) 

A complexidade é permeada pela desordem, pela incerteza, por um pensamento 

dialógico e permite o avanço em busca de um mundo concreto e real dos fenômenos, mas 
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“O imperativo da complexidade é, também, o de pensar de forma 

organizacional; é o de compreender que a organização não se resume a 

alguns princípios de ordem, a algumas leis; a organização precisa de um 

pensamento complexo extremamente elaborado. Um pensamento de 

organização que não inclua a relação auto-eco-organizadora, isto é a relação 

profunda e íntima com o meio ambiente, que não inclua a relação 

hologramática entre as partes e o todo, que não inclua o princípio da 

recursividade, está condenado à mediocridade, à trivialidade, isto é, ao 

erro...”(Morin, 2002: 192) 

 No entanto, essa complexidade vai além da organização, da sistematização ela 

relaciona sistema, organização e interações para mediar as relações entre o todo e as 

partes. Mas é importante salientar que quando se fala em organização, não busca-se a 

ordem, pela ordem, mas o fato de que a organização não era apenas a ordem, mas também 

e essencialmente a desordem, conforme nos aponta Morin: 

 “... nas organizações, a presença e a produção da desordem (degradação, 

degenerescência) são inseparáeis da própria organização. O paradigma da 

organização comporta, portanto, nesse plano, igualmente uma reforma do 

pensamento; doravante, a explicação já não deve expulsar a desordem, já 

não deve ocultar a organização, mas deve conceber sempre a complexidade 

da relação organização-ordem-desordem-organização.” (2002: 267) 

Assim, a complexidade, aparece como conceito-chave para a realização dessa 

pesquisa. O complexo que normalmente é definido como o complicado, o confuso, o que 

dificulta o entendimento, aqui será utilizado para desvendar o real, os fatos como são, sem 

escamoteá-los e essa complexidade se apoiará em elementos simples, apesar de mesma 

ser insimplificável, isto porque a complexidade tem como elementos fundamentais, noções 

que originalmente se excluem: o uno e o múltiplo; o todo e as partes; a ordem, a 

organização e a desordem; o sujeito (observador) e o objeto (sistema observado), mas que 

na complexidade se unem para revelar o real. 

Morin, nos chama atenção para o fato de que 

“Quanto mais complexos forem os comportamentos, mais manifestarão 

flexibilidade adaptativa em relação ao ambiente; os comportamentos serão 

aptos a se modificar em função das mudanças externas, sobretudo das 

aleatoridades, das perturbações e dos acontecimentos, e serão aptos 

igualmente a modificar o ambiente imediato, a moldar, em resumo, a adaptar 

o ambiente ao sistema vivo.” (2002: 303) 
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Essa citação nos faz refletir a forma de apropriação da natureza pelo homem, 

conforme já apontado anteriormente, onde o homem intervém no ambiente de forma a 

satisfazer as suas necessidades, necessidades estas, que cada dia se multiplicam, em prol 

ou em face de um desenvolvimento intensamente desejado. Com isso surge outro ponto 

importante que comporta e embasa esta pesquisa que é a discussão acerca do 

desenvolvimento sustentável. 

Em cima desse conceito-chave, o de desenvolvimento sustentável será discutido 

como pode ocorrer esse desenvolvimento frente as relações conflituosas, antagônicas, 

enfim, complexas, que ocorrem entre o homem e o meio ambiente. Será possível ocorrer 

esse desenvolvimento sustentável diante dos imperativos do crescimento econômico posto 

na atualidade ou será que esse tão sonhado desenvolvimento não vai além do que um 

simples termo já um tanto desgastado? Para Moraes, 

 “O desenvolvimento sustentável é o nosso enigma: decifra-me ou devoro-te. 

Crescer sem poluir e sem destruir o patrimônio natural do país, emerge como 

meta, alicerçada no objetivo geral de melhorar a qualidade de vida e o bem-

estar da população.” (1999: 102) 

Segundo Rattner apud Magalhães (1998) a incorporação da dimensão ambiental nas 

estratégias e nos projetos de crescimento da economia não representa uma condição 

suficiente nem para a melhoria ambiental das condições de vida dos pobres e deserdados 

nem para o desenvolvimento sustentável. Assim é necessário irmos mais além e 

entendermos o real significado da expressão desenvolvimento sustentável. De acordo com a 

União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) o tão desejado 

desenvolvimento sustentável, nos dias atuais é 

 “um processo que permite o desenvolvimento sem degradar ou esgotar os 

recursos que o tornam possível. Para tal geram-se os recursos de modo a 

que estes possam se regenerar ao mesmo ritmo em que são utilizados, ou 

passando a utilizar, em vez de um recurso que se regenere lentamente, um 

recurso que se regenere mais rapidamente. Desta forma, os recursos podem 

servir às gerações presentes e futuras”. 

 É importante lembrar que quando se fala de sustentabilidade, esta tem que ser 

garantida não só no aspecto ambiental, mas também sócio-cultural e econômico. O 

desenvolvimento sustentável é fundamental para a existência de um verdadeiro 

desenvolvimento, onde exista a melhoria da qualidade de vida da população como um todo, 

sem que haja perdas ou deteorização dos recursos naturais, como poluição de mananciais, 

desmatamento, uso desordenado do solo e culturais, onde podemos citar a assimilação de 

culturas impostas que negam as raízes, já que esses dois elementos revelam a identidade 
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local e podem garantir o desenvolvimento de atividades econômicas tais como o turismo, 

uma vez que o marketing associado ao crescimento do movimento de proteção ao 

ambiente, impulsionam o interesse de turistas por lugares mais remotos e sensíveis, onde a 

paisagem natural é mantida. De acordo com Coriolano (1998), 

“é bom lembrar que o marketing na atualidade é responsável pela 

transformação de qualquer objeto natural ou artificial em atrativo turístico. O 

turismo é, pois, esta complexa atividade humana e pode ser caracterizada 

como uma das maiores seduções dos tempos modernos, envolvendo um 

conjunto muito grande de relações, influências, motivações, desejos e 

representações”. 

 Assim, o desenvolvimento sustentável com base em atividades, tais como educação 

ambiental, configura-se como algo imprescindível e possível de acontecer, especialmente 

quando tratamos de ambientes litorâneos, que são naturalmente frágeis e têm essa 

fragilidade agravada pelo crescente interesse humano em tais paisagens. 

 E em se tratando de ambientes litorâneos, cuja fragilidade é marca, conforme 

referido anteriormente, assim uma ferramenta bastante importante para o entendimento 

complexo, bem como para uma maior proteção a esses ambientes, em termos sócio-

econômicos e ambientais, é a gestão integrada da zona costeira, associada a legislação 

ambiental vigente. A gestão integrada da zona costeira será aqui utilizada, no intuito de 

gerar propostas de uso sustentável para a área estudada, bem como, apontar alguns 

problemas, dada a ausência dessa gestão integrada. Quanto a legislação, esta, servirá de 

parâmetro para que possam ser determinadas as diversas agressões ambientais sofridas na 

área de estudo. 

 A gestão integrada da zona costeira é uma proposta da Agenda 21, em seu capítulo 

17 que trata das questões relacionadas ao litoral. Essa gestão integrada é concebida nos 

princípios do planejamento descentralizado e participativo, visando a cooperação entre o 

Estado, os cientistas e a sociedade civil “isto é, devendo ser construído num processo 

interativo com os atores sociais atuantes na área enfocada.”(Moraes, 1999: 120) É uma 

proposta orientada para o alcance do desenvolvimento sustentável e apóia-se em um tripé 

composto por capacidade técnica, vontade política e meios materiais. 

 Na gestão integrada da zona costeira, o Estado que detém de uma das pernas do 

tripé, antes citado, que é a vontade política, aparece como agente um tanto contraditório 

nessa gestão do litoral, fato que pode ser percebido com as palavras de Moraes, que diz: 

 “O papel do Estado, e da regulação estatal, na valoração e valorização dos 

espaços costeiros não pode ser minimizado. Inicialmente por meio da 
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legislação, ele cria limitações, impedindo ou induzindo os usos do solo, que 

influem diretamente no processo de sua ocupação. Mediante o planejamento, 

ele busca orientar as tendências presentes, direcionando-as para padrões 

sustentáveis de uso ou estimulando a devastação. E, pela gestão, os agentes 

estatais buscam mediar ou intervir nos conflitos de uso existentes, apoiando o 

estabelecimento dos consensos possíveis ou intercedendo por uma das 

partes, por meio da criação de fóruns de exame e legitimação de planos e 

projetos ou abrindo exceções nos próprios limites estabelecidos. Por outro 

lado ... o Estado é ... o maior agente impactante na zona costeira, com 

capacidade de reverter tendências de ocupação e gerar novas perspectivas 

de uso, sobretudo pela imobilização de áreas (mediante tombamentos) e pela 

instalação de grandes equipamentos ou dotação de infra-estrutura (como 

estradas, portos, ou complexos industriais).” (1999: 25) 

Quanto aos cientistas, estes aparecem como elemento de fundamental importância 

para o desenvolvimento dessa gestão, já que são os mesmos que normalmente, dão os 

primeiros passos para advertir a opinião pública e os governos quanto aos tipos de 

desenvolvimentos que podem conduzir à degradação irreversível da biosfera. Logo, sua 

participação é indispensável à restauração da complexidade física e biológica da zona 

costeira e para, de acordo com objetivos negociados, o estabelecimento dos indicadores ou 

índices do equilíbrio entre o desenvolvimento e a exploração de recursos naturais e 

humanos. 

No que se refere à sociedade, esta consiste, na gestão integrada da zona costeira, 

como, no que se refere ao domínio sócio-econômico, os usuários do ambiente litorâneo, 

produtores dos bens e dos serviços que exploram o espaço litorâneo, usuários que utilizam 

o litoral de forma provisória (para o lazer) ou ainda simples usuários que vêm no litoral local 

de habitação e sobrevivência (as comunidades nativas do litoral). Estas categorias de atores 

geram o desenvolvimento econômico da zona considerada. Daí a importância de tais atores 

serem considerados no plano da gestão integrada, não só para serem informados das 

decisãoes tomadas e das medidas a serem implantadas nos seus cenários, mas é 

fundamental que haja uma gestão de fato participativa, para que esses atores do espaço 

litorâneo sejam ouvidos e consultados. 

Ao longo do trabalho será percebido, uma ausência ou uma precariedade no que se 

refere a gestão integrada da zona costeira, fato que vai contribuir para que ocorra, na área 

estudada, um processo de desterritorialização, surgindo assim o conceito de território como 

também essencial ao entendimento e à apreensão da realidade da área. 

 Caldas nos chama atenção para o fato de que 
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 “Cada grande comunidade cria, em sua práxis total, em sua especificidade 

sócio-histórica, seus imaginários e os limites de identidade e diferença que 

podem vir a caracterizá-la, moldura de formações sociais e modos de 

produção; cria suas realidades específicas e universais; cria suas naturezas, 

seus homens, seus deuses, seus demônios, seus aliados e seus inimigos, os 

significados e os significantes, os símbolos, os corpos e as formas, 

interioridade e exterioridade, existente e inexistente, presente/ passado/ 

futuro, objetos, instrumentos, relações, desejos, sonhos e mistérios que só a 

ela dizem respeito íntimo...” (1999: 71) 

Dessa forma, para a vivência do cotidiano da área estudada, bem como para a 

apreensão de forma complexa do presente vivido pelas pessoas do lugar, a fim de observar 

elementos como o cotidiano, o desenvolvimento sócio-econômico local, a existência ou não 

de uma gestão integrada da área, lançou-se mão da História Oral, como uma das 

ferramentas de análise. História, aqui, não no sentido tradicional da História onde se excluía 

o presente para se ver o passado, mas na busca do conjunto passado-presente, pois em 

História Oral, 

“...os tradicionais documentos de estudo estão sempre no presente(mesmo 

quando se refere a um passado), num processo criativo ininterrupto, sem as 

separações tradicionais. Estudar o passado é o mesmo que estudar o 

presente. Não é que se traga sempre o passado ou se interprete o passado a 

partir do presente, mas é a espessuara viva e múltipla do presente que é o 

nosso sujeito de estudo, nossa matéria primeira, nosso objetivo teórico, 

prático e político. O passado são perspectivas textuais que possibilitam as 

complexidades do presente e do imediato do presente; o passado é um dos 

textos do presente, uma das suas dimensões ficcionais, seu suporte virtual, 

podendo, inclusive, ser separado do presente, conforme a perspectiva teórica 

de abordagem da questão” (Caldas, 1999:78) 

 A História Oral, não configura-se, como um método, mas como uma infinidade de 

métodos, que visa apreender o presente na sua mais completa complexidade, sua matéria 

básica. E não fundamenta-se apenas na existência de um entrevistador e de um 

entrevistado, portanto, a História Oral não deve ser compreendida como uma simples 

entrevista. 

 Assim como na Teoria da Complexidade, a História Oral, não é um método 

dogmático, fechado, lógico, ordenado, técnico, 

 “... mas perspectiva polifônica de diálogo, apreensão, compreensão, 

resconstrução, imaginação, criação e destruição de realidades, políticas, 
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experiências, falas e vidas... acionado por dúvidas, questionamentos, 

instigações, incompletudes, indignações, paixões, embates de consciências, 

diálogos e, principalmente necessidades vivas do presente... Não é método 

lógico, estrutura previamente organizada para pesquisar um objeto de estudo 

(é bom não esquecer que em história Oral não há um objeto de estudo, mas 

sujeitos em diálogo).” (Caldas, 1999: 69) 

 A História Oral, permite que as contradições, tais como o absoluto e o contestável, o 

mortal e o imortal, o mutável e o imutável, o existente e o inexistente, possam ser 

compreendidos e não anulados ou refutados. Permite ainda que o oralista não aplique um 

método, mas crie “... na dialogicidade viva entre a reflexão e a realidade, entre as falas e os 

silêncios, entre as imagens, os sonhos e os desejos.” (Caldas, 1999: 73) 

 Em História Oral é fundamental, dentre outros elementos: 

- A integridade da fala do “entrevistado”, para a real apreensão do seu presente, pois 

assim como prega a Teoria da Complexidade, em História Oral a parte não é representação 

eficaz do todo e nem o todo representa fielmente as partes. Senão vejamos: 

“... a citação fragmentar, além de ser objetificação injustificada, é crime 

epistemológico que, antes de ser deformação da fala do entrevistado, é, dos 

que dizem seguir a Ciência, deformação dos princípios mínimos da lógica 

científica ou filosófica, precisamente por pretender que a parte da parte 

represente o todo, que tenha sentido e possa substituir o fenômeno em sua 

dimensão integral.” (Caldas, 1999: 83) 

- A reflexão crítica feita pelo oralista, da apreensão da realidade a partir da 

experiência do outro 

“... temos a criação colaborativa (Meihy, 1990, 1991, 1996a) como um dos 

processos dessa História Oral, que tem o presente como elemento de sua 

reflexão e resultados coletivos como sua metapolítica. Não é uma História 

Oral que tem fim em si mesma num redemoinho teórico, mas sua meta é 

voltar para a consciência e para a vida dos homens envolvidos nesse 

presente como processo dialético em diálogo. Encontramos na experiência do 

outro os traços de nossa vida. E a cada momento ouvimos Montaigne e 

passamos a seguir seu rastro delicado, “...murmurando: ouçam, ouçam” 

(Caldas, 1999: 78)... o oralista aqui não é mais o especialista das cinzas, o 

técnico do mofo, nem o infeliz amante platônico de um tipo morto de passado: 

sua matéria é o presente e o passado que acompanha de dentro esse 

presente dando-lhe múltiplas dimensões, profundidades, reentrâncias, vozes, 
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formas, sutileza, emoções e aquela viva identidade que o caracteriza numa 

mesma e virtual ficcionalidade viva.” (Caldas, 1999: 87) 

-A publicação da realidade do presente apreendida, deve ser feita apenas mediante 

autorização do “entrevistado”. “... No ato da gravação, deve ficar registrado que a entrevista 

terá uma conferência e que nada será publicado sem autorização prévia do colaborador.” 

(Caldas, 1999: 99) 

- O compromisso que o oralista deve assumir com a comunidade abordada, para que 

todo o material adquirido, toda a apreensão da realidade obtida, de alguma forma volte à 

essa comunidade, para que haja a auto-identificação na realidade apreendida. É o retorno 

mínimo que o oralista pode propiciar à comunidade. 

“Todo aquele material que levaram ,façam-no voltar a nós [...] Para que sirva 

de estudo de nossa própria realidade. [...] há de servir ao povo porque está 

regressando ao seio do mesmo povo. [...] se recolham as experiências do 

povo não somente para elaborar teorias alheias, mas sim que sirva [...] para 

que seja permitido ao povo falar. [...] depois de transcrever e ordenar as 

gravações, este depoimento volta agora à classe trabalhadora(Viezzer, 1984: 

215, 216).”” (Caldas, 1999: 86) 

Embora em História Oral, métodos, técnicas e procedimentos, sejam secundários, 

é da valorização da relação entre o oralista e o presente que são estabelecidos, criados e 

recriados métodos, técnicas e procedimentos. Em História Oral, esses métodos, essas 

técnicas e esses procedimentos devem ser vistos como uma maneira de recolocar o real, as 

relações complexas, no entendimento do presente. E ai Caldas nos alerta para o fato de que 

“o presente como nossa matéria, exige tipos de reflexão e de procedimento que escapam 

aos tradicionais métodos de pesquisa” (1999: 76). Dentre os procedimentos aplicáveis em 

História Oral, podemos destacar: 

- Projeto, que não deve ser elaborado previamente, não podendo aparecer portanto 

como algo fechado, acabado, mas acima de tudo deve ser construído de acordo com o 

lugar, com a vivência do lugar, com as pessoas do lugar e com a temporalidade do lugar, 

pois 

“pretender que um projeto seja delimitador de realidades por meio de teorias 

ou algo que ponha e proponha sujeitos, objetos, relações, teorias e 

procedimentos (delírio científico que normalmente realizamos por imposições 

burocráticas ou por não ousar mais), antes da vivência corporal e textual com 

aqueles que serão nosso projeto vivo, é desrespeitoso a qualquer realidade 

humana e proveniente somente daqueles tipos de mentalidade científica, 
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sempre dominantes...o projeto deve ser rascunho de pretensões e intuições, 

conseqüência dos chamamentos do próprio presente vivo. Em vez de ser 

modelo, abre-se como as preliminares de uma sedução, de um devaneio, 

espaço de um sonho. É o primeiro passo de uma jornada etensa e rica, 

jornada que não apenas reformatará esse primeiro passo, mas colocá-lo-á no 

devido lugar e dará a ele devida importância” (Caldas, 1999: 95) 

- Gravações, que aparecem como materializações textuais da apreensão da 

realidade, do presente, bem como “processo de busca dos significados da sociabilidade 

enquanto presente, por meio dos fluxos narrativos próprios de indivíduos, grupos e 

comunidades” (Caldas, 1999: 96). É importante salientar que gravações singulares, não são 

representativas da ficcionalidade coletiva, pois conforme Caldas, 

“as gravações partem do princípio de que, sendo o presente ficcionalidade 

viva e comunitária, será por meio da conversa-diálogo gravada em entrevista 

que parte substancial desse presente se dará a uma compreensão específica, 

por meio das materializações textuais das ficcionalidades singulares, sem que 

elas, no entanto, sejam representativas dessa coletividade ou que sejam 

decalques menores que digam da estrutura maior...” (1999: 96) 

- Entrevista, que deve ser percebida como um diálogo entre eu-isto que vai além do 

eu-tu, pois o diálogo deve ocorrer não apenas entre pessoas, entre o oralista e o 

“entrevistado”, mas esse diálogo tem que ocorrer, para a complexa apreensão do presente, 

“...entre tempos, imaginários, idéias, corpos, experiências, vozes, imagens diferentes. E 

deve ser nessa, com essa e para essa diferença que deve acontecer o diálogo”(Caldas, 

1999: 100). É bom lembrar, que a História Oral, não pode ser confundida com a entrevista, 

sendo esta apenas uma etapa daquela. Durante a entrevista o oralista, parte integrante de 

un processo ficcional 

“deve se debruçar “... sobre o entrevistado para sentir quem é o outro, como 

se estivesse contemplando, especulando, uma obra de arte da natureza ... o 

entrevistador deve ter ... a sensibilidade aberta para perceber, deixar-se 

contaminar pela aventura deseu personagem ... Construindo ferramentas 

para transformá-la numa representação simbólica, o texto.””( Caldas, 1999: 

102, apud Medina, 1990: 44) 

- Transcrição, que não pode ser vista como o momento último da História Oral e 

sim uma etapa técnica de passagem do oral para o escrito, é o momento inicial de criação 

textual. Em História Oral “a escrita realiza a oralidade enquanto a oralidade vivifica o escrito: 

não há aqui dois universos de comunicação ... mas uma síntese dialética em que não é 

apenas complemento da outra, porém aspectos de uma mesma palavra essencial.” (Caldas, 
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1999: 104). A transcrição deve ser rigorosa, mas não limitando-se apenas as palavras ditas 

pelo entrevistado, mas indo além, a partir da interpretação do oralista e de sua percepção 

deve ser transcrito o que o entrevistado quis dizer com seus gestos, com seus silêncios, 

com seus murmúrios, com sus expressões faciais. 

“A transcrição é literal, rigorosa, passando-se para o papel tudo o que foi dito, 

inclusive todos os erros, todas as repetições, vazios e silêncios, incluindo 

também as perguntas; entendida como a passagem fiel do que foi dito para a 

grafia. Entendemos esse “ser-dito” como um ser-dito, um se-dizer além das 

dicotomias,não apenas por meio da voz, mas por suas várias maneiras de 

dizer, seja a voz, os dedos, a escrita em diálogo, seja grunhindo, seja como 

for aquilo que expresse sua vida, seus sonhos, seus projetos, sua trajetória e 

seu mundo. O limite não é a voz, mas a existência. A questão não é oral, mas 

interpretação viva de sociabilidades humanas.” (Caldas, 1999: 103) 

- Textualização, essa é a fase onde há uma arrumação, uma rearticulação da 

entrevista para que esta torne-se compreensível. Aqui a voz do oralista deve ser suprimida e 

as indagações, as falas por ele postas devem ser realocadas na narração, no discurso do 

depoente. Essa rearticulação ou reorganização da entrevista sustenta-se no 

“... respeito ao dizer e ao ser do outro, à sua vida (suas virtualidades 

específicas), à sua fala; sua existência, como todas as existências humanas, 

é ficcional e ficcional será também aquilo que o dirá integralmente, não 

perdendo de vista que as falas dos outros não nos eximem de nos colocar e 

de interpretar; ao contrário, exigem essa interpetação e essa tomada de 

posição...” (Caldas, 1999: 106) e no caso, “interpretar é refletir sobre as 

sombras do texto; é viver as sombras e deslocar o visível; é relacionar a 

dialética entre a luz e as sombras do texto, da vida, da experiência, dos 

signos, das falas e memórias. No entanto, não podemos eliminar a sombra, 

deixá-la iluminada, mas fazê-la existir, significar e resistir, trazê-la, não à luz, 

metáfora devoradora da Razão e do Olho, mas a um mundo de sombra e luz, 

os claro-escuros da vida, a uma vida plena de sombras, de arestas, de 

multiplicidades. Interpretar não é explicar, mas desejar o desejo de falar, o 

desejo de quem falou, desdobrar, tirar da pobreza do somente luz ou 

somente sombra...” (Caldas, 1999: 112) 

- Transcriação, consiste na recriação da atmosfera da entrevista, é a soma da 

transcrição com a textualização, traz ao leitor os sentimentos expressos no momento da 

gravação, havendo dessa forma, a legitimação das entrevistas. Assim, 
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“O resultado final da transcriação são textos vivos, pulsantes, que se 

organizam numa grande ficcionalidade viva, exigindo uma outra postura 

diante dos textos terminados, sendo diferente também sua forma interna. O 

texto final (depois de ter passado por várias entrevistas, várias transcrições, 

vários encontros de leitura e por todo o processo de formação textual) jamais 

poderia ter sido pronunciado daquela maneira por nosso interlocutor; no 

entanto, cada palavra, cada frase, cada estrutura lhe pertence; cada história, 

cada ritmo, cada momento narrado pertence a ele e somente a ele, a ponto 

de o interlocutor nos dizer eu vivi cada uma dessas palavras; mesmo depois 

de a sua fala ter se transformado no texto transcriado (não somente mudança 

de códigos, mas amálgama transcriativo), ao ter sido respeitada a essência 

viva da fala, o reconhecimento é muito maior do que com a simples pergunta 

resposta. O texto transcriado é, para o interlocutor, sua vida no papel, aquela 

vida escolhida por ele para ser a sua vida, para ser o representante, para ele, 

do vivido (o que não quer dizer que seja o realmente vivido, o que seria voltar 

à metafísica das Histórias).” (Caldas, 1999: 109) 

- PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E METODOLÓGICOS 

 A metodologia empregada para execução dessa pesquisa contemplará quatro 

etapas: 

 Etapa de Gabinete: neste item serão realizadas atividades tais como: 

• Revisões bibliográficas, que constam de uma reavaliação sistemática de 

preceitos metodológicos antes referidos e de publicações de trabalhos já 

realizados tanto no município escolhido para o presente estudo, com em 

áreas semelhantes, as quais servirão de ferramenta para avaliar a evolução 

da área. Essa revisão bibliográfica se estenderá durante todo o decorrer da 

pesquisa e será realizada junto às universidades, órgãos governamentais e 

através de bibliografias do professor orientador; 

• Obtenção de uma cartografia básica nas escalas 1:100.000 e 1:50.000 

• Interpretações de fotografias aéreas e imagens de satélite de diferentes 

décadas, através de comparações, com o auxílio de correções ortogonais a 

serem realizadas. Tais interpretações mostrarão o recuo da faixa de praia e 

falésias, assim como a ocupação humana ao longo do tempo; 

• Análise e tabulação de dados obtidos em campo; 
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• Confecção de gráficos e tabelas que demonstrem o resultado das análises 

granulométricas de sedimentos e da qualidade da água; 

• Confecção da carta de impactos ambientais na escala de 1:50000, indicando 

os tipos e suas localizações; 

• Confecção da carta de zoneamento ambiental; 

• Elaboração do plano de desenvolvimento sustentável para a área de estudo. 

Etapa de Campo: inicialmente essa etapa corresponde à visita de reconhecimento 

da área. Em um segundo momento tais visitas ocorrerão bimestralmente, de modo a 

contemplar os seguintes objetivos: 

• Identificar os aspectos de degradação ambiental e relaciona-los “in loco” aos 

agentes de degradação sejam eles naturais ou humanos por meio das 

atividades produtivas; 

• Manter uma relação de proximidade junto aos moradores do lugar, com a 

promoção de atividades tais como entrevistas, reuniões, oficinas, para que 

assim a comunidade possa revelar sua situação sócio-econômica e sua 

relação com o meio natural; 

• Propor a implantação de um plano de uso sustentável, com a realização de 

atividades tais como educação ambiental continuada. 

Etapa de Diagnóstico e Elaboração de Propostas: essa etapa corresponde a fase 

de elaboração do diagnóstico ambiental, de propostas de uso sustentável do 

ambiente estudado, plano de ação e confecção de mapas e figuras. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Nas praias em questão, o turismo e a meio ambiente, incluindo neste último não só 

aspectos ambientais mas também econômicos e sociais, ainda não encontraram um ponto 

de equilíbrio nas suas relações.É preciso que isso ocorra, para que a atratividade dos 

recursos naturais não seja a causa de sua degradação. 

Em Morro Branco é perceptível a preocupação da população no que diz respeito a 

relação do turismo com o meio ambiente, os rumos que esse turismo possa tomar ou já vem 

tomando, podendo ser identificado também um certo nível de consciência da importância da 

preservação dos recursos naturais para a manutenção e sustentabilidade da vida econômica 

local, sendo o turismo a atividade ainda bastante marcante no lugar, pois de acordo com a 

própria população das praias do Morro Branco e das Fontes, o turismo praticado, sem vistas 
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a preservação do meio ambiente ou sem a inclusão da população como beneficiários do 

processo, não traz consigo apenas aspectos positivos, mas uma gama de elementos de 

ordem negativa, não só no aspecto ambiental, mas também, social, senão vejamos: 

“Eu e minha mulher a gente é consciente de que nós devemos preservar a 

natureza, se não preservar a natureza vai chegar o dia em que as pessoas 

não vem mais para cá. Preservar é usar com cuidado e é sempre bom ter 

alguém que oriente a gente.” (Francisco de Assis, artesão, 2004) 

“As falésias é um ambiente diferente, a gente tem que se conscientizar que 

essas falésias, da forma como são, só existe aqui no Morro Branco, esse 

labirinto, só existe aqui no Morro Branco, então se a gente não tiver 

consciência de que isso é a nossa sobrevivência ... sobretudo a gente tem 

que cuidar a questão ambiental, porque veja... eu não posso dizer que a coisa 

é bonita pra mim só para a questão financeira, tem que ver também a 

questão ambiental, porque os meus netos, os meus bisnetos podem chegar e 

não ver mais isso ai.” (Edvar, barraqueiro, 2004) 

“ O turismo tem aquela coisa, o progresso que vem muita coisa boa, mas que 

ao mesmo tempo tem muita coisa prejudicial a comunidade, a principal é o 

tráfego de drogas, a prostituição infantil, a crescente onda de assaltos.” 

(Edvar, barraqueiro, 2004) 

“Eu vejo que o turismo está crescendo, está realmente! Mas como ele está 

crescendo? A gente tem que ver como ele está crescendo, as vezes cresce e 

não desenvolve. Cresce, cresce, cresce, mas não desenvolve, que é o 

melhor. Só faz crescer, crescer, e desenvolvimento é pouco. Satisfeito a 

gente não está porque uma praia dessa, como é Morro Branco, conhecida em 

todo mundo, linda... mas está se acabando, porque...eu vou dizer uma coisa 

se você pudesse mesmo vir aqui pra olhar e está por ai, nossa praia está 

muito diferente, está muito abandonada... está mesmo muito abandonada” 

(Maria das Graças Alencar de Aquino- Gracinha, manicure com curso técnico 

de turismo, Morro Branco, 2004) 

 A partir desses depoimentos percebe-se que, conforme já comentado anteriormente 

existe uma certa consciência ambiental, mas existe também um certo nível de insatisfação, 

de preocupação com os rumos que possam ser dados a essas localidades a partir do 

turismo. 

 Esse medo, essa preocupação que a população expressa pode ser justificado pelo 

fato de que no passado, o município de Beberibe era conhecido apenas pelos seus filhos 
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ilustres como a escritora Ana Facó e que apesar de possuir siginificativa beleza cênica, 

propícia ao desenvolvimentos de atividades, tais como o turismo só veio conhecer esse 

desenvolvimento nas últimas décadas, vindo a substituir parcialmente ou em alguns casos 

por completo, atividades tradicionais como a pesca, marco, que caracterizava as praias 

estudadas, como tradicionais vilas de pescadores. 

 Hoje, essas velhas vilas de pescadores, passaram a ser pontos turísticos ou pelo 

menos, ambientes de passagem de pacotes turísticos vendidos pelo litoral cearense. Com 

isso, percebe-se que as Praias do Morro Branco e das Fontes, passaram a ser lugares de 

bastante interesse de grupos estrangeiros que têm chegado à essas localidades e ali se 

estabelecem, montando, por força dos seus significativos poderes aquisitivos, grandes 

projetos e de uma forma ou de outra apropriando-se das áreas de lazer, de negócio e até 

mesmo de moradia dos “verdadeiros donos” dessas localidades (o velho pescador, o 

artesão, as labirinteiras, enfim, os nativos), ocorrendo com isso, um suposto 

desenvolvimento do lugar, uma vez que deixa a margem a população nativa. Esse é um dos 

problemas de ordem sócio-econômica e cultural que vem ocorrendo na área de estudo. 

 Quanto aos problemas de ordem ambientais, podem ser identificados, desde uso e 

ocupação desordenada de áreas de falésias, dunas e faixas de praia, incluindo aqui, 

problemas relacionados a construção civil, com a construção de casas de veraneio, 

pousadas e hotéis, desmonte de dunas e falésias; com a retirada de sedimentos para a 

confecção do artesanato local, dentre outras; com o tráfego intenso de veículos e de 

pessoas sobre estas áreas e ainda por força de elementos da dinâmica natural, tais como 

vento, chuva e ação do mar, que interagem e acabam gerando processos de erosão e/ou de 

sedimentação. 

 Diante do exposto salienta-se a necessidade de ser praticada nas áreas de 

abrangência desse estudo, uma gestão integrada da zona costeira, onde os diversos atores 

que compõem esses cenários possam ser envolvidos em uma gestão participativa, a fim de 

se alcançar o verdadeiro desenvolvimento, aquele onde exista a melhoria da qualidade de 

vida da população como um todo e a utilização dos recursos de forma equilibrada, de modo 

a mante-los à geração presente, bem como às gerações futuras, ou seja, é através da 

gestão integrada da zona costeira, com base sobretudo na legislação ambiental vigente que 

poderá ser alcançado o chamado desenvolvimento sustentável nas Praias do Morro Branco 

e das Fontes no município de Beberibe. 

REFERÊNCIAS 
ABREU, F. L., VASCONCELOS, F. P., MELO, S. S. de- Caracterização Ambiental e Dinâmica de Recuo 
das Falésias do Morro Branco- Beberibe- Ceará. FUNECE/ PIBIC/ CNPQ, Fortaleza, 2003. 

ANDRADE, C. F. de,- Dinâmica, Erosão e Conservação das Zonas de Praias. Parque Expo 98, Lisboa, 1998. 

 157



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

BERNARDES, J. A. e FERREIRA, F. P. M.- Sociedade e Natureza. In: CUNHA, S. B. da, GUERRA, A. J. 
T.(organizadores)- A Questão Ambiental: Diferentes Abordagens. Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2003. 

BETRAND, G. - Paisagem e Geografia Física Global: Esboço Metodológico. Caderno de Ciências da Terra, 
Universidade de São Paulo, Instituto de Geografia, São Paulo, 1972. 

CALDAS, A. L.- Oralidade, Texto e História- Para Ler a História Oral. Edições Loyola, São Paulo, 1999.  

CORIOLANO, L. N. M. T.- Do Local ao Global: O Turismo Litorâneo Cearense. Editora Papirus, São Paulo, 
1998. 

GUIMARÃES, M.- Sustentabilidade e Educação Ambiental. In: CUNHA, S. B. da, GUERRA, A. J. 
T.(organizadores)- A Questão Ambiental: Diferentes Abordagens. Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2003. 

LIMA-E-SILVA, P. P.de, GUERRA, A. J. T., DUTRA, L. E. D.- Subsídios para Avaliação Econômica de 
Impactos Ambientais. In: CUNHA, S. B. da, GUERRA, A. J. T.(organizadores)- Avaliação e Perícia 
Ambiental. Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2002. 

LIMA, L. C., SOUZA, M. J. N., MORAIS, J. O.- Compartimentação Territorial e Gestão Regional do 
Ceará. FUNECE, Fortaleza, 2000. 

MAGALHÃES, L. E. de (coordenador)- A Questão Ambiental. Terragraph, São Paulo, 1994. 

MORIN, E.- Ciência com Consciência/ Edgar Morin; tradução de Maria D. Alexandre e Maria Alice Sampaio 
Dória. Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2002. 

MORIN, E. – O Método 1: A Natureza da Natureza/ Edgar Morin; tradução de Ilana Heineberg. Sulina, Porto 
Alegre, 2003. 

MORAES, A. C. R.- Contribuições para a Gestão da Zona Costeira do Brasil- Elementos para uma 
Geografia do Litoral Brasileiro. Edusp; Hucitec, São Paulo, 1999. 

PASKOF, R. L.- Les Littoraux. Impacts des Aménagements sur Leur Évolution. Masson, Paris, 1998. 

SEPLAN/ IPLANCE- Perfil Básico Municipal de Beberibe. Edições IPLANCE, Fortaleza, 2000. 

SOARES, A. M. L.- Zoneamento Geoambiental do Município de Beberibe- CE. Dissertação de Mestrado, 
UECE, Fortaleza, 1998. 

VASCONCELOS, F. P., SILVA, C. S. B. P.- Análise de Impacto Ambiental em Zona Litorânea: Ocupação 
Desordenada do Solo e Erosão Costeira na Praia do Pecém, Ceará. In: LEMOS, A. I. G. (organizadora)- 
Turismo: Impactos Ambientais. Editora Hucitec, São Paulo, 1995, p. 104-113. 

 

 158 


	 
	INTRODUÇÃO 
	METODOLOGIA 
	- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA 
	Etapa de Diagnóstico e Elaboração de Propostas: essa etapa corresponde a fase de elaboração do diagnóstico ambiental, de propostas de uso sustentável do ambiente estudado, plano de ação e confecção de mapas e figuras. 
	RESULTADOS PRELIMINARES 



