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RESUMO

O aumento populacional acarretou a expansão urbana no estado, principalmente
nas cidades litorâneas da Região Metropolitana de Fortaleza - RMF. Esse processo
é verificado na praia do Icaraí, por ser próxima à Capital, onde a ocupação urbana
iniciou e se expandiu para as demais cidades da região com maior intensidade. Com
as edificações mais próximas da praia, estas ficaram sujeitas às intempéries
climáticas e marítimas. Esta monografia tem como objetivo principal estudar a
influência psicológica que o fenômeno da Erosão Marinha ocorrente na praia de
Icaraí, no Município de Caucaia, no Estado do Ceará, pode causar aos moradores e
freqüentadores do local sob o enfoque da Psicologia Ambiental. Esta pesquisa
também buscou compreender as possíveis origens da Erosão Marinha que ocorre
na praia em estudo. Pretende-se com a explanação do desastre em evidência,
propor novas abordagens e soluções para os problemas ocasionados pela Erosão
Marinha no litoral pesquisado. Buscou-se abordar o fenômeno através de uma
pesquisa qualitativa, averiguando no local estudado a subjetividade como fonte de
dados, bem como uma pesquisa exploratória, com fundamento na pesquisa
bibliográfica e documental, visando uma iniciação nas áreas do conhecimento
utilizadas neste trabalho. Como produto final, as análises e os resultados obtidos
comprovam a influência psicológica provocada pelo desastre em estudo, ratificando
a importância do caráter psicológico em estudos de Defesa Civil, a fim de
compreender a subjetividade e a particularidade da percepção ambiental dos
indivíduos envolvidos em desastres, fornecendo possibilidades de entendimento,
além da perspectiva mecânica do evento, para a minimização dos danos causados
às populações envolvidas em desastres.

Palavras chave: Erosão Marinha. Desastres. Psicologia Ambiental. Defesa Civil.
Praia. Icaraí.
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ABSTRACT

The increase in population has led to urban sprawl in the state, mainly in the coastal
cities of the Metropolitan Region of Fortaleza - RMF. This process is seen in Icaraí
beach, being near the Capital, where the urban occupation began and expanded to
other cities in the region with greater intensity. With the buildings closest to the
beach, they became subject to weather and sea. This monograph's main objective is
to study the influence that the psychological phenomenon of erosion occurring in the
Navy Icaraí beach, in the city of Caucaia in the state of Ceará, may cause to
residents and visitors of the site from the standpoint of environmental psychology.
This research also sought to understand the possible origins of the Navy erosion that
occurs on the beach under study. The intention of the explanation of the disaster in
evidence, propose new approaches and solutions to the problems caused by erosion
in coastal Navy searched. We tried to approach the phenomenon through a
qualitative study, checking the location studied subjectivity as a source of data, as
well as an exploratory research, based on the research literature and documents,
seeking initiation in knowledge used in this work. As a final product, the analyzes and
results obtained confirm the psychological influence caused by the disaster in the
study, confirming the importance of the psychological character studies in Civil
Defense in order to understand the subjectivity of perception and particularity of
individuals involved in environmental disasters, providing possibilities of
understanding, beyond the mechanical perspective of the event, to minimize damage
to people involved in disasters.

Keywords: Erosion Navy. Disaster. Environmental Psychology. Civil Defense.
Beach. Icaraí.
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1 INTRODUÇÃO

Os desastres estão cada vez mais presentes no dia-a-dia da sociedade.
Aparecem em catástrofes que a mídia aproveita para transformar em quadros
trágicos, plásticos, que envolvem os cidadãos em uma cultura de espetáculo, de
sofrimento observatório. A vivência desse sofrimento, que aparece nas telas de
televisão, parece “coisificar” o sofrimento que de fato acontece, como se fosse algo
cotidiano. Os profissionais da Defesa Civil tratam dessa realidade de forma muito
mais próxima, sendo agentes mais vulneráveis às dificuldades que o trabalho lhes
apresenta. As linhas de pesquisa dentro da Defesa Civil devem buscar instrumentos
que contornem essas dificuldades, considerando que o trato com o ser humano
sempre é delicado e está permanentemente sujeito às particularidades que as
vítimas têm em suas subjetividades.

Assim, discutir acerca da Defesa Civil pode ser um tema complexo. A
possibilidade de variantes que permitem abordar o assunto é diversa. Pode-se
utilizar várias outras áreas do conhecimento, a fim de subsidiar a Defesa Civil em
sua atividade, que consiste na constante participação em eventos de desastres, seja
na prevenção ou na resposta a eles. É dentro dessas possibilidades que se permite
mais uma vertente de atuação, a psicológica. Em vez de aspectos demográficos da
Geografia, dos aspectos quantitativos da Meteorologia e da Engenharia, a Psicologia
propõe mais uma abordagem, a da subjetividade. Existe uma área que estuda
especificamente o desastre, como a própria intitulação já diz: Psicologia dos
Desastres. Porém, é proposto por este trabalho, o diálogo com outro ramo da
Psicologia que também se mostra legitimada e afim do trabalho da Defesa Civil, a
Psicologia Ambiental.

A Psicologia Ambiental trabalha com as interações mútuas do indivíduo e
do ambiente. Tem-se a certeza de que sempre haverá um espaço onde houver
desastres, visto que todo espaço é referencial para existência humana, assim a
Psicologia Ambiental sempre terá oportunidade de atuação. Nesse sentido, procurarse-á neste trabalho a convergência das duas áreas, da Defesa Civil e da Psicologia
Ambiental.
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A atuação profissional do autor contribui para tornar este trabalho
relevante. O autor participou de várias ações de Defesa Civil no Ceará, como os
abalos sísmicos em 2008 e as enchentes em 2009. Ressalta-se ainda a forte ligação
do autor com a praia, por morar próximo dela, ser freqüentador regular e praticar
esportes náuticos desde os doze anos. A fim de possibilitar um novo enfoque,
enxergou-se a abordagem de desastres na perspectiva da percepção ambiental.
Assim, pesquisou-se o assunto através de fontes que convergissem a Psicologia
Ambiental e a Defesa Civil, bem como a aplicação de entrevistas. Procurou-se
analisar como a subjetividade foi influenciada pelo desastre da Erosão Marinha que
ocorre na praia em estudo, com a finalidade de expandir as possibilidades de
abordagem da Defesa Civil.

O objetivo geral do presente estudo é analisar a influência da Erosão
Marinha na relação de identidade entre os indivíduos afetados pelo fenômeno e o
ambiente atingido. Estudos bibliográficos caminharão por diversas áreas a fim de
fundamentar o pensamento que vivifica a Psicologia Ambiental. O sopro de vida que
dá conteúdo ao humano e a alma que o sujeito envolve em sua vivência são
motivações a se compreender na Defesa Civil, pois partem das relações que as
sociedades constroem com seus ambientes.

São objetivos específicos deste estudo investigar a gradual modificação
da praia do Icaraí e do cotidiano da sua população em decorrência da Erosão
Marinha e apresentar os aspectos da Psicologia Ambiental com o fim de melhor
compreender a relação dos indivíduos com o meio em que vivem.

Nesta investigação, utilizar-se-ão entrevistas, a fim de extrair a
subjetividade dos moradores e compreender de que forma o mesmos foram e são
afetados pela convivência com a Erosão Marinha que assola a praia em que vivem.
Ao fim, haverá a análise dos relatos, que demonstrarão toda a particularidade que
envolve o trinômio indivíduo-ambiente-desastre.

Os estudos abordados neste trabalho permitirão aprofundamentos que
poderão partir desde o indivíduo em particular, em ações pontuais, procurando o
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balanço entre ele e o ambiente, como do Poder Público, que poderá ter um enfoque
melhor nas ações de atuação contra os desastres.

São ainda objetivos específicos deste trabalho provocar a reflexão do
leitor acerca da intrínseca relação que a sociedade tem com o Meio-Ambiente e a
necessidade de harmonia entre os dois, tendo como consequência a apresentação
ao Poder Público de informações subsidiárias para a melhoria da sua atuação no
cenário em estudo com o fim de minimizar os problemas causados pela Erosão
Marinha.

Dessa forma, inicialmente apresentam-se de forma propedêutica as áreas
do conhecimento relativas à Defesa Civil e à Psicologia Ambiental, ambas
fundamentadoras deste trabalho. Posteriormente, desenvolve-se a conexão entre as
duas, ressaltando a devida importância da Psicologia Ambiental para a Defesa Civil.
Aproveita-se também para situar o local pesquisado, a fim de subsidiar o leitor com
informações necessárias à compreensão do texto apresentado, inclusive com
matérias jornalísticas sobre o evento ocorrido no local de estudo, visto que teve
ampla cobertura da imprensa.

O material apresentado demonstra a importância da subjetividade na
atuação laboral da Defesa Civil. Motiva-se a assertiva na comprovação pela
pesquisa de que de fato o ambiente influencia pertinentemente o indivíduo. Assim,
amplia-se mais um caminho de diálogo entre os pesquisadores de Defesa Civil e os
desastres.
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2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Definição de desastre

A concepção de desastre pode trazer à tona apenas a idéia de furacões
ou tsunamis que destroem uma comunidade. Tais percepções não deixam de estar
corretas, mas acabam limitando o desastre ao que os cinemas estão acostumados a
mostrar. O desastre tem um sentido mais amplo, porque também engloba fatores
que quando somados causam danos, e que se fossem considerados individualmente
não seriam importantes. Por exemplo, os acidentes de trânsito, se considerados
pontualmente não são desastres para a comunidade, mas se somados os danos
causados por todos os acidentes ocorridos num determinado período de tempo, terse-á um dano bastante significativo. Segundo o Decreto nº 7.257, de 04 de agosto
de 2010, no inciso II, art. 2º, a definição de desastre é a seguinte: “Resultado de
eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema
vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e conseqüentes
prejuízos econômicos e sociais” (BRASIL, 2010). Apesar do texto não definir a partir
de qual intensidade do dano acontece o desastre, ele torna claro que se trata de
resultado de eventos adversos. O sentido da adversidade vem daquilo que não é
esperado, daquilo que ocorre de maneira diferente do rotineiro.
Soriano clareia essa idéia de forma mais explicativa, acrescentando a
influência que a vulnerabilidade de uma comunidade representa na qualificação de
um desastre.
Os desastres, como uma disrupção repentina de uma ‘normalidade’ anterior
socialmente estabelecida, são caracterizados por serem eventos adversos
que proporcionam impactos negativos tanto físicos quanto sociais nas
comunidades atingidas. A Defesa Civil entende o desastre como um evento
danoso capaz de superar a capacidade de resposta da comunidade afetada
(SORIANO, 2009, p. 02).

De acordo com a Política Nacional de Defesa Civil (PNDC), os desastres
podem ser classificados quanto à evolução, à intensidade e à origem. Em relação à
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origem,

podem

ser:

naturais,

quando

por

fatores

da

própria

natureza,

independentemente do homem; humanos ou antropogênicos, quando acontecem
pela ação ou omissão do homem; mistos, quando há a somação dos dois anteriores,
em que a ação ou a omissão humana contribui para intensificar o desastre natural
(BRASIL, 2004). Quanto a essas definições a PNDC afirma o seguinte:
Embora para o leigo a idéia de desastre esteja intimamente relacionada à
idéia de subtaneidade, do ponto de vista técnico, os desastres não são
necessariamente súbitos.
É importante frisar que a intensidade do desastre não depende apenas da
magnitude do fenômeno adverso, mas, principalmente, do grau de
vulnerabilidade do cenário do desastre e do grupo social atingido.
Embora clássica, a classificação dos desastres quanto à tipologia em
naturais, humanos e mistos vem sendo contestada por autores modernos
que tendem a rotular todos os desastres como mistos (BRASIL, 2004, p.
41).

Dessa forma, o desastre pode atingir de maneira diferente comunidades
que receberam a mesma ameaça. Por exemplo, um terremoto com a mesma
magnitude atinge uma cidade japonesa mais bem preparada para tais eventos e
uma na Itália menos preparada, ou seja, as duas cidades possuem vulnerabilidades
diferenciadas. Por esse motivo, o desastre terá maior intensidade em uma cidade do
que na outra, naturalmente será mais intenso na cidade menos preparada. Essa
noção dá a perspectiva que a intensidade do desastre varia de acordo com o grau
de risco e de vulnerabilidade do ambiente e das pessoas. Diminuindo-se a
vulnerabilidade física e aumentando-se a resiliência da comunidade, o possível
desastre é então minimizado.
Ainda no Decreto nº 7.257, pode-se encontrar no inciso I, art. 1º, a
definição de Defesa Civil: “Conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e
recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para a
população e restabelecer a normalidade social” (BRASIL, 2010). Dessa forma percebese a importância de se utilizar abordagens pertinentes à minimização dos impactos dos
desastres, dentre essas abordagens, poder-se-á enfocar a Psicologia Ambiental,
através da Defesa Civil, como um dos instrumentos possíveis.
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A prática da prevenção age nessa linha de pensamento, a de que se a
sociedade se prepara para o evento, poder-se-á até não evitar o desastre, mas ele
causará menos danos, pela diminuição da vulnerabilidade. O órgão específico que
atua na prevenção e na resposta aos desastres no Brasil é a Defesa Civil (BRASIL,
2004).
A Defesa Civil atua, com o apoio de entidades públicas e privadas, nos
âmbitos nacional, estadual e municipal, através do Sistema Nacional de Proteção e
Defesa Civil (SINPDEC). Tem como órgão central a Secretaria Nacional de Defesa
Civil, que é subordinada ao Ministério da Integração e que tem como objetivo ser
responsável por coordenar as ações de defesa civil, em todo o território nacional
(BRASIL, 2012).
A depender dos danos pode o município ainda declarar Situação de
Emergência ou o Estado de Calamidade de Pública. São situações que permitem
aos municípios uma flexibilidade maior na administração a fim de retornar a
localidade a uma situação de normalidade que acontecia anteriormente (BRASIL,
2004).
Na área científica, os estudos sobre o que viria a ser um desastre
apareceram após um acidente na cidade Halifax, no Canadá. Lá aconteceu um
choque entre dois navios que deixou mais de 10.000 mortos, além de 25.000
desabrigados. Esse evento despertou o interesse do canadense Samuel Henry
Prince para o assunto (MARCHEZINI, 2009).
Quarentelli (1998) afirma, no entanto, que os estudos propriamente ditos
focados sobre a parte comportamental e perceptiva das pessoas que vivenciaram
um desastre, na área mais sociológica, só vieram acontecer após a Segunda Guerra
Mundial. Segundo o autor, haveria uma dificuldade para uma definição exata para o
termo desastre, mas esse não enrijecimento facilitava os estudos, pois é preciso
tentar compreender o fenômeno como um todo, sendo necessário somente um
consenso mínimo, visto que o conceito era referente central para a área de estudo.
Segundo alguns autores a concepção do termo desastre pode variar de
cultura para cultura. Enquanto pequenos fenômenos naturais podem ser
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considerados desastres em determinados países, uma explosão de fogos de
artifícios é considerada um acidente normal na China (ALEXANDER, 2006).
Percebe-se que a complexidade do termo ao mesmo tempo em que
abrange diferenciados fenômenos, não dá unidade em significado entre culturas
diferentes. A concepção varia bastante pela cultura pelo fato do desastre também
ser percebido de formas diferentes.

2.2 Aspectos da Concepção de Desastre Ambiental

O desastre ambiental se torna um tema cada vez mais comum dentro dos
mais variados veículos midiáticos. Desastres que eram considerados inicialmente
pelo homem somente como eventos naturais, hoje são admitidos por autores mais
modernos como eventos com as mais diversas influências antropogênicas. Com o
planeta cada vez mais povoado, as mudanças repentinas da natureza têm trazido
impactos negativos às sociedades mais vulneráveis. Sendo a prevenção a
alternativa segura para evitar ou diminuir os danos causados pelos desastres, os
estudos acerca do assunto têm sido intensificados. Partindo dessa conduta, várias
áreas de conhecimento que tratam do tema Meio-Ambiente (MA) surgiram no séc.
XX. Como exemplos têm-se o Direito Ambiental (DA) e a Psicologia Ambiental (PA),
que são duas disciplinas nascidas da conscientização do tema e que vêem o
assunto de forma específica, dada a sua importância (CAVALCANTE, 2002, p. 178).
O que se percebe é que o aumento da resiliência, necessária às
comunidades frente às mudanças climáticas, propicia uma conduta eficiente quanto
aos possíveis danos relacionados a um desastre. A cultura de prevenção mostra-se
prioridade nesse sentido, pois evita gastos de maior magnitude em ações de
socorro, assistência, reabilitação e reconstrução de cenários de desastres; pois cada
dólar gasto em projetos de redução de risco de desastres implica a economia de
pelo menos quatro dólares em prejuízos decorrentes da ocorrência dos mesmos
(COSUDE, 2008).
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2.2.1 O homem dominador da natureza

Dentro do processo civilizatório, o homem tem modificado os espaços
com os quais teve contato. A urbanização e o povoamento de regiões em que
anteriormente não havia presença de sociedades urbanas modificam ecossistemas
que outrora estavam em equilíbrio natural. Diferentemente das civilizações
indígenas, que permaneciam em equilíbrio com o ecossistema, o povoamento
trazido pelos europeus adequou os espaços ao modo de vida do homem branco,
esta transformação não levava em consideração a influência nos eventos naturais
que essas mudanças poderiam trazer. Esta forma de apropriação do meio era
reforçada pela Teologia Natural que afirma que a natureza é uma criação de Deus
para o homem e que este tem o direito a explorá-la à vontade (SANTOS, 2006, p.
41).
O povoamento do novo mundo concebia os recursos naturais como
inesgotáveis, compreensão mantida até pouco tempo atrás alicerçada pela
necessidade de crescimento imposta pela ordem econômica (VESENTINI, 1986, p.
34).
Partindo de uma concepção antropocêntrica, o homem racional sempre
se viu como dominante da natureza. Essa visão unilateral não previa conseqüências
de ações antrópicas quanto ao uso do Ambiente. Os europeus ao ocuparem o Brasil
trouxeram junto com eles espécies de animais e plantas exógenas, além de hábitos
exploratórios diferenciados dos indígenas nativos, essa conduta afetou o equilíbrio
existente e iniciou uma degradação que continua até os dias atuais. Com o passar
do tempo e o aumento do extrativismo, a preocupação com a sustentabilidade desse
modelo se tornou tema pertinente no meio acadêmico. Das várias áreas que
desenvolvem pesquisas sobre esse assunto, dentro do entendimento de que os
homens devem interagir de forma holística com o Meio Ambiente, surgiu a
Psicologia Ambiental – PA, a fim de explicar as relações mútuas de indivíduoambiente (PINHEIRO, 1997).

20

2.2.2 O homem dependente da natureza

A PA parte da assertiva de que todos os homens têm uma interação com
o ambiente que os cerca. Essa relação seria bilateral ou multilateral, diferente do
viés unilateral em que somente o homem influencia a natureza. Logo, na PA, o
homem não só modifica o ambiente, mas também é influenciado pelo ambiente que
o cerca. Com os ambientes acometidos por desastres essa relação não seria
diferente. Seja em um ambiente livre de catástrofes ou em um ambiente comumente
afetado por mudanças drásticas, o homem desenvolve relações de identificação ou
rejeição com o local que freqüenta. Logo, a Psicologia atua significantemente no
sentido de compreensão do fenômeno desastre na perspectiva social, utilizando-se
para tais áreas específicas como Psicologia Ambiental, Psicologia Social ou
Psicologia do Desastre (PINHEIRO, 1997).
Na perspectiva de afeto com o local freqüentado por um determinado
grupo, pode-se ainda estabelecer relações sociais em comunidade que as
diferenciam de outras comunidades, mas que estabelecem uma identificação com o
local onde essa comunidade vivencia atividades em comum. Visto que esse grupo
social pode ter características influenciadas pelo ambiente (DANTAS, 2006).
Analisar os desastres dentro da perspectiva psicológica daqueles que o
vivenciam também é importante para solucionar ou minorar problemas que se
tornam cada vez mais comuns, visto as conseqüências da constante degradação
sofrida pelo MA, como avanços da linha de costa do mar, inundações, enchentes
etc. Essa análise vinda de uma pesquisa acadêmica pode ajudar a encontrar
alternativas como propostas de solução dos males que um desastre pode vir a
ocasionar a uma comunidade e que são problemas que não são encontrados à
primeira vista, por serem subjetivos. Podem fornecer ainda possibilidades de como
educar a sociedade para viver em equilíbrio com o local que freqüentam.
Estabelecer as relações de afeto desses indivíduos com o ambiente,
compreendê-los e sugerir posturas dentro de políticas públicas a partir dessas
pesquisas podem ser eficientes métodos para prevenir ou minimizar impactos
provenientes de desastres, pois boa parte dos desastres tem influência antrópica,
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como por exemplo as inundações favorecidas pelo entupimento das redes de
esgotos, a poluição deixada por banhistas nas praias, as construções em áreas de
risco próximas às planícies flúvio-marinhas, construções sobre as dunas fixas e
móveis e construções no entorno das encostas das serras. O entendimento da
subjetividade envolvida nos desastres pode ainda auxiliar em ações de resposta da
Defesa Civil nas situações que exijam a retirada de moradores de locais com que os
mesmos têm identificação, como a desocupação de morros com risco de
desabamento ou de casas afetadas por enchentes.

2.3 Erosão Marinha

A Erosão Marinha (EM) é um desastre natural cada vez mais recorrente
no Ceará e que pode ser potencializado pelas ações antrópicas. Define-se pelo
desgaste ocasionado pela força mecânica das águas do mar. Com a subida e
descida da maré, juntamente com a força das ondas, o mar vai modelando a
paisagem física que está próxima ao litoral. Quando há construções próximas à linha
do litoral, elas se tornam vulneráveis ao avanço das águas do mar. Esse avanço
provoca erosões que modificam a paisagem anterior, inclusive as construções que
existiam naquele local, interferindo assim na segurança estrutural das edificações,
além da poluição decorrente do entulho gerado, isso por causa da constante força
mecânica gerada pelo ciclo das marés (SOUZA, 2011).

Na praia do Icaraí encontra-se um dos primeiros locais a serem afetados
pela EM visto o conseqüente avanço da linha do litoral no Estado do Ceará. Tem
ocorrido um avanço gradual e crescente rumo ao continente, o que afeta
diretamente as edificações mais próximas da orla marítima dessa praia, sendo mais
visíveis seus impactos somente há alguns anos, considerando o aumento
significativo dos danos e prejuízos resultantes desse evento adverso (SILVA, 2010).
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Tanto os comerciantes, quanto os moradores, ou ainda os que apenas
freqüentam a praia são afetados pela erosão. Os comerciantes são prejudicados
financeiramente pela diminuição do fluxo de banhistas, o que diminui a oferta de
emprego pela falta de demanda. Os moradores mais antigos têm sua relação
prejudicada pela possibilidade de perda da moradia, a desvalorização do imóvel e o
acompanhamento da degradação do local, além da dificuldade de usufruir da praia,
assim como os freqüentadores, que têm menos atrativos para visitá-la (SILVA,
2010).

Várias tentativas foram feitas para conter o avanço do mar, como a
colocação de pedras compradas pelos próprios barraqueiros e moradores ou o
recente Bagwall (BW), obra da prefeitura com verba federal (que propõe uma
escadaria que “frearia” o avanço do mar através da dissipação da energia das
ondas). As iniciativas particulares foram em vão, tendo essa ação só agravado ainda
mais o problema. As pedras que foram colocadas, que deveriam conter as ondas e o
avanço da maré, foram tragadas pelo mar. A grande quantidade de pedras soltas
dentro do mar afetou os banhistas, aumentando sua vulnerabilidade a acidentes,
como a possibilidade de cortes causados pelo choque contra as pedras (SILVA,
2010).

Os possíveis fatores que colaboraram para o processo de avanço do mar
são os mais diversificados. Há quem aponte a dragagem no porto do Mucuripe,
outros a grande quantidade de paredões na orla de Fortaleza, alguns afirmam que o
avanço do mar é um evento sem influência do homem. No entanto, o fator que mais
propiciou o aumento da vulnerabilidade frente ao problema foi a proximidade com o
mar das construções no litoral (SILVA, 2010). Assim, o que antes era um privilégio,
poder morar em frente ao mar, tornou-se fator de risco. É importante frisar que só há
risco de desastre quando existe a presença do homem, quando não, o avanço do
mar, em si, não pode ser considerado desastre (BRASIL, 2004).

Essa convivência freqüente com esse desastre, que não é repentino,
pode trazer influências psicológicas relevantes como algum tipo de alteração da
identificação do morador com o local onde vive ou em relação a morar próximo à
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orla marítima, sendo relações subjetivas influenciadas dentro do contexto indivíduoambiente.

O conseqüente aumento da vulnerabilidade e a mudança do aspecto do
local por causa da degradação são fatores ambientais que podem ser
influenciadores no aspecto subjetivo e na afetividade do indivíduo morador ou
freqüentador da praia estudada. Eles podem agir como fatores que interferem na
mudança de moradia para outro local ou na diminuição da atratividade da praia,
provocando o afastamento de turistas e frequentadores (DANTAS & DA SILVEIRA,
2010).

Um trabalho realizado por uma equipe de profissionais que envolva
psicólogos para o acompanhamento de pessoas que vivenciam essa realidade é
importante para a manutenção da saúde comunitária. Provavelmente esse
acompanhamento não seja feito por parte dos órgãos públicos por se tratar de um
problema velado, sublimado pela aparente falta de visibilidade que o mesmo detém.
Há necessidade de se criar subsídios científicos a fim de auxiliar ações que minorem
os aspectos prejudiciais advindos desse processo erosivo. A perspectiva comunitária
frente à perda de identidade do local onde moram é pertinente ao aspecto da
qualidade de vida da própria comunidade.

Sendo um ser gregário, percebe-se que além do homem ter suas
comunidades afetadas pelos outros componentes do grupo, ele também sofre
influências da própria relação desse grupo com o ambiente em que vive e do
ambiente em sua subjetividade. Nessa perspectiva em que a mudança do ambiente
gera mudanças no indivíduo é que a PA atua (PINHEIRO, 1997). Como acontece
com indivíduos que tem forte apego ao local onde cresceram ou onde moram,
desenvolvendo uma dificuldade de se mudarem. Assim como no exemplo citado
anteriormente, sendo a relação do evento erosivo com a comunidade do Icaraí o
objeto a ser estudado neste trabalho.
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A idéia de apropriação do local ao qual se frequenta serve como
fundamentação para a hipótese de que os indivíduos sofreram uma influência
psicológica por causa da mudança ambiental provocada pela EM.
Conforme Gonçalves (2009, p.129) “É um equívoco pensar e agir como
se o homem fosse uma coisa e sua casa, suas cidades, sua tecnologia, ou sua
língua fossem algo diferente”.

Pensamento que retrata a necessidade de uma

relação multilateral entre indivíduos e ambiente, não tendo o ambiente como algo
superior ao homem, mas como algo necessário à sua sobrevivência e influenciador
da sua conduta.

2.3.1 Erosão Marinha e a Sustentabilidade

Haja vista que a PA vê de forma holística as relações indivíduo-ambiente
(GÜNTHER & ROZENSTRATEN, 1993), esse aspecto não pode ser tratado de
forma indiferente. Sendo o MA já reconhecido como extremamente importante,
tendo sua tutela fundamentada na nossa Carta Magna, a Constituição Federal (CF)
de 1988.
Cabe ao pesquisador analisar o cenário afetado de forma a compreender
a relação intrínseca do sujeito com o que o cerca e verificar de que forma há
influência de ambos os lados, compreendendo também de que maneira essa relação
pode ser otimizada a fim de que a influência antrópica no ambiente não tenha tantos
efeitos nocivos ao MA.
Dessa forma, a construção de um ambiente sustentável é cada vez mais
relevante para a prevenção de riscos de desastres. A falta e/ou aplicação de
planejamento de uma forma sustentável de vivência contribui para os malefícios que
os resultados da degradação do ambiente podem vir a trazer.
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Dentro da perspectiva legal, com a finalidade de proteger o MA, é
necessária a realização do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e a
elaboração do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) antes da estruturação de
qualquer projeto, principalmente em áreas de intensa dinâmica ambiental como é a
zona litorânea conforme o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) em sua
lei n.º 001/86, de 23 de janeiro de 1986.
Outro fator que deve ser levando em consideração na construção de um
ambiente

sustentável

são

as

normas

urbanas

presentes

no

plano

de

desenvolvimento urbano do município e os parâmetros urbanísticos de ocupação do
solo presentes no planejamento.
Tais parâmetros urbanísticos são “grandezas e índices (relações entre
duas grandezas) que medem aspectos relevantes relativos à densidade e à
paisagem urbana” (DE SOUZA, 201, p. 220).
Pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Caucaia, no Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), Lei n.º 1.369 de 15 de maio de 2001,
os parâmetros são: o gabarito autorizado para a área, afastamentos, área
construída,

taxa

de

ocupação,

coeficiente

de

aproveitamento,

taxa

de

permeabilidade, índice de áreas verdes, área bruta e área líquida e, por último,
densidade bruta e densidade líquida.
De acordo com PDDU de Caucaia, gabarito é a altura máxima permitida
para uma estrutura, que pode ser expresso em pavimentos ou metros. Dependendo
do local, o gabarito pode ser mais elevado ou não. Exemplo são prédios em áreas
litorâneas, têm seu gabarito determinado a certa altura no intuito dessas estruturas
não se tornarem verdadeiros paredões barrando os ventos que vem do mar para o
continente. Essa medida é necessária com objetivo de evitar micro climas de
temperatura elevadas em partes da cidade, causando desconforto térmico aos
habitantes.
O parâmetro afastamento compreende distâncias - tanto laterais quanto
de fundos - que uma estrutura deve manter das outras. O afastamento também varia
conforme o tamanho das edificações e do local onde são erguidas. A lógica do
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afastamento entre as estruturas é uma forma de garantir a circulação de ar entre
casas e prédios, bem como de manter a privacidade dos seus habitantes.
Área Construída (AC) é o parâmetro que quantifica a soma de todos os
pavimentos de uma edificação. Dependendo do local da cidade, esse parâmetro
pode se alterar, ou seja, no litoral pode ser um AC diferente do AC de áreas rurais.
À relação entre a área de projeção horizontal da edificação e o AC do lote
dá-se o nome de Taxa de Ocupação (TO). “Exemplo: considerando um lote de
500m², onde exista uma única edificação em que a área ocupada por sua base seja
de 100m², a taxa de ocupação será de 0,2” (DE SOUZA, 2011, p.222). Se o plano
diretor da cidade for com base em zoneamento do solo, provavelmente cada zona
terá um padrão de TO.
O parâmetro de Coeficiente de Aproveitamento (CA) ou Índice de
Aproveitamento do Terreno (IAT) é o resultado da soma da área de todos os
pavimentos da edificação, tendo o seu resultado igual ao tamanho da área
construída total (AT) do terreno.
A Taxa de Permeabilidade (TP) compreende a relação entre a parte do
terreno que permite a infiltração da água e a área total do mesmo. Segundo Marcelo
Lopes de Souza:
A TP é um índice muito importante sob o ângulo ambiental, uma vez que a
impermeabilização excessiva dos terrenos de uma parte da cidade tende a
contribuir para a formação de ilhas de calor, acarretando grande
desconforto térmico” (DE SOUZA, 2011, p. 222).

Observando os padrões de habitação atuais de condomínios e casas, o
solo no qual são erguidas as edificações são muitas vezes capeados por completo,
não permitindo a infiltração de água e prejudicando o abastecimento do lençol
freático.
Índice de Áreas Verdes (IAV) é a parte do terreno destinado à vegetação.
De igual forma à TP, este índice tem relevância ambiental, pois tem por finalidade
reservar porções do espaço da cidade a áreas verdes, contribuindo para a criação
de micro climas agradáveis ao ambiente urbano.
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Conforme aponta De Souza (2011), o parâmetro Área Bruta e Área
Líquida compreende:
[...] a área bruta de uma zona ou de um assentamento (por exemplo, um
loteamento) é a sua área total, inclusive os logradouros (ruas, praças) e os
espaços institucionais. A área líquida de uma zona ou de assentamento
refere-se, via de regra, à área utilizada estritamente para fins residenciais,
deduzindo-se, por conseguinte, os espaços ocupados por vias de
circulação, praças e todo tipo de uso não-residencial (DE SOUZA, 2011, p.
224).

Este parâmetro tem que ser levado em consideração para mensurar com
o máximo de precisão os espaços ocupados no solo urbano pelas edificações. O
último parâmetro que De Souza (2011) aponta é a Densidade bruta e a Densidade
líquida.
[...] a densidade bruta de uma zona ou de assentamento expressa o número
total de pessoas que residem na zona ou assentamento em questão,
dividido pela área total do mesmo (incluindo-se os espaços ocupados por
vias de circulação, praças e todo tipo de uso não-residencial). A densidade
líquida expressa o número total de pessoas que residem na zona ou
assentamento em questão, dividido pela área utilizada apenas para fins
residenciais (DE SOUZA, 2011, p. 225).

Esse parâmetro busca evitar que haja muitas construções em uma
determinada área, acarretando um excedente populacional. Para iluminar essa idéia,
podem-se apontar áreas de favelas ou assentamentos irregulares onde há muitas
casas concentradas em um espaço reduzido.
O mesmo pode ocorrer em bairros onde o planejamento urbano ficou a
desejar, no caso, bairros litorâneos como o Icaraí, em Caucaia. Condomínios e
casas muito próximas à faixa de praia, acarretando na concentração residencial e,
consequentemente, no elevado número de habitantes vivendo em um mesmo
espaço.
Enquanto em outras áreas do mesmo bairro podem-se observar vazios
urbanos, esta situação acontece por estes terrenos estarem – no momento –
desvalorizados no mercado imobiliário.
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Aliado aos parâmetros de ocupação do solo, tem-se o zoneamento. O
zoneamento é uma divisão espacial com finalidades de regulação de uso da terra.
Para iluminar esta ideia, aponta-se como exemplo áreas da cidade voltada para uso
estritamente, residencial, ou comercial, ou industrial, ou ambiental, ou turístico, ou
histórico, dentre outras possibilidades.
Segundo Marcelo Lopes de Souza, os parâmetros urbanísticos e o
zoneamento devem ser concebidos de forma integrada.
Isso porque os valores permitidos a propósito de cada parâmetro não
apenas deverão variar de município para município, dado que a legislação
que regula a sua aplicação (legislação edilícia) é municipal, mas também,
deverão variar de zona para zona, no interior de uma determinada cidade
(DE SOUZA, 2011, p. 220).

O planejamento urbano, quando executado, pode ser um aliado da
construção de um ambiente sustentável. Para que isso ocorra adequadamente é
necessária vontade política, fiscalização da execução dos planos por profissionais
da área e principalmente participação da população.
O planejamento físico-territorial, como também é conhecido o PDDU obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes - deve cada vez mais
corroborar para intervenções que minimizem o impacto negativo na natureza, de
forma a facilitar a relação daqueles que vivem ou freqüentam o local com a
continuidade e harmonia dessa convivência.
Santos (1988) critica a artificialização do espaço modificado pelo homem
da seguinte maneira:
As mudanças são quantitativas, mas também qualitativas. Se até mesmo
nos inícios dos tempos modernos as cidades ainda contavam com jardins,
isso vai tornando-se mais raro: o meio urbano é cada vez mais um meio
artificial, fabricado com restos da natureza primitiva crescentemente
encobertos pelas obras dos homens (SANTOS, 1988, p.16).

O exposto acima é verificado na ausência de políticas públicas voltadas
para a criação de parques, jardins, passeios, ou seja, espaços públicos de fruição.
Por parte da iniciativa privada pode-se apontar os espaços público-privados, como
as praças de alimentação de shoppings centers, com a temperatura controlada e
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seu espaço artificializado e padronizado, não mantendo relação de identidade com o
local inserido.
A sociedade também vem se afastando da natureza, pode-se visualizar
este fato na ausência de jardins e hortas nos quintais das casas, costume verificado
com gerações passadas. O padrão das casas também não é propício para o cultivo
de espécies vegetais, pois geralmente o espaço destinado a tal fim se encontra
pavimentado por cimento, impermeabilizando o solo.
Outra nova lógica de habitação que vem tornando-se mais freqüente na
contemporaneidade são os condomínios. Os apartamentos pensados de modo a
racionalizar todo o espaço não oferecem áreas voltadas para jardinagem. A falta de
preocupação com o distanciamento com o meio natural leva à crescente
artificialização do ambiente, com um urbanismo concreto, esquecido da natureza e
da dependência do homem a esta (CARLOS, 2007).
A necessidade dessa preocupação com a sustentabilidade revela-se
pertinente a cada dia, visto que há uma cobrança social acerca das intervenções
artificiais antrópicas que interferem ou interferirão na natureza e conseqüentemente
afetarão o bem-estar do homem. O usufruto desenfreado dos bens naturais acaba
por minar um ciclo que deveria ser virtuoso, mas que se torna vicioso pelo
condicionamento de práticas que não visam a um futuro sustentável. A preocupação
com a natureza e as degradações ocorridas vem sendo palco de discussões
políticas, tendo como marco a Conferência de Estocolmo (BERTOLDI, 2010). Desde
então, a questão tem ganhado uma visibilidade cada vez maior, inclusive com leis
que se preocupam em assegurar o que prescreve o art. 225 da Constituição de
1988.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988, p. 143).

Tais leis vão ter reflexos nos planos diretores através dos parâmetros
urbanísticos de uso do solo, em que suscitam novas conferências e congressos com
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participação de vários segmentos da sociedade: políticos, empresários, intelectuais,
estudantes e comunidade.

2.4 A Psicologia Ambiental

A PA é um ramo da Psicologia que trata da relação dos indivíduos com o
ambiente que eles freqüentam. Essa relação se dá de uma forma em que alterações
no ambiente afetam diretamente o indivíduo. Outro ramo da Psicologia afim e que
também pode se relacionar com os desastres é a Psicologia Social, porém, essa
procura analisar o aspecto do indivíduo em sociedade. Sendo o homem um ser
gregário, dentro do aspecto de sua atuação em grupo, acaba por ser influenciado no
seu subjetivo por fatores externos e isso interfere na sua relação de perspectiva
interna e externa à sua pessoa (FREIRE & VIEIRA, 2006, p. 32). Utilizando a
perspectiva proposta pela PA se procurará analisar as influências em que a EM que
ocorre na praia do Icaraí, em Caucaia, teve nos indivíduos que têm alguma relação
com a praia. Pesquisando aspectos dos indivíduos e o ambiente, como a afetividade
e a identificação com o local, e de que forma essa relação foi afetada pela EM.

Com as alterações na natureza não previstas pelos moradores locais, a
estrutura e a qualidade da habitação ficam comprometidas com as mudanças e seus
ocupantes se vêem em dúvidas em que atitudes tomar para evitar a perda de suas
moradias.

A fim de analisar influências que a EM, tida inicialmente como um evento
natural, causou na comunidade, optou-se pela PA como área mais adequada para
definir o escopo do objeto a ser tratado.

A PA parte da idéia de identificação com o local, de apego e afetividade
com aquele lugar ocupado, como bem a afirmam Freire e Vieira.
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Num primeiro momento, cria-se a identidade a partir de uma interação. Num
momento posterior, esta identidade de lugar tende a ser preservada,
principalmente em pessoas mais velhas. A apropriação pode se dar tanto
em espaços públicos quanto em privados, sendo que no primeiro caso este
processo se daria mais predominantemente por identificação, enquanto que
no segundo caso a componente da ação-transformação seria, a princípio,
predominante (FREIRE & VIEIRA, 2006, p. 33).

Vários são os autores que tratam da temática ambiental, havendo
subsídios de diversas áreas do conhecimento, como a Geografia, a Sociologia, o
Direito e a Psicologia, por exemplo. Sendo o enfoque desse trabalho ligado mais
fortemente à PA em específico, vale ressaltar que esse ramo da Psicologia é
relativamente novo se comparado às outras áreas diversas. Teve os primeiros livros
publicados nos anos 70 nos Estados Unidos e 10 anos depois na França. (MOSER,
1998, p. 121).
Isso surgiu com a necessidade de uma nova compreensão do que vem a
ser ambiente. Há não muito tempo, a questão ambiental não era vista como um fator
importante a se agregar nas relações sociais.

Por causa da efervescência da

temática ambiental na atualidade, teorias científicas dos mais variados ramos do
conhecimento relacionadas ao entendimento da relação homem Meio-Ambiente –
teorias estas antes relegadas ao ostracismo – ressurgiram e vieram à tona na
tentativa de elucidar a problemática que se apresenta na atualidade. Assim como a
importância da humanística dentro do sentido de bem-estar veio surgindo com o
passar do tempo, a necessidade de compreender a relação ambiental também
apareceu como algo iminente, visto que se percebeu a fragilidade da pretensa
dominância absoluta do homem do meio que o cerca.
Com a possibilidade de esgotamento dos recursos utilizados por uma
produção cada vez maior, a importância da sustentabilidade como algo inerente às
atividades humanas tornou-se palavra de ordem. Isso se estendeu às várias áreas
em que o homem atua, surgindo ramos específicos como o DA e a PA. A
consciência de um uso sustentável do que a natureza nos oferece veio como um
alerta para se perceber o quanto racionais de fato somos. Conscientizar-se
ambientalmente significa, por exemplo, perceber nas comunidades indígenas, ditas
“inferiores”, uma capacidade de viver em harmonia com a natureza que os povos
“civilizados” parecem ainda não terem aprendido com eficiência.
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O reconhecimento da influência ambiental no homem veio juntamente
com a importância da sustentabilidade. Visto que o modelo econômico não pode
usufruir dos recursos como se estes fossem inesgotáveis, tornou-se essencial a
mudança desse modelo. Assim o ambiente também se torna importante na relação
com o homem, visto que o externo é filtrado pela nossa subjetividade, a maneira em
que ele se expõe modifica nosso particular, sendo isso fator pertinente à relação de
sustentabilidade. Relativo ao assunto na literatura francesa há a expressão
mediance, que é a filtragem que os indivíduos fazem dos aspectos exteriores do
mundo para a sua mente. Também não há somente uma via de influência, mas uma
mão dupla em que se influencia e em que se é influenciado. Nessa perspectiva, a
PA tenta compreender a relação com o ambiente que o indivíduos desenvolvem, sua
identificação, e busca compreender qual seria o melhor ambiente para uma
interação harmônica dos indivíduos em particular ou em coletividade.
Segundo Moser (1998, p. 121), os primeiros livros sobre a disciplina
surgiram na década de 70 nos Estados Unidos, tendo a seguinte concepção: “A
Psicologia Ambiental estuda a pessoa em seu contexto, tendo como tema central as
inter-relações - e não somente as relações – entre a pessoa e o meio ambiente
físico e social”.
Dessa forma, apresenta-se assim a Psicologia Ambiental como área muito
recente de sua genitora Psicologia. Apesar de recente, o objeto de estudo desse
ramo revela-se extremamente pertinente para várias áreas de interesse humano,
dentre elas a Defesa Civil. Visto que possibilita uma melhor compreensão dos
afetados por desastres, através de uma empatia com a subjetividade das vítimas.
Assim, é possível estabelecer uma melhor abordagem para os afetados, que
minorem negativos impactos psicológicos sofridos em virtude dos desastres
vivenciados.

2.4.1 A Psicologia Ambiental nas cidades
A separação dualista antropomórfica que é feita nas cidades dificulta a
compreensão da complexidade do todo que a envolve. A noção do homem
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dominante da natureza trouxe uma visão distorcida de uma harmonia a ser
alcançada.
Por exemplo, nesta afirmação, Carlos (2007) critica a dualidade que leva
em conta a prática social que há nas cidades.
Não raro, a cidade vem sendo pensada ora como quadro físico (um simples
mapa aberto na prancheta), ora como meio ambiente urbano (e, nesta
dimensão,’naturalizada’), e em ambos os casos, ignora-se o conteúdo da
prática sócio-espacial que lhe dá forma e conteúdo (CARLOS, 2007, p. 19).

Entende-se que por bastante tempo a cidade foi vista como mero
desenho espacial, desprovido da dinâmica social daqueles que interagem com ela.
Essa compreensão mecânica do aspecto “vivo” que as cidades têm enseja seu
crescimento de forma desordenada. O planejamento mal elaborado ou inexistente e
o crescimento desenfreado das cidades, provido pelo rápido aumento populacional,
findam por gerar ambientes que crescem de “qualquer maneira”. Ressalte-se ainda
que a perspectiva de proteção ambiental, assegurada por lei, é relativamente nova,
assim como a própria PA.
“Selvas de Pedra” talvez não seja o melhor termo para designar a falta de
organização no crescimento da estrutura física das cidades. As selvas, ao contrário
do que o estereótipo do senso-comum gerou, têm um equilíbrio invejável e que
poderia servir de modelo às cidades mais modernas, como um subsídio à
sustentabilidade tão necessária. No meio ecologicamente equilibrado, cada peça
daquele ambiente tem um papel-chave na manutenção daquele equilíbrio. Quando
uma erosão afeta essa relação, o ambiente sofre a mudança e sofre a degradação.
Nos ambientes construídos e modificados pelo homem, não é raro vermos a falta de
preocupação com esse equilíbrio ensinado pela natureza. Construções próximas
demais à linha do litoral ou em encostas que são áreas de risco, que privilegiam a
vista daqueles que ali moram, podem até trazer uma bela visão paisagística, mas
afetam a todos com o impacto gerado no ambiente por aquele empreendimento.
Essas ocupações também colocam em risco as próprias vidas daqueles moradores,
especialmente quando a infraestrutura é precária e não há controle do destino dos
seus rejeitos (DE ARAÚJO & MEDEIROS, 2010).
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Nesse aspecto vale ressaltar que legalmente o MA é dividido em quatro
dimensões, que são: Natural, Artificial, do Trabalho e Cultural. Tem como finalidade
facilitar definições do MA para fins legais, como qual foi o bem agredido. A
diferenciação se dá como é demonstrada no Quadro 01 (FIORILLO, 2011).

Aspecto

do

Características

Meio-Ambiente

01

Natural

Constituído

pela

atmosfera,

pelos

elementos da biosfera, pelas águas
(inclusive mar territorial), pelo solo, pelo
subsolo (inclusive recursos minerais),
pela

fauna

e

flora.

Concentra

o

fenômeno da homeostase, consistente
no equilíbrio dinâmico dos seres vivos
e meio em que vivem.

02

Artificial

Compreendido pelo espaço urbano
construído, consistente no conjunto de
edificações

(chamado

de

espaço

urbano fechado), e pelos equipamentos
públicos (espaço urbano concreto).

03

Cultural

Traduz a história de um povo, sua
formação,

cultura

e,

portanto,

os

próprios elementos identificadores de
sua cidadania.

04

Do Trabalho

Compreende o local onde as pessoas
desempenham suas atividades laborais
relacionadas

à

sua

saúde,

sejam

remuneradas ou não, cujo equilíbrio
está baseado na salubridade do meio e
na

ausência

de

agentes

que

comprometam a incolumidade físico-
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psíquica

dos

independente
ostentam
maiores
celetistas,

da

(homens
ou

trabalhadores,
condição
ou

menores

que

mulheres,
de

servidores

idade,
públicos,

autônomos etc.).
Quadro 1: Aspectos legais do Meio-Ambiente
Fonte: FIORILLO, 2011. Adaptado pelo autor.

Dentro desse sentido, os que pensam em uma concepção de interação
unilateral e de uma cidade sem “vida”, sem pensar na subjetividade dos indivíduos
que compõem a cidade, tentam se esvair de certa responsabilidade das pessoas
que interagem com o local que habitam, ou seja, consideram o ambiente como algo
apenas físico, sem influência da dinâmica social. Dentro da teoria da PA, essa visão
meramente “mecânica” do local dá lugar a uma concepção em que os indivíduos são
dotados de responsabilidade, porque eles influenciam no ambiente e o ambiente os
influencia.
A

ocupação

desordenada,

principalmente

do

litoral

da

Região

Metropolitana de Fortaleza (RMF), criou uma ordem social em que não houve a
harmonização necessária entre indivíduos e ambiente, como Dantas e Da Silveira
apontam.
As praias do município de Caucaia (na Região Metropolitana de Fortaleza –
RMF) sofrem forte influência da cidade de Fortaleza; o processo de
urbanização gera um fluxo crescente que liga os moradores da Capital
àquela localidade, tornando a praia um local visado e ocupado pelos
veranistas. Tal processo, especificamente na praia do Icaraí, tornou a área
densamente povoada, gerando degradação ambiental na orla marítima,
perda de amenidades do local e crescente violência na localidade. Essa
desordem urbana gera problemas sociais que se refletem na constituição do
espaço (DANTAS & DA SILVEIRA, 2010, p. 03).

A referida responsabilidade incorre justamente na grande influência que
os habitantes do local têm sobre o mesmo. Não havendo degradação ambiental,
através de uma utilização e ocupação sensata do local, permite-se que o ambiente
forneça um clima de harmonia com os indivíduos, gerando menos fatores
conflituosos. Como exemplo, pode-se citar o caso da praia do Icaraí, na qual a
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construção de casas próximas à orla marítima tornou o ambiente vulnerável. Por
causa da má ocupação do local, foi criada uma desarmonia ambiental que afetou
diretamente os moradores e freqüentadores da praia. A ocupação de locais que
naturalmente serviam para evitar erosões, como as dunas, também são exemplos
de desarmonia entre indivíduo e ambiente (DE MORAIS, 2010).

2.4.2 A Psicologia Ambiental e a conscientização social

A crescente preocupação em conscientizar a sociedade a fim de evitar o
esgotamento irreversível das reservas naturais são pontos pertinentes da PA. A
mudança climática brusca que os espaços vêm sofrendo podem ter ligação direta
com a degradação contínua do planeta. O aumento da temperatura global, que por
sua vez provoca derretimento de gelo nos pólos, aumentando o nível do mar, pode
ser uma das causas de problemas relativos à EM em várias localidades do mundo
(BERTOLDI, 2010).
Esse processo pode ser potencializado por causa das ações antrópicas.
No caso do litoral cearense, o Porto do Mucuripe serve de barreira para o transporte
de sedimentos marinhos para o litoral oeste do Estado. As ondas vêm e levam os
sedimentos da faixa de praia e não repõem com novos. Em outras palavras, as
ondas mais tiram sedimentos da praia do que os trazem (SILVA, 2010).
Não são incomuns as notícias de danos provocados pelo avanço do mar
em praias que percorrem do Icapuí, região limítrofe com o Rio Grande do Norte, ao
Camocim, região oposta à primeira e limítrofe com o estado do Piauí, muitas vezes
pela ocupação desordenada que ocorre nesses locais (CORIOLANO, LIMA &
MENDES, 2004). Políticas públicas e privadas vêm sendo executadas em várias
regiões, mas geram questionamentos quanto à capacidade de resolução do
problema por completo ou se são apenas soluções temporárias enquanto a EM não
aumenta.
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A grande quantidade de moradores próximos à faixa litorânea com risco
de perder as suas casas preocupa os gestores públicos, visto que geralmente as
pessoas criam uma identificação com o local e torna-se difícil a retirada depois de
um estabelecimento de moradia.
No caso do local de estudo, houve políticas públicas e privadas, estas por
parte dos barraqueiros e moradores, tendo essa pesquisa por objetivo também
analisar se tais empreendimentos têm sido eficazes na visão dos afetados pelo
problema.
Apesar de à primeira vista o problema ser aparentemente físico, o avanço
do mar está intimamente ligado aos danos provocados à afetividade das pessoas ao
local, que por sua subjetividade, criam perspectivas diferentes acerca do mesmo
evento. Sendo não somente um possível objeto de estudo para a Geografia e
Oceanografia, mas perfeitamente aplicável para outras áreas do conhecimento como
a utilizada neste estudo, a Psicologia.

2.5 O histórico da Praia do Icaraí

Caucaia, município da Região Metropolitana de Fortaleza – RMF localizase a 15km da Capital, possui uma população, aproximadamente, de 325.441
habitantes (IBGE, 2010) e sua área é de 1.224 km2. O setor de serviços apresenta a
maior participação no PIB da urbe, com 61%, seguido pela indústria, com 35,8%, e
pela agropecuária, com 3,2% (IPECE, 2005).
A figura 1 mostra a faixa litorânea caucaiense, que se localiza entre os
municípios de Fortaleza, pela praia da Barra do Ceará, e São Gonçalo do Amarante,
pela praia do Pecém, conforme mostra o mapa abaixo:

38

Figura 1: Mapa da Região Metropolitana de Fortaleza
Fonte: IPECE, Governo do Estado do Ceará.

A cidade nasceu pela aglomeração indígena com fortes influências
jesuíticas. Deriva dos seguintes grupos nativos: Potiguares, Tremembés, Cariris e
Anacés. Tendo sua toponímia etimológica com o significado de “Mato Queimado”, ou
ainda “Vinho Queimado”, tendo como praias Iparana, Pacheco, Icaraí, Tabuba e
Cumbuco (SILVA, 2010). Pela proximidade com a Capital, a praia sempre foi muito
freqüentada, principalmente após a construção da ponte sobre o rio Ceará, que é o
elo entre Fortaleza e Caucaia, ligando as praias Barra-do-Ceará e Iparana.
A praia do Icaraí, local de estudo, pertence ao município de Caucaia.
Possui faixa litorânea com cinco quilômetros, aproximadamente. Ao final dos anos
70 e início dos anos 80, a praia passou a ser explorada pela sociedade de consumo,
com construções de várias barracas, clubes, e condomínios e segundas residências,
as quais foram ocupando a área de berma do litoral (CORIOLANO, 1998).
A seguir, na figura 2 demonstra-se a extensão do litoral da praia do Icaraí.
A imagem de satélite permite perceber a proximidade das construções à linha do
litoral, o que representa uma vulnerabilidade do local frente ao avanço do mar.
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Figura 2: Imagem de satélite da praia do Icaraí
Fonte: Google Maps, Mai./2012

A praia do Icaraí atrai freqüentadores que vão desde surfistas a banhistas
de veraneio, além de turistas de outros estados. É palco de campeonatos
internacionais da prática do surfe. O local também tem como referência o carnaval,
especialmente pela brincadeira do “mela-mela”, em que os brincantes costumam
jogar farinha uns nos outros.
No estado do Ceará, as praias do Icaraí e Cumbuco são os dois maiores
pólos de segundas residências (ASSIS, 2006), o que implica em uma reestruturação
espacial com a finalidade de adequação das edificações ao local (CORIOLANO,
1998).
A EM até o início da década de 1990 não era conhecida pelos moradores
do local, mas há algum tempo passou a influenciar na diminuição dos
freqüentadores da praia. Com várias construções próximas ao mar, as edificações
em sua maioria recebiam freqüentadores em veraneio. Com a construção da ponte
sobre o rio Ceará, o acesso às praias caucaienses foi facilitado. Isso gerou um
aumento da densidade de moradores da área litorânea de Caucaia.
O avanço do mar, que ficou mais perceptível a partir dos anos 2000, foi
identificado primeiramente nas praias de Iparana e Pacheco, menos freqüentadas
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que as outras do município. Posteriormente o evento se estendeu à praia do Icaraí.
O avanço do mar provocou reações dos moradores, que por iniciativas particulares
tentaram tomar providências, como a inserção de pedras na área de praia, a fim de
barrar a força das ondas (DANTAS & DA SILVEIRA, 2010).
A população alega que a construção de “paredões” em outras praias,
dragagem de portos, aterros, além da construção do porto do Pecém são possíveis
fatores influenciadores do avanço do mar no Icaraí, quer como causa, quer como
catalisadores da erosão.
Em 2010 iniciou-se a execução de políticas públicas a fim de sanar ou
amenizar esse evento adverso. A construção de um Bagwall, espécie de paredão
em escadaria, semelhante a um já construído no estado de Alagoas, veio como
promessa para a solução do problema. Em um primeiro momento, foi construído em
uma faixa pequena, com sucesso na contenção do avanço do mar. Nos outros locais
da praia do Icaraí em que a obra não foi iniciada, já foram gerados vários prejuízos.
Condomínios e estabelecimentos comerciais foram afetados, tendo parte das
construções, muitas vezes a totalidade, sido levada pelo mar.
Com a liberação de recursos federais, a prefeitura de Caucaia iniciou as
obras do BW, que cobriu primeiramente a faixa que corresponde à avenida litorânea,
com a promessa de se estender até as praias da Tabuba e do Cumbuco, também
pertencentes ao município de Caucaia.

2.5.1 A Erosão Marinha na praia do Icaraí

Os eventos naturais podem facilmente causar danos e prejuízos a uma
sociedade, especialmente quando ela está vulnerável e com reduzida capacidade de
resiliência. A EM que ocorre em vários pontos do litoral cearense afeta comunidades
locais principalmente pela construção de edificações muito próximas ao mar.
Quando uma praia detém maior faixa de areia, livre de construções, a areia age
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como uma barreira natural, se modelando, logo evitando ou diminuindo o avanço do
mar frente ao continente (MORAIS, 2010).
A falta de respeito à legislação específica e a concessão de licenças para
construção de empreendimentos nessas áreas contribuíram para a invasão das
estruturas naturais próprias do litoral e que evitavam erosões nesse bioma, tais
como as dunas. Além disso, empreendimentos em outras localidades, como o aterro
da praia de Iracema, espigões na orla da capital cearense, além de modificações no
Porto do Mucuripe degradaram o MA de forma a causar possíveis efeitos negativos.
Isso pode ter influenciado nas erosões ocorridas nas praias a oeste de Fortaleza,
como a praia do Icaraí.

Figura 3: Iniciativas particulares de barraqueiros para conter o avanço do mar em 2010
Autor: SILVA, 2010

Como apresentada acima na figura 3, as ações particulares também
contribuíram para o agravamento do problema, pois não conseguiram a finalidade
daquilo que se propuseram, que seria a contenção do avanço. Ao invés de
benefícios, geraram-se mais malefícios em decorrência de paredões de pedras que
foram colocados ao longo da faixa litorânea do Icaraí. As pedras acabaram por
serem levadas pela força do mar e substituíram o fundo que anteriormente era de
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areia. Isso prejudicou os banhistas, porque propiciava uma maior ocorrência de
acidentes, pelo fato das pedras serem pontiagudas. Não só as pedras desses
paredões foram levadas pela força do ciclo da maré, mas como as construções que
foram sendo destruídas no decorrer do período de erosão, encontrando-se também
no fundo do mar entulhos de construções como partes de tijolo, concreto armado ou
cimento.
O valor das casas próximas à zona de erosão sofreu desvalorização no
mercado imobiliário local. O desejo por lotes em zonas litorâneas foi dando lugar ao
receio de adquiri-los próximos às áreas de EM, em razão do risco de perder o bem
adquirido.

2.5.2 Edificações próximas ao mar

Segundo Santos, o homem escolhe sua morada de forma seletiva.
Quando tudo era meio natural, o homem escolhia da natureza aquelas suas
partes ou aspectos considerados fundamentais ao exercício da vida,
valorizando, diferentemente, segundo os lugares e as culturas, essas
condições naturais que constituíam a base material da existência do grupo
(SANTOS, 2006, p. 157).

Sendo inicialmente nômades, os homens escolhiam locais onde houvesse
mais fartura de alimentos e mais facilidade de obtê-los. A sedentarização e o
desenvolvimento de técnicas agrícolas, acarretando em produção excedente de
alimentos, propiciaram mudanças significativas na estrutura social dos grupos
humanos. A divisão de classes (governantes, membros do clero, militares, artesões
e camponeses) passou a existir com objetivos de organizar e distribuir a produção
excedente.
A localização dos primeiros

aglomerados humanos priorizava a

proximidade com os corpos hídricos, pois a água era de fundamental importância
para o abastecimento e irrigação das lavouras. Pode-se observar como exemplo
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disso o Egito, às margens do Rio Nilo, e a civilização Suméria, entre os rios Tigre e
Eufrates. Nas Américas, a colonização do novo continente se concentrou no litoral.
O resultado disso é que se tem a maior parte da população do país aglomerada nas
áreas litorâneas (CORBIN, 1989).
No passado, mais exatamente no século XVIII e início do XIX, as regiões
litorâneas não eram vistas como lugar de beleza cênica, servindo para
contemplação e lazer. A concepção que se tinha destes lugares era de repulsa, pois
o imaginário do homem europeu concebia a praia com o lugar do desconhecido,
habitado por monstros marinhos, deuses coléricos, com mar tempestuoso destruidor
de embarcações (CORBIN, 1989). A esse respeito, Alan Corbin (1989) vai ser referir
ao litoral como o território do vazio, onde a presença humana é esporádica.
Esse imaginário é trazido com os colonizadores para as Américas. O
mundo tropical evitava o encontro com o mar. As cidades cresciam para o interior do
continente, só mantendo contato com os portos para exportação e importação de
mercadorias e viagens à Europa ou a outras partes da Colônia.
No Ceará, é possível verificar essa lógica de negação do mar quando
observa-se em Fortaleza que muitos prédios antigos estão de costas para o litoral,
por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia, a Catedral de Fortaleza e o Cemitério
de São João Batista. Tem-se a exceção da Fortaleza de Nossa Senhora de
Assunção, que possuía lógica estratégica militar de proteção do território contra
ataques estrangeiros, embora os canhões de maior poderio bélico estivessem
voltados para o continente de prontidão contra ataques indígenas (DANTAS, 2009).
Na Europa, devido a mudanças tecnológicas, sociais, políticas e culturais,
o mar e o litoral passaram a ser vistos com outros olhos pelo homem. No campo das
artes, a poesia e a pinturas começaram a retratar as belezas do mar, das dunas e
das falésias, bem como a coragem dos marinheiros que enfrentavam e venciam os
desafios de Poseidon (CORBIN, 1989).
A ciência voltou os olhos para o mar. Com isso surgiram as Ciências
Náuticas, como a Oceanografia. As embarcações tiveram melhoramentos nas suas
estruturas, assim poderiam navegar mais rápido e com mais segurança. A partir daí
o comércio viu uma excelente rota comercial para o escoamento dos seus produtos.
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As Ciências Médicas passaram a recomendar banhos terapêuticos para
combater determinadas enfermidades. Na sequência, a elite passou a buscar o
litoral para contemplação e descanso. Assim essa classe foi erguendo casarões nas
zonas litorâneas, para onde seguiam nos verões (DANTAS, 2009).
Todas essas mudanças foram acompanhadas no Brasil e no Ceará, já
que a influência da cultura européia era muito forte no contexto da época. Entretanto
as mudanças que ocorreram foram de forma lenta e gradual e não da mesma forma
que na Europa.
Fortaleza era uma cidade litorânea com características interioranas. O
sertão era marcante na capital. O litoral era lugar de comunidades indígenas,
pescadores e retirantes do sertão.
A proximidade com o mar veio através dos discursos médico-higienistas
pautados nas teorias de Lavosier sobre o bem respirar. Recomenda-se o litoral não
para banhos terapêuticos, mas sim para passeios onde aqueles acometidos por
tuberculoses pudessem respirar o ar limpo do litoral.
As práticas de lazer no litoral se iniciaram com passeios sobre as dunas,
onde serenatas noturnas eram realizadas. Os passeios eram à noite porque as
temperaturas elevadas da manhã e tarde não condiziam com os trajes que as elites
compravam da Europa, onde a temperatura é mais baixa.
Dantas (2006) comenta que a partir dos anos 1930, o banho no mar
começa a ser praticado pela elite cearense, sendo o litoral cada vez mais valorizado
e urbanizado.
O estabelecimento de moradias próximas ao mar torna vulnerável a
condição dos moradores dessas residências. Ainda que tenha acontecido uma
grande urbanização. Coriolano (1998) afirma que algumas dessas moradias não
estabeleceram uma identidade entre os moradores e o local, visto que, em sua
maioria, são segundas residências utilizadas com a finalidade de veraneio. Assim,
os moradores não teriam preocupações sociais, já que não possuem vínculo direto
com o local.

45

Atualmente, há uma considerável quantidade de moradores fixos na praia
do Icaraí convivendo diariamente com o processo de EM que afeta a região. Esses
moradores possuem uma identificação com o local que é influenciada pelo avanço
regular do mar. O espaço vem sendo modificado rapidamente, o que contribui para a
mudança nas relações do indivíduo com o ambiente. A maré já destruiu várias
edificações, e isso pode gerar medos e inseguranças naqueles que freqüentam o
local, seja com a finalidade de moradia, seja para o comércio.
A resolução nº 237/97 do CONAMA, estabelece que é competência do
órgão ambiental municipal conceder licença para empreendimento que tenha efeitos
de degradação dentro da área do município. As construções demasiadamente
próximas às praias e que a fechem para a coletividade não poderiam ser
concretizadas porque se situariam em área de Bem Difuso, ou seja, em área
pertencente ao público e privado ao mesmo tempo. Assim, o Estado não poderia
conceder licença para tal empreendimento quando esse “privatizasse” a praia. O
caso dos empreendimentos do Icaraí é mais complexo, porque na época em que
foram construídos, a linha do litoral era mais recuada e, por causa do avanço do
mar, essa linha está cada vez mais próxima das edificações.
O DA brasileiro é composto de uma vasta legislação com a finalidade de
coibir empreendimentos degradantes, em virtude de um processo histórico de
conceituação do Bem Ambiental como um Bem de uso comum do povo. Após a
Conferência das Nações Unidas de Estocolmo em 1972, que visava a mudanças
quanto à utilização dos recursos naturais, o DA evoluiu significativamente. Nascendo
em 1981 a Lei nº 6.938, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente. Em
1988 o MA se fortalece, sendo sua proteção fundamentada na Carta Magna
brasileira, a CF. (BERTOLDI, 2010, p. 4).

2.6 Psicologia e desastres.

Como fenômeno adverso que afeta a normalidade da comunidade, o
desastre pode provocar mudanças na relação da comunidade com o local em que se
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estabeleceu. O ramo da Psicologia que tem por objeto específico o desastre é
chamado de Psicologia dos Desastres, porque utiliza a Psicologia como instrumento
para ajudar na recuperação dos que sofreram com eventos adversos.
Assim, Mattedi explica que vários fatores, como a cultura, também
influenciam na resposta de uma comunidade frente ao desastre.
Desde os anos 70, a insegurança passou a ser vista como o produto da
interação de forças físicas e humanas, pois o caráter ameaçador de um
evento só pode ser avaliado, ou melhor, só pode ser precisamente
dimensionado levando-se em conta um sistema social determinado. Nesse
sentido, os desastres passaram a ser considerados como o ponto da
interação entre fatores físicos que interagem com a realidade cultural,
política e econômica da sociedade (MATTEDI, 2008, p. 166).

Assim, compreendendo a importância da subjetividade nesses eventos, a
idéia principal da Psicologia no contexto do desastre é entender de que forma podese ajudar o indivíduo a se recuperar psiquicamente do evento vivido. Nesse ponto a
PA pode ser aliada no sentido de entender que o ambiente também influencia na
subjetividade

do

indivíduo.

Deve-se

ter

sempre

em

mente

o

seguinte

questionamento: como os desastres podem afetar o psiquismo das pessoas que
estão sendo atingidas por estes acontecimentos naturais? (MASSING, LISE & GAIO,
2009).
O evento que ocorre na praia do Icaraí não tem a mesma intensidade em
danos causados por furacões ou tsunamis, mas o crescente avanço do mar, que
acontece de forma gradual e regular, já trouxe vários prejuízos aos moradores.
A idéia da Psicologia dos Desastres é a de ver de que forma o indivíduo
foi afetado pelo evento e a da PA, dentro da Defesa Civil, é a de saber de que forma
a interação indivíduo-ambiente foi prejudicada durante ou após o desastre, assim
tem-se uma congruência nos objetivos dos dois ramos. Enquanto um busca ver a
representação coletiva, social, da comunidade frente à adversidade, o outro procura
ver a individualidade, a subjetividade, que somada, dá uma idéia do todo.
Os primeiros estudos psicológicos em desastres foram desenvolvidos em
1909 quando o psiquiatra e pesquisador Edward Stierlin registrou análises acerca da
relação entre os desastres e as emoções dos indivíduos envolvidos nele (DE

47

CARVALHO, 2009, p. 2).

Dessa forma, percebe-se a importância da iniciação

científica quanto aos estudos de Psicologia e desastres. A época marca o início de
grandes avanços tecnológicos, talvez daí a necessidade de se ter uma base
científica para compreender os desastres em sua nuance psicológica.
A PA, apesar de diferenciada da Psicologia dos Desastres, tem seus
estudos bem próximos, assim como seus objetivos. Ainda que a primeira seja bem
mais jovem, percebe-se a importância da PA como um conhecimento parceiro dos
estudos já desenvolvidos na área de Psicologia dos Desastres. A PA é mais ampla,
pois engloba não só os desastres, mas as formas que os ambientes influenciam no
indivíduo em diversas situações. A importância de se perceber essa perspectiva
ajuda a compreender por que moradores têm uma grande dificuldade de sair de
locais de risco, muitas vezes pela afetividade que os mesmos desenvolvem em
relação às suas moradias e ao ambiente como um todo.
A Psicologia geralmente atua durante ou após o desastre, pois tenta
aliviar os danos psicológicos agregados ao fenômeno. A PA pode ajudar na
minimização desses efeitos negativos, pois oferece uma abordagem mais ampla em
conhecimento para que os agentes que atuam na Defesa Civil possam compreender
melhor determinados comportamentos dos moradores da comunidade afetada.
Dessa forma, podem-se obter alternativas para a atuação desses agentes.
Pelo fato de haver várias compreensões acerca da Psicologia quanto aos
desastres, assim como não há uma posição hegemônica sobre a PA (PINHEIRO,
2008), a variedade de posturas frente às visões que o desastre produz acabam por
enriquecer esse ramo do conhecimento.

2.7 Cobertura do evento pela imprensa

O avanço do mar teve ampla cobertura por parte da imprensa. Pelo fato
das praias do município de Caucaia serem uma das primeiras a sofrerem a EM no
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Ceará, o fenômeno ganhou destaque recebendo acompanhamento freqüente da sua
situação pelos principais meios midiáticos. Geralmente expondo os reclames e
solicitações populares, os jornais informaram o gradativo aumento do problema.
A cobertura por parte da imprensa possibilitou a percepção de que o
evento erosivo marinho não era um acontecimento particular das praias de Caucaia,
pode se perceber cada vez mais que há notícias de vários outros locais afetados
com problemas similares. Serão apresentadas neste estudo algumas das muitas
matérias que retratam o problema e suas consequências. O veículo utilizado na
pesquisa foi o jornalismo de Internet da empresa jornal O Povo Online.
Apesar das matérias veiculadas não fornecerem uma fonte segura a fim
de esgotar o intuito do objeto de que trata esta pesquisa, elas oferecem uma noção
das mudanças ocorridas em pouco espaço de tempo entre o nível inicial da erosão e
outro nível mais avançado. As reportagens acompanham as Políticas Públicas
desenvolvidas e a construção do BW, além de publicar relatos de moradores e
mostrar o avanço do impacto através de imagens.
As notícias foram encontradas pelo buscador textual da página do O Povo
Online. O objetivo é mostrar as mudanças informadas pela imprensa no decorrer
dos anos.
A primeira matéria acessada estava intitulada “Caucaia”, datava de 01 de
outubro de 2003 e continha o seguinte texto.
O avanço do mar no Icaraí, em Caucaia, está causando a destruição das
barracas. Para discutir o assunto, os proprietários das barracas marcaram
reunião para hoje, às 15 horas, na Barraca do João, na avenida Litorânea.
O presidente da Associação Empresarial do Icaraí, Barbosa Pinheiro, diz
que o problema já foi apresentado às autoridades mas não tiveram retorno
(O POVO, 2003).

Percebe-se que o evento mesmo há 9 (nove) anos já causava estragos
significativos, a ponto dos donos de barracas procurarem se mobilizar a fim de tentar
reverter a situação.
No mesmo dia da notícia anterior, outra foi veiculada, “Avanço do mar na
praia do Icaraí”, na qual é comentado que o problema veio se alastrando
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inicialmente pelas praias mais próximas de Fortaleza, Iparana e Pacheco, e que foi
seguindo para as praias a oeste do município de Caucaia, no caso o Icaraí. Segundo
o presidente da Associação Empresarial da Praia do Icaraí (Aepi), Barbosa Pinheiro,
ele vinha protocolando documentos sobre o problema a em vários órgãos públicos,
mas nunca tinha uma resposta concreta. O empresário afirma ainda que espigões e
o aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, contribuíram com para o agravamento
da erosão em Caucaia. Segundo a notícia, umas das práticas na tentativa de conter
o avanço era colocar sacas de areia, que não surtiam efeito frente à força da maré
(O POVO, 2003).
O seguinte texto data de 01 de novembro de 2004, um ano após as
notícias anteriores, com o nome de “Erosão nas praias é visível”.
Já se pode perceber os efeitos do desequilíbrio causado no ecossistema
nas praias do litoral Oeste. Para alimentar as praias, o mar depende da
areia trazida pelos rios. Como essa areia fica retida no leito e não
consegue chegar ao mar em quantidades suficientes, as praias já
começaram a sofrer com a erosão. 'O mar não tem a quantidade suficiente
de areia para repor nas praias. Logo, ele acaba avançando até causar a
erosão da praia. O Icaraí já começou a sofrer esses efeitos', explica a
geógrafa Vanda Sales. O mangue também acaba sendo atingido pelo
assoreamento do leito. Os bancos de areias que se formam no encontro
do mar com o rio impedem que a água salgada chegue até o mangue,
que, segundo a geógrafa, só sobrevive com a água do mar. 'Esses
obstáculos não podem impedir que a água salgada entre no rio e chegue
até o mangue. Caso contrário, toda a fauna e a flora do manguezal estará
seriamente prejudicada', explica. Segundo ela, a única solução para
diminuir esses problemas seria a remoção periódica da areia que se
acumula nas colunas da ponte e provocam o assoreamento do leito. 'Se a
limpeza fosse feita pelo menos uma vez no segundo semestre já mudaria
a situação. Isso nem teria um custo muito alto para a Prefeitura. É preciso
que tenham responsabilidade com o ambiente e com a sociedade', diz (O
POVO, 2004).

De 2004 passa-se ao ano de 2007, a próxima notícia já retrata o intenso
avanço do mar, que teria levado parte de algumas barracas de praia da avenida
litorânea. Na avenida litorânea a prefeitura comumente realizava shows de carnaval,
evento também citado nesta notícia. O título é “Mar avança ainda mais no Icaraí,
causando prejuízos” e data de 22 de fevereiro de 2007.
O mar fez sua folia durante o Carnaval e avançou ainda mais na Praia do
Icaraí, encravada no município de Caucaia e que faz parte do Litoral Oeste
do Ceará. A barraca Duna´s, uma das mais conhecidas no local, sofreu
prejuízos e teve a parte dos banheiros levada pelas fortes ondas. Demais
barracas vizinhas como a Peixe Frito não sofreram problemas, porque
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houve investimento em um muro de contenção à base de pedras. Em meio
a esse quadro, não somente barraqueiros, mas moradores da orla do Icaraí
aguardam que a prefeitura de Caucaia comece a acordar para a situação. A
torcida é para que aquele pedaço de mar não seja engolido da mesma
forma como foi o Pacheco, ali bem pertinho’ (O POVO, 2007).

A notícia anterior retrata investimentos particulares que já teriam sido
feitos pelos barraqueiros, restando aos que não puderam investir em formas de
proteção arcar com os prejuízos do avanço. Percebe-se que os investimentos
públicos ainda não tinham sido efetivados na época da notícia. O texto também
retrata o receio dos moradores de que a praia viesse a ter o destino sofrido pela
praia de Iparana, que foi a perda de freqüentadores pelas faltas de condições.
Nesta notícia “Caucaia pede ajuda para conter maré” datada de 19 de
setembro de 2007 percebe-se que, segundo a imprensa da época, os moradores
estavam inseguros quanto ao futuro de suas moradias. Isso por causa do regular
avanço do mar, que se aproximava das edificações a cada dia mais. Como ainda
não haviam sido iniciadas as obras de contenção denominadas Bagwall, não se
tinha perspectiva de mudança.
O evento trouxe consigo também o afastamento dos frequentadores, o
que, por conseqüência, gerou desemprego para os que dependiam exclusivamente
do trabalho na praia. Outro fator citado na notícia é o perigo gerado pelo fato de
destroços de construções serem levados para dentro do mar, prejudicando quem
tomasse banho.
A paisagem não é mais a mesma. O mar avança e barreiras de contenção
contornam a orla. Em alguns trechos, não há faixa de terra. Quando a maré
sobe, a água invade a estrutura de barracas e residências. Alguns desses
empreendimentos já foram derrubados ou desativados com o risco de
desmoronamento. O problema traz impactos turísticos, econômicos, sociais.
Segundo a Prefeitura de Caucaia, a 10 km de Fortaleza, o município não
tem como resolver a questão do avanço do mar sozinho. Por isso, a
situação de emergência foi decretada. Segundo o secretário de turismo do
município, Ted Pontes, os impactos do avanço do mar já são sofridos há
décadas, mas têm sido intensificados nos últimos anos. ‘A água tem
chegado ao continente com muita força. Não existem mais praias (faixas de
areia). Perdemos cerca de 30 barracas e 30 casas’, afirma. De acordo com
ele, a maioria das barracas já fechou. Considerando apenas barracas mais
tradicionais do Icaraí, Pontes cita que já desapareceram cerca de 100
empregos diretos, além de 300 indiretos. ‘Traz um grande impacto para a
economia de Caucaia, que é uma cidade turística. São pelo menos 400
famílias sem emprego’.
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Na barraca Ipacaray, muitos clientes desistem de ficar quando vêem que
não há mais faixa de areia. O vendedor Santiago Filho, 22, foi até lá com
parentes, mas o passeio não durou cinco minutos. A família não imaginava
que a praia estaria tomada pela água. As expressões eram de decepção.
Segundo eles, a alternativa seria trocar de barraca, ‘ou de praia’. Segundo o
gerente da barraca, Márcio Vieira, quando o mar está enchendo, não é
possível caminhar e a água invade a barraca. ‘Se não tivesse essas pedras
(de contenção), com certeza essa área aqui (estrutura atual da barraca) já
teria ido embora’, afirma o gerente, 29. Lá, o número de funcionários
diminuiu à medida que o tamanho da barraca foi sendo reduzido. Antes,
havia barracas disponíveis na faixa de areia, hoje, toda essa área foi
tomada pela água.
O problema também traz prejuízos sociais. Com o desemprego e com o
tempo de baixa no turismo, as pessoas têm saído do município de Caucaia
em busca de outras praias, disse o secretário. Conforme ele afirma, o nível
do mar já está chegando à Avenida Litorânea. ‘Se chegar, o prejuízo vai ser
grande. Se não forem tomadas providências urgentes, teremos seis a sete
condomínios afetados’, lamenta, acrescentando que o setor imobiliário
passa por dificuldades.
Em Iparana, onde os impactos começaram a se manifestar mais cedo,
também são poucos os pontos comerciais em funcionamento. Alguns hotéis
pararam de funcionar, em conseqüência da erosão. É o caso do hotel
Quebra-Mar, desativado pelo risco de desabamento. Do muro, só sobraram
destroços. Repleta de pedras é difícil encontrar na praia local seguro para o
banho (O POVO, 2007).

Percebe-se que a EM trouxe regular afastamento dos banhistas,
modificando a imagem do Icaraí como uma boa praia para lazer. Influenciou também
de maneira significativa o comércio local, não só pelo afastamento, mas pelos
impactos nas estruturas das edificações.
Em 2008, já eram visíveis problemas em outras praias adjacentes que
não sofriam com a situação, como a praia da Tabuba. A matéria fala dos
investimentos particulares na tentativa de conter a maré e da ineficiência deles. A
reportagem

ainda

comenta

que

as

pedras

acabaram

por

atrapalhar

os

freqüentadores da praia, que na maré seca tornavam perigoso o caminho, por
oferecerem riscos à caminhada. A notícia é intitulada de “Icaraí e Tabuba, em
Caucaia, sofrem com o avanço do mar”. Data de 18 de julho de 2008. Segue o texto.
Quando o desenvolvimento incomoda o mar, ele costuma dar respostas em
outro lugar. É o que tem sentido os moradores das praias do Icaraí e
Tabuba, em Caucaia. É que por lá, o mar tem avançado bem ao longo dos
anos. A faixa de praia praticamente não existe mais e os proprietários de
barracas improvisam com barreiras de pedras, na tentativa de espantar o
mar. ‘Uns falam que é por conta do aquecimento global e do derretimento
das geleiras’, conta Alan de Sousa, morador do Icaraí. ‘Quando a maré
estava seca, a gente andava uns 100 metros para chegar no mar. Hoje só
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tem pedra’, diz. O tal aquecimento global pode até estar dando as caras no
litoral cearense, mas ambientalistas e outros estudiosos culpam o Porto do
Mucuripe, que muito trouxe desenvolvimento para o Estado, e os variados
aterros ao longo da orla, seja para o interesse coletivo ou privado. ‘O
turismo caiu muito por aqui por conta do avanço do mar. Quando a maré
está cheia, a água chega na pista’, reclama José Maria, também morador
do Icaraí (O POVO, 2008).

A próxima notícia data de um pouco antes das obras de contenção do
Bagwall começarem. É do dia 16 de janeiro de 2010, intitulada de “Mar banha Icaraí
de destruição”. Percebe-se que após quase 7 (sete) anos, o problema evoluiu ao
ponto de prejudicar barraqueiros, banhistas, moradores, comerciantes e quem
dependesse do local. A cada ano o mar avançou mais e por não ter ainda ações
públicas, os moradores comentavam a falta de esperança em suas entrevistas aos
jornais.
No texto seguinte é possível notar a volta da esperança por quem
dependia do comércio que envolve a praia após a promessa do início das obras de
contenção.
Seu João montou faz tempo sua barraca na Praia do Icaraí, em Caucaia.
Era 1982. Grande, foi uma das primeiras ali. Ele estira o braço para mostrar
até onde ela alcançava. O problema é que a ressaca do mar nesses anos
todos deixou a barraca pequena. A água foi invadindo, levando parte da
estrutura, até que a Barraca do João hoje está na beira do asfalto. Não dá
mais para recuar e fugir da água. A pior ressaca do mar que ele presenciou
foi nessa passagem de 2009 para 2010. A água foi tanta que banhou a
barraca e foi lavar o asfalto. ‘Foi a que destruiu mais. Minha barraca era uns
três tantos dessa de hoje. Estou no limite. Não tem mais para onde ir’, relata
José Luca de Maria, o seu João, 61, dono da barraca. E emenda uma
justificativa simples para se confortar: ‘É a natureza. A barraca foi-se
acabando, mas foi transformando a praia’. Seu João não é o único a
reclamar prejuízo. Na barraca ao lado, a Peixe Frito, José Maria de Freitas
já está há 15 anos. Já viu mais de oito metros da barraca se perder por
causa da água. E conta do que deixa de ganhar: ‘Era para estar lotado. Mas
não. O pessoal chega, vê o monte de pedra e sai. Não dá nem para tomar
banho’, descreve. Em frente ao local, foi colocada uma parede de pedras
para impedir que a água invadisse mais. Não adiantou. No fim do ano
passado, a maré alta chegou à barraca. Novo espigão à vista Humberto
Santos, que trabalha como garçom, dava conta de uma notícia boa. Ouviu
falar que a Prefeitura de Caucaia iria colocar um espigão para conter a maré
que avança. ‘Disseram que dia 18 começam as obras. É bom, porque,
depois do Carnaval, a ressaca é maior ainda’, lembra. Ele, que também
trabalha em uma barraca, afirma que, se não fossem as pedras colocadas
em frente ao local, a barraca nem existia mais. Porque todo ano é a mesma
coisa. Roseli Braz Amorim conta que já viu ônibus parar com turistas perto
da praia e eles voltarem, porque não conseguiram chegar ao mar. ‘A gente
perde muito cliente. Eu já estou com oito anos aqui e a gente depende dos
clientes’, narra. A situação frustra quem quer aproveitar a praia. Osirene de
Góis veio do Rio de Janeiro e levou um grupo de amigos portugueses para
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conhecer o litoral cearense. Aproveitou o Réveillon e vai ficar até o fim do
mês. Estranhou o Icaraí quando comparou com a última visita: ‘Ano
passado, a barraca estava bem maior. A água não tinha tomado isso tudo,
não’. Quando soube que o local passaria por reformas para evitar mais
transtornos, a turista se animou. ‘Ah, que bom. Eu volto mais feliz’ (O
POVO, 2010).

Figura 4: “Mar banha Icaraí de destruição”
Fonte: O Povo (2010)

No ano de 2010, as obras para a construção do Bagwall iniciaram, como
se demonstra na figura 4. Removeram-se as barracas para que se construísse o
muro de contenção, que impediria o avanço da maré. No seguinte texto, de 14 de
outubro de 2010, percebe-se ainda o receio dos barraqueiros quanto à efetividade
da obra.
As obras de contenção marinha na praia do Icaraí foram assinadas no dia
27 de agosto deste ano. Apesar de a intervenção urgente ser necessária,
alguns donos de barracas se mostram preocupados com a condução - e
resultados - das melhorias. A proprietária de barraca no Icaraí, Cíntia
Monteiro, 34, demonstra preocupação com a possibilidade de que algumas
barracas sejam removidas. ‘Até agora não teve nenhuma reunião, ninguém
foi notificado oficialmente, mas a gente sabe que a Prefeitura tá querendo
retirar as barracas daqui para a obra passar’, comenta Cíntia. Para ela,
seria um problema, pois é da barraca que se tira o sustento de várias
famílias. De acordo com o prefeito de Caucaia, Washington Góis (PRB),
pelo menos parte de algumas barracas que funcionam no Icaraí precisa ser
removida. ‘A obra vai passar dentro de algumas barracas, então elas têm
que sair, mas não totalmente’, afirma Washington. ‘Se a barraca estiver
impedindo que o serviço seja feito, eles vão ter que sair. Tem que ver que
vai ser bom para eles. Se o mar continuasse avançando, eles teriam perda
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total. O mar já estava chegando à avenida Litorânea’, reforça o prefeito de
Caucaia (O POVO, 2010).

A foto a seguir ilustra o início das obras do BW, com as barracas sendo
removidas, situação que afetou economicamente quem dependia da praia, como
barraqueiros e garçons que nelas trabalhavam.

Figura 5: Barracas do Icaraí serão removidas para obra
Fonte: O Povo, 2010

A contenção de um trecho do Icaraí foi concluída ao final do ano de 2011,
pouco tempo depois, após uma maré cheia intensa, o BW, já construído, foi
danificado. Assim relata o Blog do Jornal O Povo em 13 de maio de 2012, nas
palavras do colunista Eliomar de Lima.
A praia do Icaraí parece estar desaparecendo. A faixa de areia vem
perdendo espaço para o mar que avança sem piedade. Para conter as
águas, a Prefeitura de Caucaia começou a construir, em agosto de 2010,
um paredão por toda a avenida litorânea do Icaraí, o conhecido big wall. O
problema é que na última semana quase 100 metros da contenção
desabou.
Segundo Paulo Guerra, vice-prefeito da cidade, o desabamento ocorreu por
causa da constância das marés altas. ‘As ondas da ressaca estão muito
violentas e essa última maré marcou 3,3 metros de altura, o que provocou a
erosão na retaguarda do barra mar. Por isso ocorreu a queda da parede’,
informa. Ele diz ainda que o reparo já foi solicitado junto à empresa
responsável pela construção e que não vai custar nada aos cofres públicos,
pois a obra ainda está dentro do prazo de garantia. ‘A Construtora iniciará a
reforma na segunda-feira (14) e nos deu o prazo aproximado de 15 a 30
dias para a conclusão’, acrescenta.
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O desabamento causou indignação entre os moradores do Icaraí, que
culpam a Prefeitura por não fazer fiscalização preventiva no big wall. ‘Nunca
presenciei a Prefeitura vir aqui fazer manutenção ou fiscalizar o estado da
construção do paredão. Se tivessem feito isso, talvez o desabamento fosse
evitado’, comenta José Maria.
Os moradores ainda comentam sobre a segurança da obra. ‘Quem
assegura que outros desmoronamentos não ocorram? Não tem nem quatro
meses que concluíram a obra e já começou a cair’, reclama a comerciante
Claudilene Souza, 42.
‘Os moradores estão frustrados com razão’, diz o vice-prefeito. “A
urbanização está atrasada porque dependemos da verba parlamentar que
não tem prazo para chegar. Entretanto, se o recurso não vier até o segundo
semestre, vamos entrar com o dinheiro do município”, promete.
Paulo Guerra diz também que a prefeitura de Caucaia, em parceria com o
Governo Federal, já desembolsou RS 8 milhões com a construção dos
1.400 metros lineares do paredão e que, apesar do incidente, a construção
vem funcionando na contenção do avanço do mar ‘O big wall tem cumprido
o papel de impedir o avanço da água do mar perfeitamente. O ocorrido foi
um fenômeno isolado e não coloca em xeque a tecnologia usada no
projeto’, conclui (BLOG O POVO, 2012).

Percebe-se assim que mesmo com a obra conclusa no trecho em que
havia maior intensidade da EM, os relatos populares às mídias locais não eram de
tranqüilidade em relação ao futuro. Isso reforça a visão de que a EM teve impacto
sobre a subjetividade dos moradores, influenciou a percepção ambiental dos
indivíduos que ali se relacionam com a praia, sendo isso o que se procurou verificar
na pesquisa de campo deste trabalho.

Figura 6: Bagwall danificado por avanço do mar
Fonte: Blog do Jornal O Povo, Mai./2012
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Na imagem acima, figura 7, referente à danificação sofrida pelo BW após
o avanço do mar, percebe-se que a parede de contenção não foi suficiente para
barrar o avanço do mar nesse dia. O mar atingiu a pista que fica posterior à
contenção, aproximando-se ainda mais dos condomínios que ficam em frente à
praia. A observação do senhor na foto, de braços cruzados, pode simbolizar uma
“impotência” quanto a esse avanço.
Pouco tempo depois, a obra foi recuperada com ações da Prefeitura
Municipal, porém permaneceu o questionamento se a obra realmente será eficaz
contra a EM.

Figura 7: Recuperação do Bagwall em 2012
Fonte: Autor, 2012

A figura 8, acima, é a foto mais recente deste trabalho. Foi tirada durante
as pesquisas de campo, e demonstra uma melhoria visual na praia do Icaraí. A foto
também foi tirada após a reconstrução do BW, que tinha sido parcialmente
danificado pelo avanço da maré exposto na figura 7.

57

3 METODOLOGIA

3.1 Tipo de estudo

A pesquisa proposta por este trabalho tem por finalidade analisar como a
EM, fator externo e ambiental, afetou a subjetividade de indivíduos moradores da
praia do Icaraí, no município de Caucaia. Fundamenta-se em pesquisas
bibliográficas de diversas áreas do conhecimento, com ênfase na Psicologia
Ambiental. Tem caráter exploratório a fim de abrir veredas para outras novas
pesquisas na área que visem ao descobrimento do particular das pessoas
envolvidas em desastres (GIL, 2010).
A pesquisa tem caráter qualitativo e é pura, visto que o trabalho opera
com o objetivo de analisar afetos particulares do homem, de como é a sua visão de
mundo e se esses valores são influenciados por ambiente (GIL, 2010). Dessa forma,
utiliza-se como abordagem a Psicologia Ambiental.
Em consonância com Selltiz, percebe-se a pertinência da metodologia na
pesquisa exploratória.
As pesquisas exploratórias têm o objetivo de proporcionar maior
familiaridade com o problema, tendo em vista torná-lo mais explícito ou a
construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm o objetivo
principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Na
maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: levantamento bibliográfico
e/ou documental; entrevistas com pessoas que tiveram experiências
práticas com o problema pesquisado; e análise de exemplos que estimulem
a compreensão (SELLTIZ et al., 1967, p.63).

Nota-se que a intenção deste trabalho é ampliar a área de interesse das
perspectivas possíveis da análise do desastre, não só como fenômeno físicoeconômico, mas com implicações subjetivas relevantes.
Utilizou-se como instrumento para a pesquisa de campo a entrevista
semi-estruturada, tendo caráter indutivo nas análises dos dados. Segundo Boni e
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Quaresma, esse tipo de instrumento facilita para que o entrevistado não saia do
escopo do tema, como relatam.
As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e fechadas,
onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto.
O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas,
mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa
informal. O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que
achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo
perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou
ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido”
ao tema ou tenha dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é muito
utilizado quando se deseja delimitar o volume das informações, obtendo
assim um direcionamento maior para o tema, intervindo a fim de que os
objetivos sejam alcançados (BONI & QUARESMA, 2006, p.75).

Assim, mede-se uma liberdade do entrevistado para que expresse sua
subjetividade, mas, ao mesmo tempo, o entrevistador pode intervir a fim de que a
entrevista não saia do escopo a que se propõe.

3.2 Local de pesquisa e período

A pesquisa aconteceu na praia do Icaraí pertencente ao município de
Caucaia, que por sua vez é cidade da Região Metropolitana de Fortaleza no estado
do Ceará. A pesquisa de campo aconteceu entre os meses de janeiro e junho de
2012.

3.3 Sujeitos

Os sujeitos são moradores da praia do Icaraí, voluntários que
apresentavam algum tipo de relação com a praia. Não interessava à pesquisa
pessoas que moravam no Icaraí, mas não tinham conhecimento da Erosão Marinha
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que ocorria, como pessoas residentes em locais mais distantes da praia, ou que
moravam perto do litoral, mas não a freqüentavam em momento algum. Houve
dificuldade em se encontrar voluntários para a pesquisa, em alguns casos pela falta
de algum tipo de relação com a praia, ou pela indisponibilidade para ser
entrevistado.

3.4 Instrumentos e procedimentos para a coleta de dados

O fenômeno da Erosão Marinha na praia do Icaraí já se manifesta há
algum tempo. Com o passar dos anos veio modificando a paisagem local de forma
imprevisível e rápida. Essa dinâmica e o não planejamento das mudanças físicas do
local, provocadas pela EM, obrigou os moradores mais próximos do litoral a se
adaptarem às mudanças. O evento foi amplamente coberto pelos meios midiáticos,
com matérias nos vários tipos de imprensa, como a escrita e a televisionada. Como
a abordagem do trabalho é a Psicologia Ambiental, que busca a inter-relação
indivíduo-ambiente, entende-se que o instrumento de pesquisa mais favorável seria
a entrevista. A intenção de utilizar a entrevista como instrumento de pesquisa foi a
de buscar no âmago dos relatos o afeto que as pessoas que freqüentavam e se
relacionavam com o local desenvolviam.
A partir daí, pela concepção de apropriação do local da PA, pretendia-se
perceber o que a praia do Icaraí era para as pessoas que tinham ligação com ela, e
de que forma mudanças no ambiente afetaram o particular dessas pessoas. A
pertinência dessa relação tem implicações diretas na Defesa Civil, isso porque a DC
trabalha com desastres, e estes envolvem sempre pessoas. Percebendo que as
pessoas podem desenvolver relações mais particulares com o ambiente, a
abordagem para eventos em que há necessidade de compreensão do indivíduo com
o seu local de afeto pode ter mais efetividade. Exemplo comum é a dificuldade em
se retirar famílias de locais de risco, como desabamento de encostas ou enchentes.
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O que seria irrelevante, se visto superficialmente, pode ganhar outra concepção a
partir da percepção da relevância das relações expostas na PA.
Gil comenta que uma das técnicas possíveis para a pesquisa é a
observação espontânea, concorda-se que ela seja a mais adequada para a proposta
deste trabalho.
Enquanto técnica de pesquisa, a observação pode assumir pelo menos três
modalidades: espontânea, sistemática e participante. Na observação
espontânea, o pesquisador, permanecendo alheio à comunidade, grupo ou
situação que pretende estudar, observa os fatos que ali ocorrem. É
adequada aos estudos exploratórios, já que favorece a aproximação do
pesquisador com o fenômeno pesquisado (GIL, 2010, p. 121).

O pesquisador visitou a faixa litorânea da praia do Icaraí reiteradas vezes
para a observação do campo e convidou voluntários para a pesquisa nessas
incursões. Como relatado acima, em virtude da questão subjetiva da pesquisa, havia
a dificuldade de achar moradores que se encaixassem no escopo da proposta do
trabalho. Foram encontrados 8 (oito) voluntários. Foram feitas entrevistas pessoais
com essas pessoas envolvendo 7 (sete) perguntas iniciais (APÊNDICE II) em uma
entrevista semi-estruturada. A entrevista permitia intervenções do pesquisador para
limitar o assunto relatado ou mesmo fazer outros questionamentos pertinentes,
como também permitia a liberdade para o entrevistado falar de forma livre, sem se
ater rigidamente, literalmente, ao que foi perguntado.
Também foi aplicado como instrumento o Termo de Consentimento e
Livre Esclarecido (APÊNDICE I), a fim de garantir a voluntariedade na pesquisa. Os
voluntários permitiram o uso de gravador para posterior transcrição da entrevista
(APÊNDICE III). Os entrevistados ainda solicitaram o anonimato na transcrição das
entrevistas, por esse motivo, modificou-se os nomes originais dos voluntários,
permanecendo o gênero e a idade verdadeiros.
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3.5 Critério na análise dos dados

A análise dos dados fornecidos pela pesquisa de campo nos permite fazer
a conexão pretendida durante o trabalho: a importância da Psicologia Ambiental
dentro da perspectiva de como um desastre, fator ambiental, pode influenciar em um
indivíduo.
A conceituação do que é a análise, versa sobre um critério que possibilite
o avanço científico e que saia de termos arbitrários. Marconi e Lakatos (2001, p. 23)
abordam o assunto da seguinte maneira: “Analisar significa estudar, decompor,
dissecar, dividir, interpretar. A análise de um texto refere-se ao processo de
conhecimento de determinada realidade e implica o exame sistemático dos
elementos”.
Assim, percebe-se que a análise do conteúdo passa pelas lentes da
fundamentação teórica, para que se possa atingir o fim que se almeja. Freire e Vieira
(2006, p. 34) apud Bomfim (2003) ratificam a importância do ambiente dentro da
concepção da PA, fundamentando os dados obtidos mediante a pesquisa de campo
deste trabalho.
Deste modo, preservar um ambiente com o qual se identifica é manter a
própria identidade. O princípio da auto-estima se refere à influência do
ambiente em relação a um sentimento de estima por si mesmo. Por último,
a auto-eficácia se refere à capacidade de o ambiente facilitar, ou pelo
menos não atrapalhar, as atividades do dia-a-dia de uma pessoa; quanto
mais “facilitador” for o ambiente, mais se mantém este sentimento de autoeficácia.
Para Bomfim (2003), o processo participativo dos cidadãos, no que diz
respeito ao planejamento, permite a apropriação por parte dos mesmos e,
desta forma, fortalece a identidade de lugar destes. O fortalecimento da
identidade de lugar favoreceria um apego do indivíduo em relação ao
entorno, o que estimularia uma ética do cuidado (Bomfim, 2003) para com o
ambiente, em que este não se limita a sua dimensão física, senão que
carrega consigo valores e formas de organização da sociedade (como a
segregação social a partir do espaço, por exemplo) (FREIRE & VIEIRA,
2006, p. 34) apud Bomfim (2003).

Entende-se então que o ambiente tem efeitos relevantes na subjetividade
do indivíduo, visto que a pessoa se apropria de locais, pelos quais desenvolve afeto.
Por sua vez, entendendo a inter-relação de indivíduo-ambiente, pode-se criar
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medidas eficazes para a abordagem de vítimas de desastres. Este trabalho tem
como escopo a EM do Icaraí, mas diversas são as possibilidades de aplicação de
estudos voltados para a DC com abordagens na PA.
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4 ANÁLISE DOS DADOS

Tendo as entrevistas sido concluídas e após as transcrições dos textos,
determinou-se as categorias de análise para haver a seleção e a classificação da
informação que se necessita (MARCONI & LAKATOS 2002, p.131). A partir da
fundamentação teórica da PA, intencionou-se filtrar os dados pelas lentes da
subjetividade. Dessa forma, as categorias escolhidas são: afetividade pelo lugar,
utilização do lugar e projeção para o futuro. O mais jovem dentre os voluntários tem
25 (vinte e cinco) anos e a mais velha 60 (sessenta) anos. O voluntário que está a
menos tempo no local de estudo conta com 6 (seis) anos de permanência, enquanto
o mais antigo com 23 (vinte três) anos. Em um único voluntário encontrou-se a
relação econômica com o local, de onde tira o sustento de sua família.

1- Afetividade pelo lugar

Nesta categoria analisa-se a afetividade do indivíduo pelo lugar, ou seja,
qual o apego, a relação sentimental desenvolvida pelos pesquisados e de que forma
ela se expressa pela subjetividade. A afetividade pelo local é demonstrada a partir
de conteúdos particulares explicitados nos relatos dos voluntários.
Pela análise, assim, percebe-se que é comum a todos os pesquisados a
afetividade pela praia do Icaraí, demonstram em seus relatos o apego pelo local em
estudo, importando-se de alguma forma com a existência do lugar e de sua situação.
Na voluntária Fernanda nota-se isso claramente quando ela relata que possui com a
praia uma relação de prazer e de satisfação, que tudo que ela faz é voltado para a
praia.
Lazer, toda minha questão é de prazer mesmo, de satisfação, é voltado
para a praia, pelo fato de ser surfista. E a praia do Icaraí é questão de você
ter familiaridade com o ambiente, de gostar da praia, daquele local, isso foi
o gancho para haver essas relações (FERNANDA).
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Essa relação de identidade dos moradores criou um vínculo de integração
com o ambiente. Essa afinidade é uma construção particular que vai tomando
conteúdo de acordo com a integração desse indivíduo com o ambiente que o cerca.
Percebe-se pelo termo familiaridade essa relação intrínseca, como se a praia fosse
um ente da família. Os outros entrevistados também demonstraram relatos
semelhantes, exaltando o local como algo do apreço deles, local que desperta de
alguma forma um sentimento de integração. Essa afetividade se demonstra
importante, pois age como elo entre o indivíduo e o ambiente, exemplo é que essa
afinidade se mostra alterada quando os entrevistados foram perguntados acerca da
mudança que a Erosão Marinha trouxe para essa relação. Alguns falaram em um
sentimento de “tristeza”, de haver uma diminuição na auto-estima, porque antes a
praia era símbolo de orgulho e após a EM passou a ser motivo de depreciação.
Percebe-se isso na fala da voluntária Francisca que disse que após a EM passou a
ter vergonha de apresentar a praia a amigos que vinham de outro lugar, ou ainda
nas palavras da voluntária Ana quando afirma não sentir mais prazer em ir à praia.
Assim, percebe-se o teor da fundamentação da PA de Jerônimo e
Gonçalves (2008), que dialoga sobre a apropriação dos espaços pelos indivíduos.
A Psicologia Ambiental estuda o significado do espaço e a compreensão
dos processos psicossociais acionados nas interações entre as pessoas,
grupos, comunidades e entornos sociofísicos. O conceito de “apropriação”
surge, nessa área, como a diferenciação e matização crítica de outros,
como
“privacidade”,
“apego”,
“personalização”
(JERÔNIMO
&
GONÇALVES, 2008, p. 195).

Dependendo da amplitude e intensidade da forma pela qual o indivíduo é
influenciado, pode-se falar até em uma “topofilia” (JERÔNIMO & GONÇALVES,
2009), que pode ser descrita como uma sensação ou sentimento variado que é
despertado na pessoa e que tem influência direta do ambiente.
Muitas vezes, a topofilia pode ser percebida na descrição de um prazer
visual efêmero, no deleite sensual do contato físico, no próprio apego pelo
lugar, lar e representação do passado, na evocação do orgulho pela posse
ou criação (JERÔNIMO & GONÇALVES, 2008, p.196).

O mesmo acontece nas relações dos sujeitos da pesquisa com a praia do
Icaraí. Em seus relatos percebe-se essa apropriação do local quando eles
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expressam o sentimento de pertença e de que forma eles foram influenciados pela
Erosão Marinha, como se descreve no seguinte trecho da voluntária Márcia.
O avanço do mar meio que modificou uma espécie de segunda casa,
segunda morada que eu tinha. Então, não só esteticamente, mas o avanço
do mar trouxe a Erosão Marinha, com a Erosão Marinha houve a destruição
de casas, condomínios, mas um pouco que impossibilitou o mesmo lazer
que se tinha antes. Era como se tivesse sido roubada uma parte de você
(MÁRCIA).

Nota-se que a pesquisada se refere ao lugar como uma segunda casa,
termo claro que demonstra a importância da praia do Icaraí para sua subjetividade e
a grande intensidade de sua integração com o local. Percebe-se também de forma
límpida a forte influência sofrida pela modificação que a Erosão Marinha trouxe,
chegando a falar-se em “algo roubado”, como se o próprio ambiente fizesse parte
dela.
Gonçalves (2009, p. 115) explica que o sentimento de pertença ao lugar,
nasce da identidade que o indivíduo cultiva com esse espaço, onde se podem
traduzir simbolismos de sua subjetividade que o influenciam enquanto pessoa.
O pressuposto básico é de que a apropriação do espaço por meio da
apropriação da casa confere ao habitante o sentimento de pertença, a
identidade de lugar, laços com o lugar e o sentimento de cultivação que se
traduz no cuidado, na preservação e na defesa da casa e do lugar. O foco
da discussão está na noção de que o ambiente existe como um objeto
constituído e constituinte da linguagem, cuja complexidade pode ser lida e
interpretada como sistema (GONÇALVES, 2009, p. 115).

Confirma-se dessa forma através dos relatos citados que existe influência
da EM na subjetividade dos indivíduos. A EM afetou significamente a forma como os
moradores passaram a enxergar a praia estudada, modificando o apego, o afeto
pelo lugar, causando um “estranhamento” dos moradores com o Icaraí que
conheceram, o Icaraí com que estabeleceram identidade inicialmente. A intensidade
dos relatos também varia de acordo com o pesquisado, demonstrando também que
essa influência varia de pessoa para pessoa.
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2 – Utilização do lugar

A utilização do lugar pelos entrevistados se dá, quase que para todos,
com o fim de lazer, exceto por um, que o utiliza pela importância econômica. A
importância da análise dessa categoria parte do pressuposto de que a forma de
utilização do espaço pelo indivíduo é o instrumento de construção da integração dele
com o ambiente, da apropriação desse sujeito com o lugar. Assim, a alteração desse
lugar afetará diretamente o indivíduo.
É pela utilização do espaço que nasce a relação de simbolismo que o
indivíduo constrói a fim de dar significado ao ambiente. A partir daí, com esse
envolvimento, ele passa a ser influenciado pelo local, porque esse ambiente passa a
ser uma extensão de sua própria subjetividade. É uma construção particular, que
varia de pessoa para a pessoa, de forma que é possível a utilização do espaço e
mesmo assim haver um envolvimento mínimo, porque a ligação subjetiva não é tão
forte.
A variação desse envolvimento vai depender da particularidade de cada
um, de forma que a utilização do espaço vai culminar na criação do lugar. Vai haver
a diferenciação de espaço de lugar, pois o espaço engloba o lugar, mas nem todo
lugar será espaço. É durante a relação simbólica que nasce o lugar, como
demonstra Gonçalves (2009, p. 118).
O lugar é o local privilegiado para o surgimento do sujeito. Por sua vez, os
lugares são locais do espaço. Mas espaço é diferente de lugar no sentido
de que, nos lugares, o sujeito efetiva o processo de significação. Nos
lugares, ele mora, trabalha, caminha, passeia e relaciona-se. Com o corpo,
mente e sentimento o indivíduo se torna sujeito. De corpo inteiro e alma
atenta, ele se apropria do espaço que sente, observa e vê (GONÇALVES,
2009, p.118).

Assim, cada um dos entrevistados demonstraram sua utilização do
espaço e a construção de seus “lugares”. A pesquisada Natália, de 60 (sessenta
anos) demonstra que no caso dela a construção desse lugar tornou-se tão
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intensificada que a mesma se envolve diretamente com as condições de uso do
local por outros freqüentadores.
Freqüento diariamente, gosto muito daqui, procuro sempre que eu posso
lutar por ela. Já ajudei a pegar lixo, fazer mutirão. Se eu vejo alguma coisa
errada, vou e reclamo. Eu falo, eu cobro, porque eu tenho esse direito. Tem
gente que não gosta, mas se eu quero morar em uma praia limpa, eu tenho
que lutar por ela. Eu pretendo viver o resto da minha vida aqui. Se piorar
mais, como que eu vou viver aqui? Então tenho que brigar, né? E eu gosto
muito daqui. Gosto muito daqui, eu vim de São Paulo não para trabalhar, foi
para viver na beira da praia e eu escolhi o Ceará. E dentro do Ceará, eu
escolhi o Icaraí. Então eu quero, se eu não posso ter o melhor, ter o quase
melhor. A minha relação com a praia é muito grande, eu gosto muito de
estar lá embaixo, de andar, de olhar, de ver pedras, de pegar conchinhas.
Sabe, eu curto estar na praia, gosto muito de sair e ver outras praias, mas
eu curto muito a minha praia. Eu falo que é o quintal da minha casa. Então a
minha relação com ela é muito grande, então eu defendo, eu tenho umas
amigas. Eu tenho uma amiga que ando mais, que a gente junta lixo, se vê
caco de vidro tira, se eu vejo gente espalhando lixo, se eu tiver com uma
sacolinha na mão para recolher, porque eu sempre levo uma sacolinha para
a praia. Se eu vejo que uma pessoa tá espalhando lixo, eu chego na maior
cara dura e entrego uma sacolinha, não quero nem saber se vai gostar ou
não (NATÁLIA).

Enquanto a utilização dos freqüentadores que deixam lixo na praia podese resumir a uma utilização do espaço, no caso de Natália se comprova que o
espaço para ela se tornou lugar. A PA tem forte ligação com a preocupação
ecológica (PINHEIRO, 1997), visto que como o lugar passa a ser uma extensão do
sujeito, o mesmo sofre com a degradação desse lugar, como uma degradação de si
próprio. É o que se vê na voluntária supracitada, a preocupação com a
balneabilidade da praia é uma questão pessoal.
A atividade se constrói através da prática de esportes como o surfe, a
pesca ou a caminhada. Somente em um dos entrevistados encontramos a relação
econômica, por este ser barraqueiro. Na prática dos esportes, a relação definida era
o lazer, uma prática para gerar bem-estar. Em todos os entrevistados houve a
alteração dessa prática e da qualidade dela pela EM. O barraqueiro Miguel reclamou
da perda de clientes por causa do avanço do mar, enfatizando que a imprensa
aumentou a fama negativa do local. O voluntário Tiago, o que freqüenta o local há
mais tempo, que tem a prática do surfe como a utilização do lugar, afirma surfar
todos os dias. Pelo fato da EM, a prática do seu esporte não é mais a mesma por
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causa da falta de ondas, como o esporte depende de ondas boas. A voluntária
Fernanda também ratificou a falta de ondas pela modificação do fundo da praia.
O entrevistado Antônio, por sua vez, também praticante do surfe, enfatiza
que a prática tornou-se perigosa pela quantidade de objetos que passaram a poluir a
praia.
Nesse sentido, por exemplo, as construções das barracas de praia, elas
foram destruídas. Devido ao meu tipo de atividade, o mar ficou mais
perigoso, por terem sido criadas muitas pedras, pedaço de parede, de
pedra, aí na minha atividade física ficou muito perigoso. No mergulho
subaquático ficou muito cheio de pedra (ANTÔNIO).

Assim a paisagem natural foi se modificando e influenciando na prática
dos sujeitos na utilização do espaço. Essas mudanças trouxeram uma influência
psicológica pertinente, visto que a partir daí a identidade com o lugar passou a se
alterar. Na voluntária Ana encontra-se um afastamento do lugar pelas condições que
apareceram para freqüentá-lo, como a limitação do acesso, a sujeira e degradação
do aspecto visual, em suas palavras “não há o mesmo gosto de ir à praia” Ana
reforça esse posicionamento no seguinte trecho: “Não sei nem descrever o
sentimento, acho que a gente se desapegou à praia, aquele negócio de ir à praia.
Não tem mais aquela... A gente vai por pura falta de opção”.
Assim, o instrumento de construção do lugar, a utilização que o sujeito faz
desse local, desse espaço, também se mostrou influenciada pela EM. O evento
adverso

teve

participação

direta

nessa

construção

ou

desconstrução

da

subjetividade dos moradores da praia do Icaraí. Demonstra-se dessa forma a
importância da influência do desastre no ambiente para o bem-estar desses
moradores, que fazem do uso da praia a criação do lugar e a extensão de suas
subjetividades.

3 – Projeção para o futuro

A expectativa de mudanças na praia em relação ao futuro é outra
categoria relevante. Isso porque os sujeitos entrevistados demonstram uma
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esperança de que o ambiente retorne ou se aproxime do que era a praia do Icaraí
antes da EM. Os pesquisados culpabilizam diversos fatores que contribuíram para a
intensificação da EM na praia do Icaraí. Acreditam que o evento ocorra por fatores
naturais e intervenções no litoral. Afirmam que fatores como a ampliação do Porto
do Pecém ou a ampliação da praia de Iracema, em Fortaleza, foram motivações
para o aumento da EM. Os voluntários se dividiram em expectativas otimistas e
pessimistas. Todos enfatizam que as obras particulares, como a colocação de
pedras na praia para conter o avanço do mar, não tiveram eficácia. Comentam que
essas ações prejudicaram ainda mais quem freqüenta a praia, visto que as pedras
intensificaram a erosão, possibilitando inclusive acidentes. Quanto ao Poder Público,
alguns demonstram uma confiança no BW, enquanto outros consideram que a obra
não terá o resultado ao qual se propõe. Porém, têm esperança que haverá
intervenções eficazes, como observa-se no relato da entrevistada Fernanda.
Eles vão padronizar as barracas e eu já vi até a obra. Parece que vai ficar
bonito, vão fazer uma orla para a praia do Icaraí, então sou positiva. Eu
tenho pra mim que vai melhorar, até mesmo pela questão do apreço da
praia tá assim, você observa isso pelos moradores e freqüentadores
(FERNANDA).

Embora haja posicionamentos positivos, outros vêem com pessimismo o
futuro da praia quanto à EM. Não acreditam que haverá medidas que conseguirão
conter ou mesmo reestruturar a praia para que ela volte a ter o simbolismo que tinha
para os pesquisados. Ana e Natália sentem receio em perder suas casas com o
contínuo avanço do mar, ainda que não creiam que seja algo rápido como
pensavam inicialmente. Miguel tem o mesmo temor, porém com sua barraca. Miguel
ainda culpa a prefeitura por um abandono por parte do Poder Público em relação
aos barraqueiros, que se viram desamparados frente ao avanço do mar.
Percebe-se que a falta de atrativos para um bem-estar dos sujeitos em
relação ao local que habitam liga-se com a possibilidade de seu envolvimento com
esse ambiente. A modificação no ambiente provocada pela Erosão Marinha na praia
do Icaraí leva o indivíduo a desenvolver sentimentos de mal-estar, de negação.
Enquanto a possibilidade de reformulação do lugar leva o sujeito a criar esperanças
de que essa modificação possibilite a sua maior integração, como ocorria
anteriormente. A EM influencia os moradores no sentido de modificar a visão que os
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mesmos têm em relação ao local. Como se a auto-estima gerada pela ambiência
fosse se perdendo de acordo com a intensificação da EM, porém restando como um
dos fatores para a manutenção da relação com o ambiente pesquisado a expectativa
de mudanças que melhorem sua situação. A praia que era antes fator de inclusão do
sujeito na comunidade, motivo de orgulho para o morador, passou a depreciar a
auto-imagem que o morador tem de si. Nos que têm uma expectativa mais
pessimista, a visão dessa auto-imagem alterada pela EM parece ter sido
intensificada quanto ao futuro. Dessa forma, a expectativa em melhoras para o lugar
tem influência direta na perspectiva de integração no tempo presente.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscou-se neste trabalho a verificação da importância da subjetividade
nos eventos de desastres, demonstrando através da pesquisa que há influência
significativa da Erosão Marinha na subjetividade de moradores da praia do Icaraí em
Caucaia, Ceará. Mediante a comprovação dessa pertinência se faz necessária a
abertura de iniciativas que passem a ver o desastre também como evento que
produz forte teor psicológico, de efeitos danosos que vão além dos danos físicos.
Durante o desenvolvimento se mostrou aspectos de várias áreas que
tratam do tema ambiente, a fim de introduzir o leitor na perspectiva do enfoque do
trabalho, que é a Psicologia Ambiental. Explanou-se sobre os aspectos do Meio
Ambiente e das perspectivas pelas quais surgiu a Psicologia Ambiental. Da definição
de desastre, mostrou-se também que sua forma de entendimento é uma questão
cultural, porque os danos são qualificados como significativos de acordo com a
cultura local (MATTEDI, 2008). Procurou-se através da convecção das teias do
conhecimento, criar uma trama que reforçasse a visão particular que os sujeitos
criam com o ambiente em que vivem, quais são suas relações com esse espaço e
de que forma são influenciados pelo local com o qual criaram laços.
A Defesa Civil é o órgão coordenador das ações de prevenção e resposta
aos desastres, devendo, nesse sentido, apoiar e considerar linhas de estudo que
enfatizem a percepção ambiental como fator de prevenção e minoração dos
impactos psicológicos que os desastres provocam nas vítimas.
Estudos da percepção ambiental contribuem de todas as formas para as
ações da Defesa Civil, porque permitem compreender de que forma as pessoas
absorvem os desastres e quais são as medidas possíveis para minorar tais danos.
A proteção do Meio Ambiente também está intimamente ligada à
prevenção dos desastres. Embora as leis de preservação e proteção ao Meio
Ambiente sejam relativamente novas, já se caminha para uma conscientização cada
vez mais crescente, especialmente entre os mais jovens, tendo em vista a
sustentabilidade do planeta.
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A Psicologia Ambiental caminha por diversas áreas, porque todos os
sujeitos vivem em ambientes, tendo além da preocupação particular da pessoa em
si, uma preocupação com a questão ecológica. Essa inquietação serve como elo
entre a Defesa Civil e a Psicologia Ambiental, pois fomenta a interdisciplinaridade
entre instrumentos diversos que têm a finalidade de um bem comum do indivíduo em
particular e da sociedade em geral.
Prevenir um desastre não se trata somente de criar leis e obrigá-las
mediante sanções, vai mais além, no sentido de entender quais são os caminhos
mais eficazes para a construção conjunta de ações que realmente ajudem a
fortalecer a resiliência de uma sociedade, assim como perceber quais são os
mecanismos para o convencimento de que as atitudes tomadas pelos indivíduos
poderão ter influência direta nos resultados de eventos adversos. Tendo como
argumentação que os desastres, por sua vez, modificarão a subjetividade dos
sujeitos, influenciando em aspectos de bem-estar como auto-estima, apropriação do
local etc. Percebeu-se na pesquisa o teor psicológico envolvido com o local e as
várias interações com ele.
Um exemplo é uma comunidade que joga lixo nas ruas, esses lixos se
acumularão em bueiros que, por sua vez, entupirão. Isso poderá ocasionar
alagamento, que poderá ser um desastre, dependendo da geração de danos e
prejuízos. Se essa comunidade tivesse tido uma preocupação ambiental, tal
desastre poderia ter sido evitado ou, pelo menos, minimizado, pois se haveria
diminuído a vulnerabilidade daquela comunidade.
Exemplo semelhante observou-se na praia do Icaraí, notou-se durante o
trabalho de campo deste estudo a ênfase do impacto da construção de barracas
próximas à praia. Se tal vulnerabilidade tivesse sido evitada, certamente os impactos
da Erosão Marinha teriam sido outros, como a diminuição dos entulhos gerados
pelos destroços de barraca no mar. Assim, a atitude da construção dessas
edificações próximas ao mar teve relação direta com o desastre, que influenciou a
perspectiva ambiental de moradores que tinham relação com o lugar. Nos relatos
das entrevistas percebe-se que essa influência foi significantemente forte em alguns,
criando inclusive uma “vergonha” em morar na praia do Icaraí. Dentro dos relatos
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ainda se percebe que esse sentimento surgiu após a Erosão Marinha, visto que
antes se tinha “orgulho” em se morar ali.
As iniciativas de reestruturação da praia provocam receios e esperanças
nos moradores, de forma que essas expectativas também influenciam no aspecto
subjetivo das pessoas envolvidas no processo. O teor da pesquisa não se esgota
nesse trabalho, por ter uma densidade de conteúdo fortemente importante.
Por fim, espera-se que o estudo da Psicologia possa auxiliar nos eventos
de desastre. O dano em pessoas poderá acarretar danos subjetivos, que se forem
vistos de forma superficial serão somente números. O dano subjetivo não pode ser
perfeitamente quantificado numericamente, como algo mecânico, ele tem caráter
qualitativo, mas não é por isso que deixa de ser importante. A referência de impacto
para um indivíduo é particular. Compreensões nesse âmbito podem levar a entender
por que pessoas que moram em regiões de serra, em locais de risco se negam a
sair de suas casas, mesmo com o risco de desabamento. Por quais motivos
moradores em regiões ribeirinhas que estão prestes a serem inundadas
permanecem em suas residências, mesmo que possam se acidentar.
Espera-se que esta pesquisa contribua com o grande papel que foi
incumbido à Defesa Civil, a segurança global da população, no sentido de melhor
compreender, em suas ações, os aspectos psicológicos das vítimas de desastres
em relação ao local afetado. Em inspiração da frase que serve de Epígrafe a este
trabalho, roga-se que as pessoas passem a ver umas as outras com o coração, no
sentido de que possam compreender por empatia as dificuldades que cada um
vivencia em suas realidades e que assim todos possam se ajudar. Quando isso
acontecer, a frase representativa de que a Defesa Civil somos todos nós poderá ser
vivida em sua plenitude.
Verifica-se também que os objetivos foram alcançados, comprovando-se a
forte influência que o ambiente exerce sobre a subjetividade do indivíduo. Por
consequência, este trabalho segue como importante subsídio para posteriores
pesquisas de acadêmicos afins ao tema relacionado.

74

REFERÊNCIAS
ALEXANDER, David. AN INTERPRETATION OF DISASTER IN TERMS OF
CHANGES IN CULTURE, SOCIETY AND INTERNATIONAL RELATIONS. In:
QUARENTELLI. E. L. (Org). What is a disaster? New Answers to Old Questions.
International Research Committee on Disasters. 2005. p. 25
ASSIS, Lenilton Francisco de. Residências secundárias: expressão e novos usos no
litoral cearense. ______ In. SILVA, José Borzacchiello da, et al. Litoral e sertão,
natureza e sociedade no nordeste brasileiro. Fortaleza: Expressão Gráfica, 2006.
BERTOLDI, Márcia Rodrigues. Da Conferência de Estocolmo à Conferência de
Joanesburgo: 30 Anos de Proteção Internacional da Biodiversidade, 2010.
Disponível em <
http://www.unit.br/arquivos/npgd/BERTOLDI,%20M%C3%A1rcia%20%20Da%20Confer%C3%AAncia%20de%20Estocolmo%20%C3%A0%20Confer%C3
%AAncia%20de%20Joanesburgo.pdf>. Acesso em: 20 de junho de 2012.
BONI, Valdete; QUARESMA, Sílvia Jurema. Aprendendo a entrevistar: como
fazer entrevistas em Ciências Sociais. Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos
em Sociologia Política da UFSC. Vol. 2, nº 1 (3), p. 68-80, jan-jul. 2005
BLOG DO JORNAL O POVO, Colunista Eliomar de Lima. Disponível em:
<http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar?s=icara%C3%AD>. Acesso em: 10 de
junho de 2012.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília, DF, Senado, 1998.
______. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil.
(SEDEC). Política Nacional de Defesa Civil. – Brasília: Secretaria Nacional de
Defesa Civil, 2004.
______. Resolução CONAMA nº 001, 23 de dezembro de 1986. Brasília, 2002.
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>.
Acesso em: 10 set. 2011.
______. Resolução CONAMA nº 237, 19 de dezembro de 1997. Brasília, 2002.
Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html>.
Acesso em: 10 set. 2011.
______. Decreto nº 7.257, 04 de agosto de 2010. Brasília, 2010. Disponível em:
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7257.htm>.
Acesso em: 10 set. 2011.
______. Lei nº 12.608, 10 de abril de 2012. Brasília, 2012. Disponível em:
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm>. Acesso
em: 10 jun. 2012.

75

CAUCAIA. Lei nº 1.369, 15 de maio de 2001. Caucaia, 2001. Disponível em: <
www.caucaia.ce.gov.br/sessoes/cidadao/pdf/Lei_de_Parcelamento.pdf>. Acesso em:
10 set. 2001.
CARLOS, Ana Fani Alessandri. O Espaço Urbano: Novos Escritos sobre a
Cidade. São Paulo: Labur Edições, 2007, 123p.
CAVALCANTE, Sylvia. A Psicologia Ambiental na Universidade de Fortaleza UNIFOR. Rev. Mal-Estar Subj., Fortaleza, v. 2, n. 2, set. 2002 . Disponível em
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151861482002000200008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 20 jun. 2012.
CORIOLANO, L. N. M. T. Do local ao global: O Turismo Litorâneo Cearense.
Campinas, SP: Papirus, 1998.
COSUDE. Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. Directrices de
COSUDE sobre La redución del riesgo de desastres. Berna: SDC, 2008.
CORBIN, A. O Território do vazio: a praia e o imaginário ocidental. São Paulo,
Companhia das Letras, 1989.
DANTAS, Eustógio W. C. Litoralização do Ceará: Fortaleza da Capital do Sertão a
Cidade do Sol. In___ . SILVA, José Borzacchiello da et AL (orgs). Litoral e Sertão,
Natureza e Sociedade no Nordeste Brasileiro – Fortaleza, CE: Expressão Gráfica,
2006. P. 269 – 288.
______, Eustógio W. C. Maritimidade nos trópicos: por uma geografia do litoral.
Fortaleza: Edições UFC, 2009.
______, Eustógio. W. C; DA SILVEIRA, Bruno. R.. Urbanização Litorânea:
Considerações sobre a vilegiatura marítima na localidade do Icaraí – Caucaia –
Ceará. Anais XVI Encontro Nacional dos Geógrafos. Porto Alegre, 2010. Disponível
em: <www.agb.org.br/evento/download.php?idTrabalho=2544>. Acesso em: 15 jul.
2011.
DE ARAÚJO, Rogério C. P; MEDEIROS, Elana; C. S. Valoração Econômica dos
Serviços Ambientais do Controle de Erosão da Praia do Icaraí, Caucaia-CE.
Disponível em: <www.sober.org.br/palestra/15/905.pdf.> Acesso em: 15 jul. 2010.
DE CARVALHO, Aline Cristina. A trajetória histórica e as possíveis práticas de
intervenção do psicólogo frente às emergências e os desastres. <Disponível
em:
http://www.defesacivil.uff.br/defencil_5/Artigo_Anais_Eletronicos_Defencil_29.pdf.>
Acesso em: 15 jul. 2010.
DE MORAIS, Lúcia de Fátima Sabóia. Para onde sopram os ventos do cumbuco?
Impactos do turismo no litoral de Caucaia, Ceará. Fortaleza: UECE, 2010
DE SOUZA. M. L. Mudar a Cidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2008.

76

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro, 12 ed.
São Paulo: Saraiva, 2011.
FREIRE, José Célio; VIEIRA, Emanuel Meireles. “Uma escuta ética de psicologia
ambiental”. Universidade Federal do Ceará, 2006. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/psoc/v18n2/04.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2012.
GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo:
Atlas, 2010
GONÇALVES, Teresinha Maria. HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE URBANA.
Revista INVI, Santiago, v. 24, n. 65, maio 2009 . Disponível em:
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071883582009000100004&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 12 mai. 2011
GÜNTHER, Hartmut; ROZESTRATEN, Reinier. J. A. Psicologia Ambiental:
Algumas Considerações sobre sua Área de Pesquisa e Ensino (Séries: Textos
de Psicologia Ambiental, Nº 07). Psicologia: Teoria e Pesquisa. Brasília, volume 9,
Nº 1, p. 109-124, 1984.
IBGE, Censo Demográfico 2010: Características da População e dos Domicílios:
Resultados do Universo. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em 06
nov. 2011.
IPECE - Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Disponível em:
<http://www.ipece.ce.gov.br>. Acesso em: 06 nov. 2011.
JERÔNIMO, Rosa Nadir Teixeira; GONÇALVES, Teresinha Maria. O processo de
apropriação do espaço e produção da subjetividade. Psic.: Teor. e Pesq.. Brasília,
v. 24, n. 2, Jun. 2008 . Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010237722008000200009&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 16 nov. 2011.
MARCONI, M.; LAKATOS, E.M. de A. Metodologia do Trabalho Científico. 6.ed.
São Paulo: Atlas, 2001.
______; LAKATOS, E.M. de A. Técnicas de Pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2002.
MARCHEZINI, Victor. DOS DESASTRES DA NATUREZA À NATUREZA DOS
DESASTRES. In: VALENCIO, Norma; SIENA, Mariana; GONÇALVES, Juliano C.
Sociologia dos desastres - construção, interface e perspectivas no Brasil. São
Carlos (SC): RiMa, 2009. p. 64.
MATTEDI, Marcos Antônio. A abordagem psicológica da problemática dos
desastres: um desafio cognitivo e profissional para a Psicologia. Psicol. cienc.
prof., Brasília, v. 28, n. 1, mar. 2008 . Disponível em
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141498932008000100012&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 06 nov. 2011.
MASSING, Carla Roseana; LISE, Fábio Augusto;GAIO, Janete Maria. Psicologia
das emergências e dos desastres: Intervenções em Guaraciaba – SC. V

77

Seminário Internacional de Defesa Civil – DEFENCIL. São Paulo, ANAIS
ELETRÔNICOS – ARTIGOS, Nov. 2009. Disponível em:
<http://www.defesacivil.uff.br/defencil_5/Artigo_Anais_Eletronicos_Defencil_15.pdf>.
Acesso em 06 de Nov. 2011.
MENDES, Eluziane G.; LIMA, Luiz C.; COROLIANO, Luiza N. M. T. OS EMBATES
DA REESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO LITORÂNEO CEARENSE PELO
TURISMO. Mercator - Revista de Geografia da UFC, ano 03, número 06, 2004.
<Disponível em:
http://www.mercator.ufc.br/index.php/mercator/article/viewFile/125/95> Acesso em
15 jul. 2011.
MOSER, Gabriel. Psicologia Ambiental. Estud. psicol. (Natal), Natal, v. 3, n.
1, Junho 1998. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413294X1998000100008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 20 de set. 2011.
JORNAL O POVO, 01 de outubro de 2003.<Disponível em:
http://www.opovo.com.br/app/opovo/ceara/2003/10/01/noticiacearajornal,301550/cau
caia.shtml>. Acesso em 15 jul. 2011.
______, 01 de outubro de 2003. <Disponível em:
http://www.opovo.com.br/app/opovo/ceara/2003/10/01/noticiacearajornal,301823/ava
nco-do-mar-br-ameaca-a-praia-do-icarai.shtml>. Acesso em 15 jul. 2011.
______, 01 de novembro de 2004.<Disponível em:
http://www.opovo.com.br/app/opovo/fortaleza/2004/11/01/noticiafortalezajornal,4150
92/erosao-nas-praias-e-visivel.shtml)>. Acesso em 15 jul. 2011.
______, 22 de fevereiro de 2007.<Disponível em:
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2007/02/22/noticiafortaleza,827650/maravanca-ainda-mais-no-icarai-causando-prejuizos.shtml>. Acesso em 15 jul. 2011.
______, 19 de setembro de 2007.<Disponível em:
http://www.opovo.com.br/app/opovo/ceara/2007/09/19/noticiacearajornal,730328/cau
caia-pede-ajuda-br-para-conter-mare.shtml>. Acesso em 15 jul. 2011.
______, 18 de julho de 2008.<Disponível em:
http://www.opovo.com.br/app/opovo/economia/2008/07/18/noticiaeconomiajornal,805
445/icarai-e-tabuba-em-caucaia-sofrem-com-avanco-do-mar.shtml>. Acesso em 15
jul. 2011.
______, 16 de janeiro de 2010.<Disponível em:
http://www.opovo.com.br/app/opovo/ceara/2010/01/16/noticiacearajornal,945690/mar
-banha-icarai-de-destruicao.shtml>. Acesso em 15 jul. 2011.
______, 14 de outubro de 2010.<Disponível em:
www.opovo.com.br/app/opovo/ceara/2010/10/14/noticiacearajornal,2052440/barraca
s-do-icarai-serao-removidas-para-obra.shtml >. Acesso em 15 jul. 2011.

78

PINHEIRO, José Q. Psicologia Ambiental: a busca de um ambiente melhor.
Estudos de Psicologia, 1997 2(2) 377-398. <Disponível em:
www.scielo.br/pdf/epsic/v2n2/a11v02n2.pdf>. Acesso em 15 jul. 2011.
PINHEIRO, José. Q.. Psicologia Ambiental: espaços construídos, problemas
ambientais, sustentabilidade. Estud. psicol. (Natal), Natal, v. 8, n. 2, Ago. 2003 .
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413294X2003000200002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 06 Nov. 2011.
QUARENTELLI, E. L. Introduction: the basic question, its importance, and how it is
addresses in this volume. In:______(Org). What is a disaster? Perspective on the
question. London and New York: Routledge, 1998. p.1-7.
SANTOS, Milton. METAMORFOSES DO ESPAÇO HABITADO, fundamentos
Teórico e metodológico da geografia. Hucitec. São Paulo: 1988.
______, Milton. Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.
SELLTIZ, C. et al. Métodos de pesquisa nas relações sociais. São Paulo: Herder,
1967.
SILVA, Marcos A. O. A erosão marinha e sua influência nos impactos
socioambientais na praia do Icaraí/Caucaia – Ceará. Fortaleza: UFC, 2010.
SORIANO, Érico. Os desastres naturais, a cultura de segurança e a gestão dos
desastres no Brasil. V Seminário Internacional de Defesa Civil (DEFENCIL). São
Paulo, Nov. 2009 . Disponível em:
<http://www.defesacivil.uff.br/defencil_5/Artigo_Anais_Eletronicos_Defencil_19.pdf>.
Acesso em 06 Nov. 2011.
SOUZA, Marco Antônio de Lyra. Recuperação de Praias com o uso do
Dissipador de Energia Bagwall no Litoral dos Estados de Alagoas e do Ceará,
Brasil. Revista da Gestão Costeira Integrada. Alagoas, Dez. 2011. Disponível em: <
http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-302_Souza.pdf>. Acesso em 02 Jan. 2012.
VESENTINI, José W. A Capital da Geopolítica. São Paulo: Ática, 1986.

79

APÊNDICES
APÊNDICE I – TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIDO

Dados de identificação

Título do Projeto: ESTUDO DA INFLUÊNCIA PSICOLÓGICA DA EROSÃO MARINHA EM
MORADORES DA PRAIA DO ICARAÍ NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CEARÁ
Pesquisador Responsável: Rafael Pinheiro Gonçalves Cavalcante
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Faculdade Metropolitana de
Fortaleza
Telefones para contato: (85) 9614-298 - (85) 8792-4088 - (85) 3206-6400
Nome do voluntário: _____________________________________________________
Idade: _____________ anos

R.G. _______________________________

Responsável legal (quando for o caso): ______________________________________
R.G. Responsável legal: __________________________________________________
O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “ESTUDO DA
INFLUÊNCIA PSICOLÓGICA DA EROSÃO MARINHA EM MORADORES DA PRAIA DO
ICARAÍ NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CEARÁ”, de responsabilidade do pesquisador
Rafael Pinheiro Gonçalves Cavalcante.

-

-

Justificativas e Objetivos: Analisar a influência psicológica que o avanço do mar
tem causado, fornecendo subsídios para ações que minorem esse impacto.
Descrição detalhada dos métodos: Entrevista baseada na afetividade do
indivíduo com o local, com gravador e cópia transcrita do relato, fornecendo ao
entrevistado uma cópia se assim lhe interessar.
Benefícios esperados: Possibilidade de melhor acompanhamento psicológico
para comunidades afetadas por desastres.
Esclarecemos que a participação é voluntária e que este consentimento poderá
ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade da pesquisa.
Garantimos a confidencialidade das informações geradas e a privacidade do
indivíduo na pesquisa
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Eu, __________________________________________, RG nº _____________________
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa
acima descrito.
Caucaia, _____ de ____________ de _______
_______________________________
Nome e assinatura do entrevistado

_________________________________
Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento

Informações relevantes ao pesquisador responsável:
Res. 196/96 – item IV.2: O termo de consentimento livre e esclarecido obedecerá aos seguintes requisitos:
a) ser elaborado pelo pesquisador responsável, expressando o cumprimento de cada uma das exigências acima;
b) ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa que referenda a investigação;
c) ser assinado ou identificado por impressão dactiloscópica, por todos e cada um dos sujeitos da pesquisa ou por
seus representantes legais; e
d) ser elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da pesquisa ou por seu representante legal e uma
arquivada pelo pesquisador.
Res. 196/96 – item IV.3:
c) nos casos em que seja impossível registrar o consentimento livre e esclarecido, tal fato deve ser devidamente
documentado, com explicação das causas da impossibilidade, e parecer do Comitê de Ética em Pesquisa.
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APÊNDICE II – PERGUNTAS DA ENTREVISTA

1- Há quanto tempo você conhece esta praia?

2- Que tipo de relação você possui com ela?

3- Já havia a Erosão Marinha quando você chegou aqui?

4- Quais são os principais impactos do avanço do mar na sua vida?

5- Que sentimentos esse avanço do mar desperta em você?

6- As tentativas de contenção foram eficazes?

7- Quais as suas expectativas e necessidades em relação ao futuro?
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APÊNDICE III – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS
LEGENDAS: E1 – ENTREVISTADOR
E2 – ENTREVISTADO

ENTREVISTADO 1

ANA, 26 ANOS
ENTREVISTADOR: Há quanto tempo você conhece essa praia?
ENTREVISTADO: Há quinze anos.
ENTREVISTADOR: Qual o tipo de relação que você possui com a praia?
ENTREVISTADO: De lazer, sempre fui pra praia, tinha aquele lance de ir com a
família. Catar conchinhas, usar aquelas pedrinhas no jardim, a gente ficava naquele
lance de ir, catar pedras e tal. Enfeitar o jardim.
ENTREVISTADOR: Então é uma pessoa que desde que chegou ao Icaraí já
freqüentava a praia regularmente, para lazer. Já havia Erosão Marinha quando você
no Icaraí?
E2: Muito pouco, muito pouco, não tinha tanta ao ponto de pegar um pedaço da
praia não. Você sentia um pouquinho o avanço, mas era uma coisa longe. Não tinha
chegado nas residências.
E1: Não tinha danificado nenhuma residência ainda?
E2: Não, não, ainda não. Tinha assim um pouquinho, talvez naquele clube que fica
no início do Icaraí, perto da igreja. Porque aquele é o local mais próximo, que tinha
chegado primeiro.
E1: Quais são principais impactos do avanço do mar na sua vida?
E2: Influenciou assim, minha mãe não vai mais à praia. Porque ela tem que pegar
uma descidas bem inclinadas, não tem mais condições de uma pessoa de idade ter
um acesso bacana para ir para praia. Você pega uma inclinação, não tem mais
facilidade.
E1: E para você?
E2: Para mim eu não tenho mais gosto de ir para a praia, não tem mais a aquela
coisa de tipo “ah, eu vou curtir a praia”. Só vou mesmo quando eu estou com um
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grupo de amigos que fala tipo “ah, vamos”. Quando não tem mais outra opção. Não
dá para ir para outro canto e tal.
E1: Mas antigamente era assim quando você ia para praia?
E2: Não, antigamente era bacana, tinha um espaço. Uma barraca mais bacana, a
gente ficava até sentado na areia. Agora a gente fica meio que no amontoado, meio
construção, meio sujeira.
E1: Você acha que mudou um pouco o aspecto visual da praia?
E2: Mudou totalmente.
E1: Não tem mais o mesmo gosto de ir para a praia?
E2: Não. Ficou um aspecto meio largado.
E1: Quais são os sentimentos que o avanço do mar despertou em você?
E2: Não sei nem descrever o sentimento, acho que a gente se desapegou à praia,
aquele negócio de ir à praia. Não tem mais aquela... A gente vai por pura falta de
opção.
E1: Você acha que o avanço do mar desperta algum tipo de fobia de que ele vai
aumentar e acabará com a praia?
E2: Há alguns anos atrás a gente tinha, essa sensação, a gente tinha esse medo.
Mas aí a gente via que não era uma coisa tão, tão rápida. Acho que também aquela
obra deu um pouquinho de sensação mais de alívio. Tipo “ah, tem um jeitinho de
reduzir esse avanço”, mas uns anos atrás foi criado esse medo. O pessoal falava
“ah, nossa, vai chegar em nossa casa”. O pessoal fazia estimativas, monstruosas,
daqui a três, quatro anos estará no Líder (Mercadinho), vai estar não sei aonde. A
gente vê que não é desse jeito, não é tão assim.
E1: As tentativas de contenção foram eficazes?
E2: Sinceramente amenizou mais na cabeça da gente, tirou um pouquinho daquele
pânico, mas efetivamente não vai dar em nada. Porque a gente tá vendo que a obra
está se acabando em um espaço de tempo muito curto. Ficando detonada,
desmanchada. Ficou com cara de politicagem.
E1: Quais são suas expectativas em relação ao futuro?
E2: Assim, otimista no sentido de que... Porque sou otimista mesma, acho que
talvez melhore, mas pelo que eu tô vendo, tá tudo muito jogado. Não tem uma
coisa... Dizem que tem um projeto, mas nunca apresentaram uma coisa melhor, por
isso acho que talvez, daqui a muito tempo, ache uma solução, mas por enquanto
não consigo ver em um quadro diferente não. Porque a gente não ver uma
movimentação a caminho disso, a obra foi feita pela metade, mas já foi destruída.
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Até passou no jornal que foi destruída muito rapidamente, aí depois, a gente não
consegue ver as barracas sendo refeitas. Barracas que estão aos pedaços, os
banheiros todos expostos. Aí a gente não consegue imaginar aquele quadro
diferente. Não consegue visualizar uma praia bonita, com barraca, com uma
estrutura melhor, porque ali poderia ter uma estrutura de lazer. Ultimamente a gente
ainda caminha lá, mas caminha em cima do lixo, é o lixado jogado lá, resto de
construção. Então a gente não consegue ter aquela visão, a gente sente o ventinho
do mar, mas não sente prazer ao andar ali.
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ENTREVISTADO 2

MÁRCIA, 31 ANOS

E1: Há quanto tempo você conhece esta praia?
E2: Eu conheço essa praia desde os 3 anos, mas morar aqui mesmo desde os 13
anos. Então faz 18 anos que a conheço, conheço morando, como morador.
E1: Que tipo de relação você possui com ela?
E2: Desde quando eu vim para cá para morar, eu sempre freqüentei a praia como
local de lazer possível, como aqui é um pouco distante de Fortaleza, os amigos que
a gente tem, a gente fazia nas proximidades, a diversão sempre era ir para praia
para procurar algum tipo de lazer na praia. É então a praia sempre teve essa ligação
muito forte, seja para caminhar, para correr, para conhecer outras pessoas, para
praticar esportes como o surfe, frescobol, algum tipo de lazer, a praia sempre era a
saída possível.
E1: Você diz “era”, ainda é hoje? Ainda há relação de lazer com a praia?
E2: Hoje em dia nem tanto porque depois que entrei para a faculdade, essa relação
com a praia ainda se manteve, mas foi diminuindo. Mas não como era antes na
época da adolescência, da juventude, principalmente depois de começar a trabalhar.
E1: Já havia a Erosão Marinha quando você chegou aqui?
E2: Não, não me lembro de nenhuma Erosão Marinha quando cheguei aqui.
E1: Quais são os principais impactos do avanço do mar na sua vida?
E2: Eu acho que o avanço do mar trouxe uma espécie de insegurança, fobia, naquilo
que viria a se transformar aquele local que foi tão importante no meu crescimento.
Acho que no crescimento de alguns amigos. O avanço do mar meio que modificou
uma espécie de segunda casa, segunda morada que eu tinha. Então, não só
esteticamente, mas o avanço do mar trouxe a Erosão Marinha, com a Erosão
Marinha houve a destruição de casas, condomínios, mas um pouco que
impossibilitou o mesmo lazer que se tinha antes. Era como se tivesse sido roubada
uma parte de você.
E1: Certo, então o impacto foi em relação ao lazer?
E2: Houve outro tipo de impacto, porque a praia era como se fosse uma segunda
casa. Mesmo que não houvesse um lazer como havia antigamente, continuava
existindo um grande carinho por ela.

86

E1: Que sentimentos esse avanço do mar desperta em você?
E2: O sentimento de que está havendo uma mudança, e que talvez seja uma
mudança que traga benefício ou então. É... essa mudança não traz uma alegria pelo
que está acontecendo na praia. Na verdade ela traz uma certa tristeza, porque ela
não é uma mudança construtiva, mas uma mudança destrutiva daquilo que se tinha
na praia. A praia por exemplo, com o surfista, se aparecessem ondas grandes, boas
para surfar, seria uma mudança positiva, se acharia muito bom na praia. Se a praia
ficasse mais limpa, também seria uma mudança positiva. Se aparecessem mais
bichos na praia, que a gente pudesse ter contato, também seria positiva, mas a
mudança que tá tendo é que cada vez está mais difícil a pessoa usufruir aquele
local. Porque o avanço do mar trouxe a perda da faixa de areia para quem anda,
puxou destroços para dentro do mar. Ela batia no muro dos condomínios pelo
avanço, e esse muro acaba cedendo e o mar puxava para dentro os tijolos
quebrados, o concreto quebrado. Então junto com a destruição, ele próprio foi se
degradando, o mar. Inclusive com as iniciativas particulares dos barraqueiros do
Icaraí, quando começaram, para tentar se defender desse avanço, eles fizeram
paredões particulares, colocaram pedras grandes ao redor das barracas. Como se
aquela atitude pudesse deter o avanço, mas acabou por piorar a situação, porque o
mar não deixou de avançar, e no momento que alcançou as barracas o mar
começou a puxar para dentro dele essas pedras grandes. Isso tornou o fundo do
mar, antes de areia, fácil de andar, de tomar banho, acabou tornando um fundo
perigoso, porque você podia cortar o pé em uma pedra dessa, ou então mesmo em
um tijolo que o mar trouxe para dentro.
E1: As tentativas de contenção foram eficazes?
E2: Como falei, os barraqueiros fizeram tentativas particulares, essas tentativas não
surtiram muito efeito, acabaram até por piorar a condição de banho de quem ia para
a praia. E a prefeitura como política pública fez o Bagwall que significa, como se
fosse uma parede colchão, a tradução, eu acho, que foi inspirado em uma praia de
Alagoas, que havia lá esse Bagwall e que tinha contido esse avanço. Mas pela
experiência, e ainda freqüento regularmente, com um pouco de regularidade, não
quanto antes como quando era adolescente, o que eu percebo é que não teve
efetividade que ele prometeu ter. Inclusive em uma maré de lua cheia, a maré se
infiltrou em uma parte posterior a esse Bagwall e meio que teve o mesmo efeito das
tentativas particulares. Assim como o mar avançou para além da barraca levou as
pedras para dentro do mar, com o Bagwall aconteceu a mesma coisa, o mar
avançou para além do Bagwall e trouxe parte da construção e levou para dentro do
mar. Parece que já estavam reformando, mas eu acho que justamente por esse
motivo não vai ser eficaz. Acho que o mar vai continuar avançando e vai passar por
cima dessa construção pública, assim como passou pelas particulares.
E1: Quais as suas expectativas e necessidades em relação ao futuro?
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E2: Queria que o Icaraí voltasse a ser como antigamente, uma praia conhecida no
estado não por uma praia que tem a cobertura da televisão como uma praia que
sofre intenso avanço do mar, Erosão Marinha, mas como uma praia conhecida pelos
campeonatos de surfe, pelas pessoas bonitas que vão lá, por ser freqüentada
durante as férias, pelas coisas boas que o Icaraí tem, não pelas essas coisas ruins
que o avanço do mar trouxe. É como tivesse diminuído um pouco da auto-estima da
própria praia. O que antes era um símbolo positivo de status acabou se perdendo
em decorrência desse avanço do mar. É como se tivesse degradado a imagem da
própria praia. Não acredito que, pelo menos por enquanto, na atual conjuntura não
vá ter algum tipo de mudança favorável, pelo menos em curto prazo, no Icaraí. Pelas
ações tomadas até agora o mar vai continuar avançando e nesse processo vai se
degradar cada vez mais a praia.
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ENTREVISTADO 3

FERNANDA, 28 ANOS

E1: Há quanto tempo você conhece esta praia?
E2: Conheço há aproximadamente quinze anos, mas freqüento regularmente desde
2004, faz oito anos.
E1: Que tipo de relação você possui com ela?
E2: Eu pego onda diariamente, isso foi um dos motivos que me fez vir a ser
moradora da praia e essa relação modificou a ponto de escolha profissional,
direcionamento profissional. Me dediquei a ponto de fazer uma faculdade voltada a
isso, ao meio-ambiente, graduação em Engenharia de Pesca, com especialização
em Área Costeira, justamente pela relação de afinidade com a praia, de morar e ir
para uma praia que tem esse fenômeno de erosão costeira, então modificou a ponto
de trilhar esse caminho profissional.
E1: Há uma relação de lazer, profissional e de moradora?
E2: Sim, é isso mesmo. Lazer, toda minha questão é de prazer mesmo, de
satisfação, é voltado para a praia, pelo fato de ser surfista. E a praia do Icaraí é
questão de você ter familiaridade com o ambiente, de gostar da praia, daquele local,
isso foi o gancho para haver essas relações.
E1: Já havia a Erosão Marinha quando você chegou aqui?
E2: As primeiras vezes que eu vim para cá, eu não sou daqui do Ceará, eu sou do
Rio do Grande do Norte, mas eu tava vindo de Minas e tudo mais, a praia do Icaraí
era uma potência em relação à recreação. Então era muito valorizada, isso foi
quando começou a ter os primeiros fenômenos da erosão, primeiras intervenções
aqui. Então começou a desvalorizar o local, e aí, conseqüentemente, teve a
intensificação desse processo. Foi desde esse período que eu acompanhei, uma
praia ainda muito valorizada, com uma faixa de areia com coqueiral e tudo mais e os
primeiros relatos desse fenômeno da erosão. Isso foi quando houve a destruição das
barracas, das outras estruturas, casas e residências públicas e privadas. E ao ponto
de entre uma maré e outra você ver a modificação total da praia. E acompanhei esse
processo de reativação da praia, da orla, pelo muro de contenção (Bagwall).
E1: Quais são os principais impactos do avanço do mar na sua vida?
E2: Eu sou moradora, então tenho residência aqui, teve então a questão do valor
econômico, da casa que caiu bastante. É... também teve a questão do impacto da
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praia, porque sou surfista. Eu ia diariamente na praia e a gente via a diferença de
uma maré para outra, onda, maré, tudo está relacionado ao fundo do mar. Então
essa erosão ela cavava, ela tirava muita areia e não depositava, conseqüentemente,
caiu uma laje de pedra, que até sete anos atrás, não se havia registro dessa laje
aqui na praia do Icaraí. Então essa erosão causou tudo isso, aumentando então o
risco da praia para o banhista, para o surfista. Então a questão de modificação da
onda, que aí envolve a parte do lazer, a modificação de onda. As temporadas de
onda não são mais como antigamente, então a questão de aproveitamento de onda
foi modificada, foi diferenciada. Então já caiu a questão do surfe, que envolve a
minha qualidade de vida, que é ao surfe que atribuo o meu esporte, a própria
filosofia de vida. Então já teve uma modificação em relação a isso. A questão
ambiental também de você freqüentar uma praia que está sendo degradada, que
está sendo desvalorizada. E a questão econômica, que minha residência teve uma
desvalorização.
E1: O fato de estar freqüentando uma praia que está sendo degradada mexe com
sua questão sentimental?
E2: Claro. Eu tenho um apreço muito grande pela praia, tanto que eu não sou daqui
do Ceará, mas eu me senti realmente em casa quando vim morar na praia do Icaraí.
E foi aqui que escolhi realmente para ser minha casa. E agora chego em outros
estados, eu digo que eu sou cearense. Que moro na praia do Icaraí e tudo mais, e
assim, me sinto muito, muito bem aqui, e me sinto à vontade nessa praia. Então é
muito triste quando você vê uma praia que você tem tanta familiaridade, que você
gosta, que te deu tanta coisa boa, deu tanto prazer, fez tantos amigos, você sente
que aquele local está sendo prejudicado, desvalorizado.
E1: Mas isso diminuiu sua freqüência à praia?
E2: Diminuiu pela modificação das ondas para surfar. Teve momentos que você às
vezes não tinha como ter acesso à praia, por causa de pedras, cada barraca de
praia tentou intervir de alguma forma, então colocou pedras de qualquer forma ali na
praia. Então chegou a ser fator de risco, para o próprio surfista, e ao banhista ali da
praia. Até a laje que saiu, agora você tem períodos de maré para poder surfar, não é
toda maré que você pode entrar no mar, pela questão das pedras também. Assim,
modificou a questão da freqüência de ir à praia, por uma série de fatores, como
esses, mas continuo freqüentando.
E1: Que sentimentos esse avanço do mar desperta em você?
E2: Vai até a questão de ficar triste por você ter uma praia que você tem tanto
apreço e você vê a praia sendo desvalorizada. E sentimento de tentar fazer valer
alguma coisa, por isso que me encaminhei por essa área de pesquisa, me
encaminhei em estudar alguma coisa que pudesse ser observada aqui para a praia
do Icaraí. Desde o final da minha graduação e a minha pós-graduação foram
voltadas para tentar fazer valer alguma coisa, ver se posso ser útil em alguma coisa
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aqui em relação a essa praia. Mas principalmente em relação a você ter apreço pelo
local e ver esse local sendo degradado, cria um sentimento de tristeza. E para não
ser totalmente inútil, eu convivo, moro, tudo mais, eu tentei seguir uma linha de
pesquisa em que eu pudesse fazer alguma coisa.
E1: As tentativas de contenção foram eficazes?
E2: Até então, assim, no caso, antes desse Bagwall, que é essa obra construída
agora, que é uma escadaria. Essa obra tem como função barrar o avanço do mar,
ela segura a força das ondas para barrar o avanço da maré e protege as
edificações. Antes disso era cada um por si, as barracas jogavam pedras para
formar aquele muro de proteção, e obviamente não é eficaz. O que a gente
acompanhou foi a intensificação dos processos, independente de ter alguma obra ali
de contenção ou não. Então até então não era, essa obra de contenção, por também
já estudar isso, essa obra é uma obra muito antiga, realizada no Estados Unidos e
não é tão atual. Porém, a prefeitura de Caucaia ela atribuía essa obra pela questão
econômica, eles não tinham muita verba para construir uma obra melhor para a
praia. E como caráter emergencial eles construíram essa obra de contenção. Ela
tem como característica além de barrar o avanço do mar, engordar a praia. Ela
retém a onda, ela bate ali, ela se dissipa e a areia fica. Então ela gradativamente vai
engordando a praia, chegou a ter temporadas que a escadaria estava toda coberta.
São onze degraus ali, então chegou a ponto da praia cobrir esses degraus. Mas falar
se ela é efetiva ou não, com relação a dinâmica costeira, tudo... para você dar algum
diagnóstico, se é eficaz ou não, requer um tempo para isso. Porque tem a questão
dos ciclos, no primeiro semestre do ano, ele retira areia, depois deposita, então tem
a própria dinâmica costeira. Tem tudo isso, então ainda estou esperando para ver se
essa obra realmente vingou. Já acho que já houve um valor positivo que é a questão
do impacto visual, porque só em ter tirado uma série de barracas de praias, que
estavam só erodindo, que eram projetos de “ex-barracas” que tavam sendo ativas de
forma precária, só em ter retirado esse entulhos de obras, já deu um valor visual à
praia. Você chega ali naquela avenida onde tem essa obra de contenção, você
consegue enxergar o mar que até então você não conseguia. Aquela série de
barracas que impediam o freqüentador de ver a praia e do ambiente marinho, ter
uma limpeza visual no local. Agora com relação a própria efetividade de contenção à
erosão, eu já não sei. E também não sei se essa obra não acaba levando a própria
erosão para as praias adjacentes, como a Tabuba e Cumbuco. Então até isso tem
que ser muito observado, se ela não pode acabar prejudicando as praias adjacentes.
Como toda ação tem uma reação na dinâmica costeira, ainda estou esperando para
ver quais vão ser as reações, para aí então fazer o balanço.
E1: Quais as suas expectativas e necessidades em relação ao futuro?
E2: Olha, eu tenho expectativa que a praia ganhe um valor com isso. Essa obra a
prefeitura já tem a verba liberada, que será uma ampliação dessa obra, só que no
sentido do Pacheco. E com isso fazer também uma reurbanização da Avenida
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Litorânea, então eles vão padronizar as barracas e eu já vi até a obra. Parece que
vai ficar bonito, vão fazer uma orla para a praia do Icaraí, então sou positiva. Eu
tenho pra mim que vai melhorar, até mesmo pela questão do apreço da praia tá
assim, você observa isso pelos moradores e freqüentadores. Recentemente eu fiz
minha pesquisa de campo, onde eu perguntava a perspectiva das pessoas em
relação à praia, e você vê que as pessoas querem que a praia melhore, que ganhe
seu valor. Então acho que isso também é uma ferramenta forte para que possa vir a
melhorar. Elas vão cobrar isso dos poderes públicos de ter uma praia melhor, de ter
uma melhor balneabilidade. Então acho que é uma questão de apreço, os litorais
estão cada vez mais valorizados, procurados, o turismo tá aumentando, então o
próprio município quer ganhar com isso. Não quer perder esse freqüentador da praia
com a praia erodida. Então acho que uma questão de consciência do próprio
freqüentador, dos órgãos públicos de fazer que o local se potencialize. Aí tem que
procurar ferramentas para que melhore isso, uma obra de contenção que não cause
tanto impacto nas praias vizinhas, a questão da conscientização ambiental, de levar
uma melhor educação para o público que freqüenta em relação a lixo, limpeza de
praia. E eu tenho pra mim que é daí para melhorar. Até o apreço que as pessoas
têm pela praia, de não sujar, preservar, já é uma ferramenta para melhorar o local.
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ENTREVISTADO 4

MIGUEL, 25 anos

E1: Há quanto tempo você conhece esta praia?
E2: Conheço essa praia há seis anos, quando a gente veio de Minhas Gerais.
E1: Que tipo de relação você possui com ela?
E2: Como falei, vim de Minas Gerais e lá não tinha praia. Quando a gente chegou, a
gente queria um local que fosse perto da praia, foi quando a gente comprou essa
barraca. A nossa relação com a praia é mais pelo comércio da barraca, mas gosto
muito de morar aqui, é muito tranqüila. Quero sair daqui não.
E1: Já havia a Erosão Marinha quando você chegou aqui?
E2: Quando cheguei a Erosão Marinha já tava acontecendo.
E1: Quais são os principais impactos do avanço do mar na sua vida?
E2: Isso afetou o movimento da barraca,tinha muita matéria jornalística que falava
do avanço do mar aqui de uma maneira negativa, espantou muitos clientes. Para
melhorar, resolvemos colocar outros atrativos que não dependesse da praia.
Botamos música ambiente para criar tipo uma “boate”, para que o pessoal pudesse
dançar. A gente teve muita promessa da prefeitura, mas eles não ajudaram. Devia
ter mais ajuda, porque afeta a gente diretamente.
E1: Que sentimentos esse avanço do mar desperta em você?
E2: Não sei dizer direito, um sentimento de insegurança. A gente não sabe se vai
aumentar ou não. Quando a gente comprou essa barraca, o outro dono vendeu mais
barato, com medo do mar chegar mais perto.
E1: As tentativas de contenção foram eficazes?
E2: Falta apoio do Poder Público, a gente não recebeu assistência da prefeitura nem
nada. A gente ficou desamparado. Acho que é ineficaz, porque o avanço do mar tá
só aumentando, todo dia aumenta. Teve um dia que deu uma maré cheia que foi
além da contenção, como o material é ruim a água se infiltrou e puxou o paredão
para dentro do mar. É uma obra muito mal feita, material de qualidade ruim.
E1: Quais as suas expectativas e necessidades em relação ao futuro?
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E2: Não quero sair daqui, acho que o avanço não vai parar não, mas não vou sair.
Meu medo é de que o mar avance e a gente perca a barraca. Mas não acredito que
vá parar não.
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ENTREVISTADO 5

NATÁLIA, 60 ANOS

E1: Há quanto tempo você conhece esta praia?
E2: Nove anos e meio.
E1: Que tipo de relação você possui com ela?
E2: Freqüento diariamente, gosto muito daqui, procuro sempre que eu posso lutar
por ela. Já ajudei a pegar lixo, fazer mutirão. Se eu vejo alguma coisa errada, vou e
reclamo. Eu falo, eu cobro, porque eu tenho esse direito. Tem gente que não gosta,
mas se eu quero morar em uma praia limpa, eu tenho que lutar por ela. Eu pretendo
viver o resto da minha vida aqui. Se piorar mais, como que eu vou viver aqui? Então
tenho que brigar, né? E eu gosto muito daqui. Gosto muito daqui, eu vim de São
Paulo não para trabalhar, foi para viver na beira da praia e eu escolhi o Ceará. E
dentro do Ceará, eu escolhi o Icaraí. Então eu quero, se eu não posso ter o melhor,
ter o quase melhor. A minha relação com a praia é muito grande, eu gosto muito de
estar lá embaixo, de andar, de olhar, de ver pedras, de pegar conchinhas. Sabe, eu
curto estar na praia, gosto muito de sair e ver outras praias, mas eu curto muito a
minha praia. Eu falo que é o quintal da minha casa. Então a minha relação com ela é
muito grande, então eu defendo, eu tenho umas amigas. Eu tenho uma amiga que
ando mais, que a gente junta lixo, se vê caco de vidro tira, se eu vejo gente
espalhando lixo, se eu tiver com uma sacolinha na mão para recolher, porque eu
sempre levo uma sacolinha para a praia. Se eu vejo que uma pessoa tá espalhando
lixo, eu chego na maior cara dura e entrego uma sacolinha, não quero nem saber se
vai gostar ou não. Eu faço a minha parte, eu gostaria que todo mundo fizesse como
eu, que não deixa lixo na praia, que se vê uma sacolinha levada pelo vento, corre
atrás e pega. Acho que é muito mais fácil você viver assim, em um lugar legal, um
lugar limpo. Um lugar que amanhã eu tenho vontade de sentar lá na areia e eu sei
que posso sentar, que ela tá limpa.
E1: Então essa sua relação vai além do lazer de caminhar?
E2: Sim. Seria muito bom se eu não tivesse que brigar com ninguém, que ela
sempre estivesse limpa, porque seria sempre um lazer. Mas infelizmente não é.
Então, como eu disse, outro dia eu tava andando, por acaso eu vi o esgoto aberto,
porque eu passei por cima daquela contenção lá que eles fizeram. Eu tava andando
por cima e quase pisei no esgoto. Eu nunca tinha visto isso, eu até achava que
alguns deviam soltar esgoto ali, mas nunca tinha visto. E nesse dia eu vi. Caramba,
eu piso ali todo dia, pô! Então é o que eu digo, seria muito bom se não tivesse isso.
Mas já que tem, eu vou brigar para não ter.
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E1: Então você tem todo esse cuidado com a preservação da praia.
E2: Eu tenho e digo mais para você. Aqui na minha casa, eu sempre tomo cuidado
com o lixo. Eu ponho o lixo lá para fora quando o lixeiro vem. Não deixo espalhar, se
vejo algum cachorro e espalha, eu vou lá e junto. Eu sei que se um saquinho
daquele vai para a praia, que é onde venta mais. É o que eu digo, se eu quero uma
praia limpa, eu tenho que preservar. Não é só passear em cima do lixo.
E1: Já havia a Erosão Marinha quando você chegou aqui?
E2: Pessoal já falava que tinha. Pessoas que eu conheço, que moram aqui há
muitos anos, dizem que tinha muita, mas muita praia. Que ali no clube tinha
estacionamento, depois tinha barraca, depois tinha um monte de areia para chegar
na água. Agora a água já derrubou um tantão do clube. E tá lambendo ali, né? E tá
derrubando, derrubando. Esse ano foi pouca chuva, mas teve dois ou três dias que
choveu muito que causou uma erosão aí, que ajudou, né? O mar derrubando de lá e
a chuva empurrando daqui, a erosão tá muito grande. E o pessoal disse que tinha
muita praia. Eu não vi, quando eu cheguei não tinha mais isso, mas ainda tinha
muita praia. Eu lembro que logo que compramos aqui. Eu ainda não tinha nem me
mudado ainda, eu vim e comprei, depois que eu vim para cá. Voltei para São Paulo
e depois vim para cá. E tinha uma barraca ali, quando a gente chegou e tava
fechando os negócios, e o mar tava bem pra frente.
E1: Então já havia começado quando você chegou, mas de lá para cá já aumentou?
E2: É como eu falei, se antes vinha na mesma proporção que eu estou vendo nesse
tempo. Nossa, esse mar devia ter uns quinhentos metros. Porque nesse tempo que
eu estou aqui, o mar já avançou mais de 100 metros o mar já invadiu. Pelo o que a
gente lembra, porque o mar começa a vir, vir, carregar, a primeira coisa que a gente
vê são as cacimbas, não é? Então a gente viu cacimba que tava muito para lá, onde
tinha barraca, derrubou a cacimba, derrubou a barraca, veio vindo, derrubou
barraca. Então o tanto que a gente viu subir, foi mais de 100 metros. E eu acho isso
tanto, tanto, que eu não sei qual é o impacto que ela pode causar. Eu não entendo,
mas o que eu vi, eu acho muito. Derrubou praticamente todas as barracas, essa
última semana, é engraçado, eu lembro que antes derrubava mais para o final do
ano. Eu lembro que na época subia mais, parece, agora, de quinze dias para cá, eu
fui “ontem”, o mar tava aqui, eu fui indo já tinha derrubado metade das barracas.
Mais cinco dias, já tinha derrubado a barraca inteira. Então ele avançou um tanto
grande muito rápido.
E1: Quais são os principais impactos do avanço do mar na sua vida?
E2: Por enquanto, aqui, nenhum, mas fico pensando “nossa, estou tão pertinho do
mar, né?”. Até onde isso aqui vai me afetar, eu não sei qual é o impacto. Se um dia
eu vou ter que sair daqui porque vou estar com a água aqui no pé. Mas o que afeta
para mim é eu ver pessoas que estão perdendo tudo. Pessoas que a gente conhece
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que tá perdendo tudo, eu não perdi nada ainda. Eu posso lhe dizer até que o que eu
tô perdendo é que quando a maré tá cheia, eu não posso andar na praia, porque ela
vem lamber o pé do morro ali, e antes mesmo com a maré cheia a gente andava.
Então tem dias, dependendo se a maré tá cheia, eu não posso andar. Não me causa
um transtorno enorme, porque eu posso mudar meu horário, eu não trabalho, eu
posso andar à tarde se eu quiser, mas eu tô vendo que tá afetando muita gente,
pessoas que tem casa, quem tem barraca tinha. Pessoas que tem casa, pelo jeito
que anda indo vão ter por pouco tempo.
E1: E você se preocupa com isso?
E2: Ah, eu me preocupo. Porque quem trabalhou uma vida inteira para ter uma casa
e de repente o mar vem e leva embora. É complicado, né? Aqui, eu costumo brincar
que se ela chegar, já matou meio Icaraí, né? Eu tô perto, mas não perto em cima,
mas eu fico preocupada. Será que um dia vou ter que sair daqui? Se continuar
assim, do jeito que anda avançando, daqui um tempo vou ter que ter um bote para
sair daqui, mas vai demorar muito.
E1: Que sentimentos esse avanço do mar desperta em você?
E2: É o que eu falo, uma pessoa trabalhar, comprar e de repente perder, é muito
triste isso. Acho assim, eu não moro em um lugar de risco, não fiz uma casa no alto
do morro, sabendo que vou despencar de lá. Não é isso, então não sou culpada.
Então acho que é muito triste, você ter um lugar bonito, bom para morar e de
repente você estar sendo prejudicada. É muito triste, não vou dizer que é revoltante
e que tenho raiva, não é isso, eu só acho muito triste, desolador, você saber que tem
um lugar legal para morar, ou por natureza, ou pelo homem, ou por uma terceira
coisa aí, você deixar de ter.
E1: Você percebe esse sentimento das pessoas aqui vizinhas?
E2: Todo mundo acha tão triste como eu, eu sei que tem muita gente preocupada.
Eu sei que tem muita gente preocupada. Conversei com uma senhora que mora uns
três quarteirões daqui e ela falou para mim: “Eu vendi meu apartamento em
Fortaleza para reformar minha casa e vir morar aqui”. Ela vendeu uma propriedade
lá, para reformar a casa dela e morar aqui. Deu um dia que a água veio na calçada
dela, já rachou a calçada, já deu uma tombada, o muro tá começando a rachar. Aí
você fica pensando, e agora? O que ela tinha, se desfez para vir morar aqui. E
agora? Ela tá super preocupada, ela disse que não sabe o que fazer. Para quem a
gente grita, para quem a gente pede? É preocupante. Quantos barraqueiros não
tem como mais tirar seu sustento?
E1: As tentativas de contenção foram eficazes?
E2: Essa daí, eu acho que não segura nada. Tanto que ela já foi prejudicada, já caiu
um pedaço. A prefeitura logo se disponibilizou para arrumar, que claro que eles
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acreditavam na obra, então tinham que arrumar rapidinho. Já consertaram, tal. Mas
acho que isso não vai segurar não, não vi sentido em construir isso. Aquilo deve ser
um peso enorme, que é tudo cimento. O mar já tirou dali. Na verdade, não sei o que
vai fazer o mar segurar, eu ainda acho que nada. No meu parco conhecimento, eu
acho que nada, quem segura água? Nada, né? Nada disso do que tá sendo feito, vai
resolver. Eu acredito até que essas construções aqui, eu aqui, quem construiu aqui,
construiu muito próximo do mar.
E1: Quais as suas expectativas e necessidades em relação ao futuro?
E2: É o que eu falei, daqui uns tempos, não digo um, dois anos, mas daqui um
tempo, vou ter que sair de bote daqui. Se continuar desse jeito, do jeito que tô vendo
avançar, vai virar Veneza aqui. Eu não acho que é coisa de dois, três anos, mas...
Você acha que uma contenção dentro da água ou fora da água segura o mar?
Qualquer um sabe que não, ninguém segura a força da natureza. Então tem
paliativos, o povo vai jogando pedras, fazendo muro de contenção e tal. Mas sabe
que é paliativo, que é momentâneo, eu acredito que uma hora vai virar Iparana aqui.
Eu espero que ainda dure bastante, até eu viver bastante, mas acredito que não vai
demorar muito não. Realmente eu acho que não há nada para ser feito.
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ENTREVISTADO 6

ANTÔNIO, 41 ANOS

E1: Há quanto tempo você conhece esta praia?
E2: Essa praia eu conheço há dez anos.
E1: Que tipo de relação você possui com ela?
E2: A prática de esportes e também, por eu gostar de pescar, por eu ter um barco e
gostar de pescar também.
E1: Então você tem uma relação de lazer?
E2: Exatamente, a questão da atividade física e aquática.
E1: Já havia a Erosão Marinha quando você chegou aqui?
E2: Diminuta a erosão, com a ampliação do Porto do Pecém e também da
reestruturação da praia de Iracema. Aí veio aumentar a Erosão Marinha na praia do
Icaraí.
E1: Quais são os principais impactos do avanço do mar na sua vida?
E2: Nesse sentido, por exemplo, as construções das barracas de praia, elas foram
destruídas. Devido ao meu tipo de atividade, o mar ficou mais perigoso, por terem
sido criadas muitas pedras, pedaço de parede, de pedra, aí na minha atividade física
ficou muito perigoso. No mergulho subaquático ficou muito cheio de pedra.
E1: Antes não era assim?
E2: Não era assim. Era um relevo só de areia e atualmente é muita pedra. No caso
da minha atividade física que é o surfe, a possibilidade de me lesionar é mais fácil,
tem uma maior facilidade. Devido a esse relevo que tá muito cheio de pedras, resto
de barraca de praias, de casas, devido ao avanço do mar.
E1: Que sentimentos esse avanço do mar desperta em você?
E2: Um processo ao meu ver até natural, que ia acontecer. E tá acontecendo em
todo mundo esse avanço do mar. Realmente o que se pode fazer, a prefeitura, fazer
esses espigões para tentar conter o avanço da maré. Mas o sentimento é de
tristeza, com certeza, de tristeza. Porque eu conheço há mais de dez anos, né? E
com esse avanço do mar, dificilmente pode fazer uma atividade física, por causa do
terreno acidentado.
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E1: Mas no caso da pesca atrapalha?
E2: No caso da pesca não, tá tranqüilo.
E1: As tentativas de contenção foram eficazes?
E2: Foi feito um muro de contenção, mas não tá surtindo efeito. E a maré quando
vem grande já tá causando erosão nesse muro de contenção. E realmente não tá
sendo eficaz, eficiente esse muro de contenção realizado pela prefetura.
E1: Quais as suas expectativas e necessidades em relação ao futuro?
E2: É como eu falei anteriormente, que o Poder Público, a nível federal, estadual ou
municipal intervenha com os espigões, com esses quebra-mar de pedra, se é
possível uma contenção maior do avanço do mar. Essa é a minha expectativa, que o
Poder Público intervenha.

l
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ENTREVISTADO 7

TIAGO, 36 ANOS

E1: Há quanto tempo você conhece esta praia?
E2: De oitenta e nove para cá, vinte e três anos.
E1: Que tipo de relação você possui com ela?
E2: De surfe, porque eu vou lá, a relação que eu tenho com o mar é o esporte, todo
dia, todo dia de manhã vou lá, surfo, tomo banho.
E1: Já havia a Erosão Marinha quando você chegou aqui?
E2: Acho que já e ninguém percebia, como é percebido hoje, mas era bem diferente.
Era bem distante e tinha onda na época.
E1: Quais são os principais impactos do avanço do mar na sua vida?
E2: Só as ondas, pra mim, se for olhar por esse lado, as ondas se acabaram, não
tem mais como antigamente.
E1: Que sentimentos esse avanço do mar desperta em você?
E2: Cara, aí é. De dezembro a maio é só tristeza mesmo, porque não tem mais as
ondas que tinha antigamente.
E1: As tentativas de contenção foram eficazes?
E2: Acredito que até agora não dê para a gente vê, não tenho certeza. Esse projeto
que fizeram, de retenção. Outro projeto, até de um amigo meu, foi posto para eles
verem e não foi aprovado. Porque foi feito na Austrália, que era um coral artificial,
que com o tempo o mar ia recuar também, lá deu certo. Mas aí fizeram um desse em
Maceió, tá dando certo.
E1: Quais as suas expectativas e necessidades em relação ao futuro?
E2: Vixe, são tantas, melhorias de todos os lados. Acho que vai melhorar, porque se
não melhorar vai ficar ruim.
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ENTREVISTADO 8

FRANCISCA, 27 anos

E1: Há quanto tempo você conhece esta praia?
E2: Há doze anos. Antes morava em São Paulo, mas vim direto pra cá, então já tem
doze anos.
E1: Que tipo de relação você possui com ela?
E2: Certamente todas, porque é onde eu caminho, faço esporte, aonde encontro
meus amigos. É assim uma relação de lazer.
E1: Já havia a Erosão Marinha quando você chegou aqui?
E2: Não, era bem diferente, tinha mais área, mais faixa de areia, tinha duna. E a
praia era mais distante, tinha as barracas, as barracas na praia. Na verdade o que
tinha era o que tinha ali no final do catavento, que caiu uma parte do clube. Mas em
termos assim que nem tá hoje, não tinha nada. Tinha alguma coisa que caiu, uns
pilares bem grandes, tinha umas pedras, aí era só isso que tinha de degradação, era
só isso.
E1: No local onde você freqüenta então não tinha nada de erosão?
E2: Não, não tinha nada. Era só faixa de areia, tinha duna, tinha coqueiro.
E1: Quais são os principais impactos do avanço do mar na sua vida?
E2: Bom, influenciou porque assim, como eu tenho a praia como lazer, então me
afetou muito porque tipo você vê aquela praia que antes era bonita e agora ela ta
uma praia feia, você tem até vergonha de trazer seus amigos pra cá, seus amigos
de fora. Eu recebia muita gente de outros estados aqui e eu fico com vergonha de
trazer porque a praia ficou feia e acaba influenciando. O pessoal quer conhecer, mas
não tá legal, tá cheio de pedra, não tá bom pra andar.
E1: Você tá freqüentando menos por causa disso?
E2: Tô. Não por isso, por causa da correria do dia-a-dia mesmo, mas não deixei de
freqüentar a praia, sempre que eu posso tô indo.
E1: Que sentimentos esse avanço do mar desperta em você?
E2: Bom, eu acho que não. Porque assim, no começo eu achava que ia dar jeito e
tudo, mas quando a maré tem ressaca, tipo final de ano, quando o mar fica grande,
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quando as ondas podem, elas ultrapassam a obra, ultrapassam o escadão,
ultrapassa e vai até a avenida.
E1: O que foi feito não foi suficiente?
E2: Não, eu não tô achando.
E1: As tentativas de contenção foram eficazes?
E2: Sentimento mais de, não sei dizer se é tristeza ou se é sentimento de... É uma
tristeza mesmo, porque você morar aqui há tanto tempo e ver a praia do jeito que ela
tá, feia, e não poder fazer o que você fazia antes, não ter aquele espaço pra você ir
com sua família. Minha vó não pode mais andar na praia porque não tem nem como,
né? É um sentimento de tristeza mesmo. Infelizmente a praia tá desse jeito por
conta de fatores humanos, por causa de obras humanos que vieram acarretar aqui
no decorrer dos anos.
E1: Existe algum tipo de medo por causa disso?
E2: Não, não porque assim, eu conheço, como eu moro aqui há muito tempo, já
estou acostumada, não tenho medo de alguma coisa.
E1: Quais as suas expectativas e necessidades em relação ao futuro?
E2: Eu espero que o governo olhe mais pela praia, que veja um projeto melhor, sei
lá, que dê uma outra manutenção né, que tá precisando, pra poder melhorar e pra
poder ficar bom pra todo mundo.

