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RESUMO 

 

Problematiza a história da articulação entre corpo, natureza, memória e cultura na Praia 

do Titanzinho, litoral leste de Fortaleza. O recorte estabelecido situa-se, principalmente, 

nas décadas de 1960 a 2010. A Praia do Titanzinho, tradicional região de pesca, ficou 

internacionalmente conhecida nos anos 1970 pela prática do surfe. Nos anos 1990, 

porém, fatores como o crescimento demográfico acelerado e o surto da criminalidade 

proporcionaram o fim dos eventos esportivos e a localidade passou a ser estigmatizada 

na cidade. Mais recentemente, com a abertura de escolinhas de surfe e, principalmente, 

com a emergência de jovens campeões nativos, modificaram-se diversos aspectos 

importantes na vivência local. Com base na oralidade, revistas especializadas em surfe, 

documentos oriundos das associações de moradores e de outras fontes de pesquisa, 

problematiza-se a formação da comunidade, sugerindo a emergência do surfe como 

prática corporal que emerge dos novos desejos e sensibilidades em relação à natureza. 

Palavras-chaves: Surfe. Corpo. Natureza. Memória. Cultura. 
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ABSTRACT 

 

Discusses the history of the relationship between body, nature, memory and culture in 

the Titanzinho Beach, east coast of Fortaleza. The clipping set is located mainly in the 

1960s to 2010. The Beach Titanzinho, traditional fishing area, became internationally 

known in the 1970s for surfing. In the 1990s, however, factors such as rapid population 

growth and the crime outbreak provided the end of sporting events and the location has 

become stigmatized in the city. More recently, with the opening of surf schools and 

especially with the emergence of young native champions, have changed many 

important aspects in the local experience. Based on orality, magazines specializing in 

surfing, documents from the neighborhood associations and other research sources, 

discusses the formation of community, suggesting the emergence of surfing as body 

practice that emerges from new desires and sensibilities towards nature. 

Keywords: Surfing. Body. Nature. Memory. Culture. 
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1. INTRODUÇÃO 

O desejo de realizar este estudo foi motivado, entre outras afetividades, pelo 

nosso recente engajamento em diversos projetos sociais na comunidade. Após a 

conclusão da pesquisa de mestrado, e com a publicação de um livro sobre a história do 

lugar
1
, vivenciamos de perto uma participação mais ativa no cotidiano dos processos de 

educação popular e mobilização política. Com o trabalho desenvolvido nas associações 

de moradores, nas escolinhas de surfe e no convívio diário com a população em geral, 

dialogamos intensamente com a diversidade cultural que ali hoje convive. Por meio 

dessas experiências, foram surgindo hipóteses de trabalho e possibilidades de análise 

dessa paisagem humana em suas relações com o mundo natural. O objetivo geral desta 

pesquisa é problematizar a memória da articulação entre corpo, natureza, trabalho e 

cultura entre homens e mulheres da Praia do Titanzinho
2
, na comunidade popularmente 

conhecida como Serviluz, no litoral leste de Fortaleza. 

 Para tanto, buscamos investigar a transformação sociocultural operada no tempo 

presente com a emergência de uma comunidade de surfistas, forjada nas relações com 

outros grupos de trabalhadores, principalmente pescadores. O recorte cronológico 

estabelecido situa-se, principalmente, das décadas de 1960 a 2010. Nesse período, foi 

possível analisar a convivência entre diversos trabalhadores que migraram para o 

entorno da região portuária, problematizando, entre outros aspectos, a constituição da 

cultura surfe. 

Além da pesquisa de campo realizada na Praia do Titanzinho, percorremos um 

longo trabalho de campo, visitando diversos locais da prática e circulação de surfistas, 

tanto em Fortaleza quanto em outras praias do Ceará e do Brasil. Conversamos 

informalmente com diversos surfistas de vários locais e pudemos ver como a cultura 

surfe, apesar do discurso globalizado, se manifesta de modo diferenciado nas várias 

comunidades estabelecidas ao longo do litoral. Observamos como nesses lugares a terra 

                                                           
1
 NOGUEIRA, André Aguiar. Fogo, vento, terra e mar. A arte de falar dos trabalhadores do mar. 

Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Caçapava-SP. São Paulo, 2007. 
2
 A Praia do Titanzinho está situada no extremo leste de Fortaleza. O termo é uma alusão ao primeiro 

espigão de pedras, o “Titan”, construído pela empresa portuária na década de 1960. Por volta de 1973, 

quando o segundo paredão foi erguido, ficou popularmente conhecido como Titanzinho, denominação 

que se estendeu à comunidade ao seu redor. A pequena praia entre os dois espigões ficou 

internacionalmente conhecida no fim da década de 1970 pela prática do surfe. Nesse período, apesar de 

ser localizada na periferia da cidade, sua orla sediou campeonatos nacionais e internacionais importantes. 

Trata-se de uma comunidade já estabelecida há mais de 60 anos, e que ainda hoje convive com a ameaça 

proporcionada pela especulação imobiliária.  
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e o mar são efetivamente apropriados e que alguns “territórios” precisam ser respeitados 

pelos surfistas em determinadas áreas. Nesse universo, muitas vezes os “locais” 

exercem poder ao se considerarem proprietários da área ou possuidores de direitos sobre 

as ondas. Surge, portanto, um senso de exclusividade, permeado de processos de 

exclusão e identidade, que marcam as interações humanas na natureza. 

Historicamente, o surfe constitui uma prática corporal de longa duração, mas, 

atualmente, passou a configurar uma nova modalidade de consumo, que se consolidou, 

principalmente, como esporte e lazer. Apesar da longa história, o surfe é 

sistematicamente apropriado na sua dimensão esportiva. Essa tendência tende a 

impregnar as expressões corporais, antes associadas ao ideal de liberdade, de normas e 

padrões compatíveis com as regras e o espírito das competições contemporâneas. A 

história do surfe revela que diversas formas de concepção e intervenção sobre os corpos 

foram praticadas em distintas sociedades. Elas indicam maneiras de educar que se 

constituíram em processos de inclusão e exclusão, identificação e negação de grupos e 

indivíduos. O esporte surge como umas destas expressões temporais do corpo e cada 

vez mais aufere relevância em variados aspectos. Surge atualmente como modelo 

universal de organização das práticas corporais contemporâneas, constituindo uma 

forma específica de construção do corpo. A valorização contínua dos esportes induziu a 

criação de espaços destinados e codificados para sua prática, assim como a veiculação 

de valores próprios e a venda de produtos de toda ordem decorrentes de sua 

massificação. Assim, existe um corpo “fabricado” e identificado com o esporte que 

ganha contornos cada vez mais nítidos na vida cotidiana de variadas comunidades 

humanas.
3
 

Nesse sentido, no plano local, buscamos problematizar em que medida o surfe 

também se materializou como trabalho, estratégia política e cultura. Movimento 

histórico dinâmico e complexo, a prática do surfe no Titanzinho surge tanto em função 

da expansão global do esporte quanto em virtude das novas sensiblidades corporais, 

elaboradas pelos trabalhadores do mar na contemporaneidade.  

No processo de reinvenção do litoral do Ceará, entretanto, a apreensão dessas 

novas sensibilidades em relação ao mar exigiram recortes temporais mais profundos. 

Nesse sentido, investigamos a própria historicidade do corpo como lugar de memória, 

                                                           
3
 SOARES, Carmem Lúcia e BRANDÃO Leonardo. Voga esportiva e artimanhas do corpo. In: 

Movimento: Porto Alegre, v. 18, n. 03, p. 11-26, jul/set de 2012. 
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elemento da relação com a natureza e suporte da elaboração cultural. A história do surfe 

se revela em águas mais profundas. Foi preciso ir além do que preconiza a 

superficialidade dos eventos, tensionando o jogo das permanências e rupturas nas 

temporalidades históricas. A necessidade de delimitar um período, portanto, não 

impediu que o marco temporal fosse constantemente dilatado.  

A partir da segunda metade do século XX, uma série de transformações urbanas 

se intensificou em Fortaleza, proporcionando a reorganização espacial de grupos de 

trabalhadores há tempos estabelecidos na beira da praia. Nesse período, a urbanização 

de parte da orla, destinada ao turismo, e o novo porto, destinado à indústria, atraíram 

milhares de trabalhadores para essa região. Nesse processo, modificaram-se 

profundamente as características físicas e culturais do litoral, possibilitando, entre outras 

experiências, a emergência da prática do surfe na Praia do Titanzinho, no bairro 

Serviluz.
4
 

Nesse contexto de urbanização e industrialização, ocorrreu também a 

transferência dos pontos de meretrício antes espalhado pela cidade para esse mesmo 

local, situado nas proximidades do Farol do Mucuripe. Na época, essa beira de praia era 

bem pouco habitada e economicamente desvalorizada. Gradativamente, porém, se 

configurou nova paisagem social, densa e diversificada, no entorno do complexo 

portuário inaugurado na enseada do Mucuripe.
5
 Com o advento do porto, uma 

quantidade considerável de investimentos foi aplicada pelo Estado no promissor parque 

industrial de Fortaleza. Desse modo, empreendimentos públicos e privados alteraram 

                                                           
4
 SERVILUZ era o nome do antigo Serviço de Luz e Força de Fortaleza, empresa geradora de energia 

elétrica construída em 1954. Após a desativação da usina, esse se tornou também o nome popular da 

pequena “favela” que a circundava, sendo nessa denominação que seus moradores passaram a se 

reconhecer. “Aqui é o Serviluz: De dia falta água e de noite falta luz”, dizia uma antiga anedota local que 

denunciava a inexistência de energia elétrica, por longo tempo, nos domicílios que se localizavam ao lado 

da usina. Oficialmente, essa comunidade não existe como bairro na adminitração pública municipal. 

Segundo pesquisas populares, a população hoje é estimada em cerca de 30 mil habitantes. Costuma-se 

usar os termos Titanzinho e Serviluz para se referir ao mesmo espaço, mas o Titanzinho se configura 

como uma comunidade menor, integrada e dentro do Serviluz.  
5
 Existem controvérsias sobre a origem do nome Mucuripe. No romance Iracema, 1865, o escritor José de 

Alencar explica que o nome mocoripe vem de corib (alegrar) e mo partícula do verbo fazer. Ver: 

ALENCAR, José. Iracema: Lenda do Ceará, 6ª edição. São Paulo: Ática, 1992, p. 56. O historiador 

cearense Raimundo Girão, entretanto, sugere que esta explicação seja muito romantizada. De acordo com 

GIRÃO, amparado nos estudos de Adolf Vahargen, o navegador espanhol Vicente Pinzón teria aportado 

no Mucuripe em fevereiro de 1500, antes, portanto, antes da chegada de Pedro Alvares Cabral em Porto 

Seguro, na Bahia. Ver: GIRÃO, Geografia Estética de Fortaleza. Fortaleza: Imprensa Universitária, 

1959.  Trata-se de um dos primeiros núcleos habitacionais da cidade. Lugar cantado em verso e prosa, 

cuja memória está registrada em diversos livros de História, mas que foi parcialmente tomado pela 

indústria imobiliária, apresentando atualmente uma visível contradição entre ricos e pobres.  
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drasticamente o desenho da orla, até então caracterizada pela prática da pesca, sobretudo 

na modalidade artesanal.   

Ao analisar as transformações históricas desencadeadas na segunda metade do 

século XX, no entanto, buscamos recortes temporais mais amplos, capazes de suscitar 

problemáticas mais pertinentes à compreensão de processos sociais demorados, 

complexos e polifônicos. A pesquisa indicou, por exemplo, que a compreensão daquilo 

que se afirmava ser a “essência” ou “alma” do surfista contemporâneo estava, em certa 

medida, relacionada à apreensão dos processos de continuidade e ruptura, vivenciadas e 

rememoradas por antigos povos do mar. Muitas vezes, o entendimento das motivações 

que norteiam as inovações comportamentais das novas gerações vincula-se à 

manutenção, embora renovada, de práticas sociais há tempos arraigadas. 

Ao longo dos tempos, a troca de experiências partilhadas por pescadores, 

migrantes sertanejos e viajantes estrangeiros contribuiu para o desenvolvimento de 

várias habilidades náuticas. Historicamente, essas técnicas marítimas se transformaram 

num vasto conjunto de conhecimentos, fundamentais à sobrevivencia nessas 

localidades. Mediante a narrativa das experiências e das sensações vivenciadas à beira-

mar, problematizamos a existência de distintas motivações para as mudanças 

comportamentais operadas entre esses sujeitos. 

Essa comunidade cresceu com base numa apropriação diferenciada do espaço 

urbano. Os serviços públicos do Estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza não 

acompanharam esse crescimento da comunidade, pouco investindo em políticas 

públicas nas áreas mais essenciais, como educação, saúde, lazer, cultura e atendimento à 

infância e adolescência. A ocupação desordenada não permitiu a criação de espaços de 

lazer e de esporte, o que trouxe as tensões, os conflitos, a violência, o consumo de 

drogas. Constitui-se ali a convivência de uma mutiplicidade de sujeitos e 

temporalidades históricas, cuja ocupação territorial, iniciada basicamente na década de 

1960, se completou nos anos 1990. Nesse período o terreno da praia já estava 

completamente ocupado. A comunidade passou a ter praticamente as mesmas feições 

arquitetônicas que apresenta atualmente com uma forte tendência à contrução de lajes e 

sobrados. 
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Em 2010, quando a cidade tomou conhecimento da existência de um mega- 

projeto para construção de um estaleiro naval na Praia do Titanzinho, a comunidade do 

Serviluz foi o centro do debate público sobre a viabilidade econômica, social e 

ambiental do empreendimento. Esse episódio proporcionou a exibição de vários 

projetos urbanísticos, incitou inflamados discursos e produziu diversas atividades 

comunitárias. Nesse processo de luta, foram produzidos documentos escritos e colhidas 

algumas narrativas orais aqui utilizados como fonte historiográfica. 

O morador local Clécio Alves, por exemplo, avaliando sua participação na luta 

popular em defesa da praia, enfatizou que aquele foi o momento de gritar para a cidade 

que não se queria mais esse tipo de empreendimento na vizinhança, “(...) foi mais uma 

tomada de consciência da minha parte (...) e vendo os movimentos que estavam nessa 

luta contra o estaleiro, decidi me engajar.”
6
 Na fala do surfista João Carlos, 

popularmente conhecido como “Fera”, porém, esse episódio também demarcou 

posições políticas e disputas identitarias que repercutiram diretamente no cotidiano da 

comunidade: “(...) se o cara tava no movimento ele ‘rabeia’ (desce) minha onda, mas os 

que não estavam no movimento: - É o seguinte meu irmão: sai da minha frente, tu não 

tava no movimento!”
7
 

O recente debate sobre a edificação do estaleiro naval no Titanzinho, o 

conhecido “caso do estaleiro”
8
, produziu subsídios para o estudo do processo de 

industrialização e urbanização, tardio e desordenado, operado na cidade de Fortaleza. 

Do mesmo modo, pôs em relevo as alternativas dos sujeitos sociais e suas múltiplas 

estratégias em face dos problemas sociais, desigualdades econômicas e impactos 

ambientais indesejáveis. 

Documentos e projetos oriundos do Poder Público, reportagens de jornais, 

matérias de revistas especializadas em surfe, atas, cordéis, manifestos, músicas e outros 

                                                           
6
 Entrevista concedida por Clécio Alves dos Santos ao autor em 28/07/2013. 

7
 Entrevista concedida por João Carlos Sobrinho ao autor em 15/07/2013. 

8
 Nos meses de julho de 2009 a setembro de 2010, o “caso estaleiro” foi amplamente acompanhado pela 

mídia. Ver, por exemplo, “Artistas e outras personalidades se manifestam contra a remoção e contra o 

estaleiro na Praia do Titanzinho” in: http://www.youtube.com/watch?v=-RvJY7quWwQ, em 23/01/2010; 

Reportagem publicada por Renata Baptista no jornal Folha de São Paulo sobre a construção do estaleiro. 

In: www.folhaonline.com.br, em 23/03/2010; “O caso do Estaleiro do Titanzinho ganha repercussão nos 

veículos de comunicação esportiva”, in: http://www.cearasurf.com.br/capa/estaleiro-do-titanzinho, em 

04/04/2010. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-RvJY7quWwQ
http://www.folhaonline.com.br/
http://www.cearasurf.com.br/capa/estaleiro-do-titanzinho
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documentos das associações de moradores e escolinhas de surfe, registros sobre o surfe 

publicados em sites na internet, fontes iconográficas e, principalmente, as narrativas 

orais foram utilizados na pesquisa. As ilustrações e imagens foram empregadas, 

ensencialmente, com o intuito de ajudar a compor a narrativa. 

É importante ressaltar que o mundo do surfe lida de modo muito específico com 

a formação da sua memória. Enquanto os pescadores quase nunca registraram suas 

lembranças e poucas vezes tiveram suas façanhas devidamente rememoradas, muitos 

surfistas têm suas performances corporais rigorosamente capatadas pelas diversas lentes 

e holofotes dos interesses midiáticos. Assim, a “invisibilidade” do pescador, que tanto 

lhe fez vítima de atropolamento pelas grandes embaracações no meio do mar, estendeu-

se às suas memórias, quase sempre relegadas ao esquecimento, solitariamente 

vivenciadas no cotidiano de trabalho na imensidão do oceano. 

Em termo de profissionalização, foi bastante nítida a importância atribuída aos 

surfistas em relação à aparição sistemática na mídia esportiva. Este aspecto foi 

particularmente notório na pesquisa de campo. Tanto que em determinada situação, ao 

solicitar a concessão de uma entrevista para um atleta local, já renomeado no esporte, 

sua timidez e a dificuldade de comunicação foram impressionantes. Curiosamente, o 

surfista indicou outro atleta para responder a quaisquer questões e, com seriedade e 

veemência, afirmou categórico que estava inteiramente à disposição para “bater” as 

fotos da pesquisa. Nessa perspectiva, foi possível observar entre os surfistas uma clara 

preferência pela expressão por via dos gestos e do corpo. Dentro d’água, muitos 

surfistas se sentiam mais à vontade para demonstrar habilidades e competências.  

Asssim, as perfomances corporais no surfe de competição, por exemplo, são 

movimentos cuidadosamente acompanhados, dentro e fora d’água. No “pico”
9
 de surfe, 

outros praticantes observam o desempenho do atleta de dentro do mar. Em terra, 

espectadores na praia os avistam bem de próximo. Em casa, milhões de pessoas podem 

assistir-les nos televisores e monitores da grande mídia. Alguns surfistas entrevistados 

nesta pesquisa, inclusive, evidenciaram o hábito e a satisfação de se fazerem presentes 

na imprensa esportiva. 

                                                           
9
 O “pico” ou “point” de surfe é o lugar onde quebram as ondas. Mas também confere uma conotação 

sociocultural e simbólica para os surfistas. Representa não somente o lócus onde quebram as ondas, mas 

todo o ambiente físico e social que é apropriado e usado pelos surfistas.   
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Com a elaboração de uma rede diversificada de entrevistas, correlacionamos a 

trajetória de vida de alguns atletas locais e a relação destes com a comunidade. Apesar 

de partilharem experiências comuns, os moradores vivenciam sentimentos e constituem 

representações distintas em relação à paisagem natural na qual estão inseridos. 

Procuramos então apreender o significado dessas trocas culturais processadas nos 

constínuos “desenraizamentos” desses trabalhadores.  

A área do Titanzinho, a exemplo do que ocorreu em outras partes do litoral de 

Fortaleza, foi caracterizada historicamente como de habitação popular, sendo ocupada 

por um conjunto heterogêneo de trabalhadores. Elaboramos, assim, uma rede de 

entrevistas, estabelecendo, como critério primordial de escolha dos colaboradores a 

tentativa de dialogar com membros da comunidade. Surfistas, pescadores, estivadores, 

líderes comunitários, trabalhadores da indústria, donas de casa e trabalhadores informais 

foram ouvidos, perfazendo um total de 16 (dezesseis) entrevistas com durações de 

tempo variado. Algumas das entrevistas foram aproveitadas da pesquisa de mestrado. 

Outras foram refeitas, dialogando também com novos colaboradores. Foram igualmente 

ultilizadas algumas entrevistas publicadas por outros autores e pesquisadores das 

memórias e experiências relacionadas à pesca e ao surfe.  

A opção por estender o leque de entrevistas para além dos sujeitos surfistas se 

deu principalmente porque, através das gerações, foram sendo gestadas distintas 

sensibilidades em relação à cultura praiana. Ainda que seja possível problematizar as 

peculiaridades advindas da adesão ao surfe, a observação dos modos de vida na 

comunidade implica, necessariamente, a pecepção da diferença que a constitui. A 

cultura surfe mostra-se cada vez mais importante, mas, em muitos aspectos, o próprio 

gosto pelo surfe tende a obscurecer outros valores comunitários considerados 

fundamentais. Assim, buscamos problematizar o processo de urbanização pela óptica de 

negociação das classes trabalhadoras, vislumbrando a inserção da cultura popular em 

novos circuitos de sociabilidade e a reinvenção de outras identidades culturais na 

contemporaneidade. 

Na reconstituição desses eventos históricos, a produção de entrevistas orais fez 

acreditar que seria imprescindível partir do momento atual, do tempo da fala; mas, ao se 

trabalhar com História Oral, foi preciso aprender que o silêncio pode dizer muito. Ao 

mesmo tempo, o fato de se saber da existência de certos constrangimentos sobre 
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determinados assuntos “perigosos” revelou a necessidade de se ter grande delicadeza 

para tratar certas questões. Na verdade, existe um fluxo permanente e intenso de 

informações entre a rua e o lar, com suporte no qual ambos são constantemente 

modificados. Fonte constituída por meio de um processo dialógico, recíproco e 

dinâmico, esse material ajudou a desvelar a percepção do sentimento de pertença ao 

grupo, a identificação das redes internas de solidariedade, a ajuda mútua, as discórdias, 

o reconhecimento dos valores afetivos e as sensibilidades. Os indícios apontam que os 

tipos de ação política e os modos de vida não estão diretamente associados às instâncias 

tradicionais de luta do trabalhador, ainda que existam conexões, mas espalhadas nos 

diversos núcleos de sociabilidades que se constituíram. 

De modo geral, desde a segunda metade do século XX, a cultura jovem se 

evidenciou como fonte da revolução cultural que modificou costumes de homens e 

mulheres no mundo todo, influenciando amplamente nas tradições. Nesse sentido, a 

própria relação entre pais e filhos tende a se modificar consideravelmente na medida em 

que ocorre uma diminuição da autoridade paterna na sociedade moderna. Assim, o 

jovem tende a ser cada vez mais independente e competitivo, vivendo em grandes 

cidades, e inserindo-se no seio da sociedade capitalista potencialmente individualizada. 

Em relação ao Titanzinho, a leitura dos jornais da cidade
10

 permitiu observar que 

grande parte dos registros sobre o que se passa na vida dos jovens da periferia estava 

escrita nas páginas policiais. De modo geral, as matérias veicularam informações e 

produziram representações bastante depreciativas e que não correspondem à realidade 

vivenciada nesses espaços. Nas reportagens, divulgam-se, sobretudo, os dramas, as 

catástrofes e a política assistencialista do Estado, cada vez mais disfarçada sob o lema 

da ampliação da cidadania. 

Na grande imprensa, por exemplo, guardadas as devidas especificidades, a 

pesquisa sobre determinados espaços da cidade, como as praias do Serviluz, foi 

revelando que as informações vinham sistematicamente acompanhadas de adjetivos 

como “perigoso” e “assustador”, e as coisas que dali provinham tinham quase sempre 

uma “origem duvidosa”. 

                                                           
10

 No período compreendido entre 1960 a 2010, em anos e edições variados, foram consultados os 

seguintes jornais: O Povo, Diário do Nordeste, Correio do Ceará, Unitário, Tribuna do Ceará, O Estado 

(Setor de Microfilmagem da Biblioteca Pública Menezes Pimentel). Jornal alternativo Mutirão (Instituto 

da Memória do Povo Cearense - IMOPEC). 
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Por isso, ao utilizar esse material como fonte historiográfica, foi necessário 

considerar o caráter do processo de produção da informação e a imprensa como 

constituinte de certo tipo de memória, que atende, prioritariamente, aos interesses de 

grupos sociais específicos. Apesar da relevância das fontes de imprensa para os 

investigadores do período contemporâneo, sabe-se que a maioria da população do bairro 

não tem acesso a esse tipo de leitura. 

Convém ressaltar que, após as conquistas esportivas realizadas pelos surfistas 

locais, a prática do surfe se inseriu no esforço de reversão da imagem negativa que paira 

sobre a comunidade. A inserção na mídia esportiva, aliás, foi reiteradamente 

classificada como importante estratégia de desenvolvimento do surfe local. O 

desempenho positivo nos campeonatos esportivos, entre outros aspectos, promoveu a 

visibilidade de atletas pobres e anônimos. 

Foi importante considerar que o surf
11

, do ponto de vista esportivo e comercial, 

tem matriz cultural essencialmente estadunindense. O inglês se configurou como língua 

oficial do esporte e quase todas as dimensões da comunicação e da linguagem estão 

impregnadas deste idioma. Incluem-se aí os anúncios, as marcas, a denominação das 

manobras, o formato de organização dos circuitos, os termos técnicos utilizados nas 

competições e até mesmo as gírias que circulam entre a “galera” do surfe. Nesse 

aspecto, a oralidade, a gestualidade e as expressões corporais desenvolvidas em cada 

lugar conferem singularidade aos processos de comunicação e identidade. 

No diálogo com os surfistas, a compreensão verbal constitui código primordial 

de inserção nesse universo. Mesmo no contexto escrito, as palavras tendem a ser 

grafadas conforme são pronunciadas. No caso específico das gírias vinculadas ao surfe, 

essa informalidade empregada na comunicação oral e na escrita está, de certo modo, 

relacionada à estratégia de conquista do público consumidor, que se entende numa 

linguagem específica, a da “tribo” do surfe. Assim, as falas “tribais” são marcadas tanto 

pela influência estrangeira quanto pelo meio social específico do qual os grupos 

emergem. Além disso, foi necessário ponderar que o estudo sobre o surfe tende a 

                                                           
11

 O termo surfe, surf ou, ainda, surfing é originário dos termos ingleses surf e surfin. Apesar das 

variações, o substantivo surf pode ser traduzido como “arrebentação” (das ondas). O verbo surf refere-se 

tanto a prática esportiva (surfboard) quanto pode ser traduzido como “navegar” (na internet). Ver: 

Vocabulário Ortográfico da Academia Brasileira de Letras. Disponível em: 

http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23. Acesso em 14 de janeiro de 2013. 

Ver também: http://pt.bab.la/dicionario/ingles-portugues/surf. Acesso em 10/01/2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23
http://pt.bab.la/dicionario/ingles-portugues/surf
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romper com um quesito básico no trato com história oral, ou seja, a preferência pelo 

diálogo com os mais velhos. Nesse caso, a percepção da experiência local exigiu a 

escuta e o diálogo com um público essencialmente jovem.  

No surfe, a comunicação por meio de revistas impressas constituiu, durante 

muitos anos, a principal fonte de informações sobre esse esporte. Hoje, esse tipo de 

mídia progressivamente perde espaço para a comunicação do tipo virtual. Como fonte 

historiográfica, esses documentos permitiram problematizar o processo de veiculação de 

ideias e valores que, por meio do consumo, incitam a elaboração de certo modo de vida 

relacionado ao surfe. 

Historicamente, essa comunicação relacionada ao surfe sempre foi intensa e 

dinâmica, mas, provavelmente, nunca se produziu tanto sobre o surfe brasileiro como 

nos últimos meses. Em dezembro de 2014, o surfista Gabriel Medina, nativo da Praia de 

Maresias no litoral de São Paulo, conquistou um feito inédito ao sagrar-se o primeiro 

brasileiro campeão do Circuito Mundial de Surfe, no Hawaí. Com apenas 20 anos de 

idade, Gabriel Medina venceu, entre outros competidores de peso, o famoso surfista 

ianque Kelly Slater, noves vezes campeão mundial. Essa conquista, esperada há 

décadas, parece inaugurar, pelo menos nos discuros midiáticos, outra fase do surfe 

brasileiro, até então considerado coadjuvante em termos de esporte de competição. 

No estudo de caso do Titanzinho, as publicações especializadas, bem como o 

crescente fluxo de informações disponível na rede mundial de computadores, foram 

particularmente importantes, principalmente, quando contrapostas às experiências 

sociais, rememoradas pelos sujeitos em suas histórias de vida. O exercício consistiu em 

tentar perceber como, no plano local, se estabelecem determinados filtros e 

permeabilidades em relação aos discursos e práticas, veiculados com pretensões 

universais. 

As primeiras revistas de surfe começaram a circular de modo mais expressivo 

em 1970.
12

 Nesse período, o esporte começou a se tornar um empreendimento 

econômico multinacional por demais rentável. Para tanto, investiu-se pesado na difusão 

publicitária em diversos países, conquistando-se adeptos em todas as partes do mundo. 

                                                           
12

 Existem inúmeras revistas especializadas à disposição dos consumidores do mercado surfe. Nesta 

pesquisa foram consultadas, principalmente, as revistas: Fluir, Inside e Hard Core, em anos e edições 

variados. 
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Nessa nova condição, a prática corporal, transformada em esporte e consumo, exigiu um 

investimento cada vez mais intenso no que se referia à comunicação especializada e ao 

marketing empresarial. Por isso, ao mergulhar nessas publicações, procuramos 

investigar tanto as tentativas de apropriação da prática corporal pela indústria cultural, 

considerando as posições e interesses da mídia comercial, quanto as experiências e os 

arranjos locais que escapuliram a essa tendência. 

Com efeito, foi importante considerar não apenas o que era dito de fora sobre a 

comunidade, mas, principalmente, o que fora produzido dentro da comunidade. Dessa 

produção, os registros das associações de moradores e das escolinhas de surfe 

mereceram reconhecido destaque. Nos arquivos, encontramos indícios mais concretos 

do processo conflituoso de afirmação do surfe, das experiências associativas e do 

aprendizado político ali desenvolvido. 

Disso resultou que, além das fontes escritas, a contribuição oferecida pela 

oralidade se mostrou riquíssima, sobretudo porque muitos dos participantes ativos dessa 

trama ainda estão vivos. Ademais, ainda teima em prevalecer ali a tradição viva da fala, 

da experiência verbal e dos ensinamentos proverbiais dos mais velhos, gente que quase 

sempre consegue sobreviver dispensando o mundo da escrita. Por isso, o diálogo com 

esses sujeitos é fruto não apenas da necessidade de “dar voz” a essas pessoas, mas 

também porque esse é um universo em que a oralidade se sobrepõe à escrita nas 

formulações e reformulações da memória. 

O surfe no Ceará, assim como ocorreu em outros estados do País e no Exterior, 

surgiu como atividade de esporte e lazer vinculada às classes mais abastadas da Capital 

Fortaleza. Nos anos 1990, esse esporte já se transformara numa gigantesca indústria que 

se espraiou por diversas partes do mundo. Assim, o universo do surfe e o conjunto de 

produtos e relações que o permeia, ainda hoje se constituem predominantemente 

destinado às elites econômicas. Nessa esteira, o esporte foi sendo impulsionado por 

grandes empresas multinacionais, ganhando adeptos e consumidores em todos os 

continentes. Sabe-se que a prática do surfe, isto é, o ato de deslizar sobre as ondas 

utilizando algum objeto flutuante, é milenar, tendo sido iniciado provavelmente há 

milhares de anos nas ilhas polinésias. O surfe ressurgiu, no entanto, renovado, em 

meados do século XX, sendo reinventado pelos jovens da Califórnia. Com o advento 

dos esportes radicais, ou “californianos”, se modificaram, entre outros aspectos, a 
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dinâmica dos espaços urbanos e a convivência nos lugares nos quais estas atividades se 

realizam. 

Os chamados “esportes californianos” que se expandiram pelo mundo, com 

início na década de 1970, diferentemente dos antigos esportes de natureza higienista, 

modificam as sensações de prazer físico e mental atribuídas ao corpo. Assim a ação do 

surfe pode ser concebida como bela, não apenas porque se assemelha a alguma imagem 

de estilo de surfe ideal, mas porque “se insere de tal modo na paisagem real de um 

momento, que cada parte do corpo do surfista e de sua prancha vai expressá-la e mesmo 

potencializá-la.”
13

 Nessa perspectiva, o surfe é belo “(...) porque prolonga a beleza do 

mundo em que habita. De modo que, ao contemplá-lo, nossos olhos também são levados 

a surfar por toda a extensão da paisagem.”
14

 

De modo geral, desde fins do século XIX, nas grandes cidades brasileiras 

configurou-se uma cultura urbana que impunha ritmos e modos de ser estranhos à 

maioria da população, destacando-se em especial os traços de afirmação do esporte, 

como elemento típico da Modernidade. Os clubes e eventos esportivos, entre outros 

aspectos, reforçaram o avanço capitalista, projetando uma cidade higiênica, embelezada 

e hospitaleira, disposta a manter a ordem interna e atrair investidores e capitais 

estrangeiros. A vida ao ar livre e o contato direto com a natureza passaram a pertencer 

cada vez mais à paisagem urbana, proporcionando aos citadinos momentos de lazer e 

revigoramento, e ensejando investimentos na estruturação de locais adequados para a 

prática de esportes náuticos em geral. 

Nos mares e nos rios, a “esportivização” das práticas aquáticas emerge como 

parte de um processo que inventou novos sentidos e sensações urbanas baseados no 

proveitoso contato com as águas. Às margens dos rios “a regata comemorativa eclodia 

como uma prática totalmente nova (...) um acontecimento capaz de mobilizar, divertir, 

emocionar e, ao mesmo tempo, ser veículo de ideais.”15 Nesse sentido, as intensas 

transformações de sensibilidades na cidade se faziam pela adesão ao contato direto com 
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a natureza, em função do desenvolvimento de uma aparelhagem técnica especializada e, 

principalmente, pelo desejo de exposição orgulhosa dos corpos atléticos. 

Na historiografia, a produção do período posterior aos anos 1970 foi marcada 

pela virada em direção às análises mais interdisciplinares, em especial a Antropologia.  

Foi crescente a adesão aos estudos sobre sociedade, corpo, cultura, natureza e meio 

ambiente. Por isso, convém ressaltar que Natureza e Meio Ambiente são tratados como 

expressões equivalentes, mas possuem história e origens distintas. A palavra “natureza” 

tem raízes muito mais profundas, tendo vindo até nós do latim, natura. As discussões 

sobre Meio Ambiente ocorreram, na maior parte, no século XX, enquanto os debates 

acerca do significado da Natureza são tão antigos quanto à própria Filosofia.
16

 A 

chamda História Ambiental, por sua vez, se institucionalizou como disciplina em 

variados países à medida em as “vozes das ruas” estimularam “a emergência de um 

‘ambientalismo complexo e multisetorial’ dotado de alto perfil na cena pública 

global.”
17 

 

Alie-se a isto a reação contra a propagada globalização cultural, enfatizando-se 

cada vez mais expressivamente os valores regionais e os conhecimentos locais. Nesse 

período, houve uma renovação geral da cultura, sobretudo no mundo acadêmico. A 

partir de então houve a preocupação com os aspectos simbólicos e suas interpretações 

com suporte na lógica cultural de grupos ou comunidades inseridos no sistema de 

produção capitalista. 

A cultura surfe se constitui como prática corporal que engloba inúmeras 

expressões artísticas e culturais, declaradamente tidas como construtoras de um “estilo 

de vida” próprio, arriscado e alternativo. De fato, o surfe e as práticas sociais a ele 

associadas extrapolaram o espaço da praia e configuraram um modo de vida atualmente 

consumido por milhões de pessoas, muitas das quais não são surfistas e não frequentam 

assiduamente o litoral. A maneira surfista de ser, entretanto, se manifesta mais 

                                                           
16

 JAMIESON, Dale. Ética e Meio Ambiente: Uma introdução. São Paulo: Editora SENAC, 2010, p. 15. 
17

 Nesse sentido, “representou um dos fenômenos sociológicos mais significativos da história 

contemporânea.” Assim, a ecologia rompeu os muros da academia para estimular mudanças de 

comportamento, ações coletivas e políticas públicas a nível local e global: “(...) penetrou 

significativamente nas estruturas educacionais, nos meios de comunicação de massa, no imaginário 

coletivo e nos diversos aspectos da arte e da cultura”. Nesse processo estabeleceu-se um movimento de 

duplo sentido no qual a produção científica influenciou e foi influenciada pela cena pública. Ver: 

PÁDUA, José Augusto. As bases teóricas da História Ambiental.  Disponível em: 
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diretamente na cultura ao envolver aspectos como roupas, comida, saúde, música, 

hábitos diários e, sobretudo, no ideal da convivência harmônica com a natureza. 

Atualmente, se constitui tímida historiografia sobre o surfe, configurada por 

distintas abordagens e em diversas áreas do conhecimento. O aumento da prática 

esportiva e a inclusão do surfe “universitário” nos circuitos competivos, em prática 

desde os anos 1990, estimulou que alguns estudantes adeptos se interessassem pelo 

surfe como pesquisa acadêmica. Apesar disso, a produção de conhecimento sobre o 

tema é majoritariamente realizada pela mídia comercial em suas várias ramificações. 

O surfe constitui área do conhecimento inerentemente interdisciplinar. Na 

Adminsitração, por exemplo, a pesquisa de Rodrigo Segabinazze
18

 problematizou como, 

em sociedades capitalistas, o consumo está associado não somente ao valor funcional 

dos produtos, mas também aos aspectos simbólicos que estes representam. A relação 

entre determinados produtos e a identidade cultural dos grupos se constituiu num grande 

negócio que envolve o mercado de consumo multimilionário do surfe. Nesse sentido, as 

imagens e os valores do surfe e dos surfistas são direcionados, principalmente, para o 

imenso público simpatizante. As diversas empresas que estruturam a cadeia produtiva 

criam e se apropriam das características presentes no modo de vida desenvolvido entre 

os surfistas, especialmente em relação a natureza, saúde, linguagem, esporte e 

comportamento. 

Ainda no campo da Administração, mas noutra perspectiva de análise, Tiago 

Koehler
19

 observou a importancia do marketing comercial na cultura de compra entre os 

surfistas, principalmente em relação ao consumo de ítens como automóveis e alimentos. 

Entre os surfistas do Rio Grande do Sul, um grupo bastante representativo em termos de 

poder aquisitivo, o autor problematizou a existência de quatro valores inerentes à 

cultura dos surfistas: coragem, companheirismo, liberdade e autoconhecimento. A 

pesquisa indicou, por exemplo, uma hierarquia informal na cultura surfe, composta e 
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dividida entre grupos de haoles
20

, praticantes locais e surfistas profissionais, 

nitidamente expressa nas opções de consumo de cada grupo. 

Fernanda Kundrát tematizou o surfe e a pesca como práticas corporais que 

ocorrem na natureza, mas pouco analisadas como elemento da cultura corporal pela 

Educação Física. Assim, a autora buscou problematizar a cultura surfe com apoio na 

formulação de um suposto novo olhar do surfista sobre a natureza, que se manifestaria 

nas expressões e interações corporais. A pesquisa interroga, portanto, em que medida 

essas atividades desenvolvem de fato nos praticantes uma relação mais equilibrada e 

harmoniosa com a natureza. A cultura surfe está geralmente situada nas práticas de 

tempo livre e lazer, imersas nas suas expectativas morais e utilitárias que muitas vezes 

mascaram a noção de liberdade. Assim, a natureza podia oferecer mais um objeto de 

comercialização e as práticas do corpo nesses ambientes, então, poderiam “(...) se 

colocar como um instrumento para a realização individual, para o ‘sentir-se vivo’ na 

atualidade tão assolada por meio de um friozinho na barriga, o pulsar forte do coração, a 

adrenalina percorrendo o corpo ou um êxtase que o tranquilize.”
 21

 

No âmbito das Ciências Sociais, com base na análise de relatos coletados nas 

praias de Fortaleza, tais como Titanzinho e Praia do Futuro, e Icaraí, em Caucaia, Diego 

Azevedo
22

 confirmou a existência de vários localismos e suas contradições. Algumas 

características do localismo assemelham-se ao tipo de comportamento dos membros de 

guangues que defendem seus territórios. Portanto, envolve complexos processos de 

identidade e diferença; entretanto, surge um grupo cada vez maior de surfistas que 

entende o localismo como entrave ao crescimento do esporte nas localidades, pois 

representa uma das principais barreiras que impedem surfistas de determinados locais 

transitarem noutras praias. O autor cita, por exemplo, a Praia do Titanzinho, localizada 

no bairro Serviluz, zona leste de Fortaleza, onde há anos atrás era complicado surfar 

“(...), pois as possibilidades de sofrer algum tipo de agressão fossem físicas ou verbais 
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eram grandes, tudo devido ao alto índice de criminalidade da área e do localismo 

exacerbado dos surfistas pioneiros do local.”
23

 

Bruna Demes Gonçalves Franco observou que, somente em 1970, o surfe 

chegou a Fortaleza com maior constância. Após esse período, o número cada vez maior 

de crianças que iniciavam o surfe nas praias de Fortaleza caracterizou o ápice dessa 

atividade no Ceará. Em 1974, por exemplo, existiam vários adolescentes que “(...) 

haviam partido para os Estados Unidos em programas de intercâmbio e voltado para a 

cidade com equipamentos e indumentárias necessárias ao surfe.”
24

 A praia do Náutico 

foi o local escolhido para a primeira tentativa de surfar em Fortaleza com o novo 

equipamento. Desde então “(...) vários jovens adentraram num universo que pareceu ter 

mudado suas vidas e sua relação com o mar, com o corpo e com a técnica para sempre: 

o surfe.”
25

  

Cynthia Albuquerque buscou problematizar o surfe como cultura urbana em 

Fortaleza.  A autora refletiu sobre a “diversidade de maneiras de viver e se relacionar 

com o espaço, ou seja, é pensar sobre as formas de apropriação, as práticas do habitar e 

do transitar, sobre os modos de fazer e ser no espaço urbano.”
26

 Desse modo, entende 

que esses sujeitos lançam um olhar nômade e plural capaz de burlar a disciplina e o 

controle urbano; o surfista é capaz, inclusive, de utilizar a prática corporal como 

inserção no mundo ordenado do trabalho. O surfe, como trabalho e sociabilidade, ritual 

e diversão, se impõe por via de relações e formas de comportamento que se realizam 

nos diversos modos de ocupar e viver o espaço urbano entrelaçado a esse estilo de vida. 

Demandamos perceber, principalmente, a vivência dessa prática na comunidade 

de surfistas do Titanzinho, praia economicamente pobre e socialmente estigmatizada na 

cidade. Problematizamos as disputas pelo território, as estratégias mídiáticas, o universo 

da competição esportiva, a sensiblidade e a experiência com objetos da cultura material, 

as sensações corporais, as identidades culturais e a memória social engendrada no surfe, 

configurando-se como nova tradição na localidade. Numa visão mais abrangente do 

surfe, os aspectos culturais incluem também a linguagem, os tipos de habitação, o 
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cotidiano de trabalho, a estética corporal, o imaginário social, o conjunto de atitudes 

morais e os artefatos da cultura material. No aprofundamento da análise, além disso, se 

impôs a necessidade de apreender a relação entre as diversas comunidades que habitam 

o Titanzinho e o mundo externo a elas. 

Assim, podemos pensar a tradição e a memória social como espaços da dinâmica 

cultural, indagando por que alguns fatos e significados do passado são esquecidos, 

enquanto outros permanecem bastante vivos, subsidiando e dando sentido ao presente 

como projeto e movimento ativo. Particularmente, essa reflexão ajudou a lançar luzes 

que clarificassem o entendimento das rupturas na tradicional atividade pesqueira no 

Ceará; sobretudo, entender como os filhos e descendentes dos pescadores, ainda hoje 

remanescentes nessa região, foram construindo outras identidades culturais; como 

transformaram o cotidiano de trabalho e lazer com o surgimento, ou a invenção, da nova 

tradição do surfe na periferia de Fortaleza. 

Ao mesmo tempo, compete problematizar o modo como a cultura vinculada ao 

surfe, inclusive na sua especialização esportiva, se constituiu e se tornou historicamente 

importante na comunidade. Compreender, portanto, como essa identificação foi possível 

na convivência, seletiva e porosa, entre distintas tradições locais em emergência. Afinal, 

os “homens comuns” das classes trabalhadoras nascem em condições herdadas, mas eles 

é que inventam seus modos de vida com o material de que dispõem ou que eles próprios 

criam. A cultura emergente, nesse sentido, surge como elemento criativamente novo, 

como força social não programada e, por isso, alternativa.  

De acordo com o surfista local Raimundo Cavalcante, popularmente conhecido 

como Raimundinho, 

Cultura da pessoa é o jeito que você vive, o seu hábito de viver, de falar (...) a 

cultura ela muda de uma hora pra outra! (...) você tá aqui e querendo outra coisa, 

fazer outra coisa, uma coisa diferente né? Você tá fazendo uma coisa que nem é do 

seu país, da cultura de outro país. Você tá fazendo aquilo ali e você gosta e vai 

desenvolver aquilo ali, às vezes até mesmo naturalmente (...) você troca porque 

alguma coisa te agradou né? (...).
27

 

 

No Titanzinho, procuramos problematizar o sistema de concepções herdadas, 

com o qual se comunicam e se desenvolvem conhecimentos e atitudes acerca da vida. 
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Nesse aspecto, há a percepção de que o poder e a tradição nem sempre são exercidos 

diretamente pela imposição ou ameaça, mas se constituem por meio de múltiplos 

discursos, valores e práticas. Por isso, convém repensar a questão da “recepção” local 

em relação às heranças culturais, às técnicas corporais e ao consumo de “produtos 

culturais”. 

O surfe é tipo curioso de ritual, um balé que se realiza no limite entre a água e a 

areia. A prática do surfe começa, muito possivelmente, com a contemplação do mar a 

certa distância. A concentração permite imaginar a imersão do corpo nos domínios das 

águas. Da entrada na água até o momento da descida gloriosa na onda, porém, se 

emprende uma série de movimentos, livres, mas relativamente sequenciados. 

Devidamente equipado, o surfista se aquece por alguns minutos na beira d’água, 

rito fundamental que antecede o contato com o mar. Ao investir sobre a água, ele 

precisa sentir cuidadosamente sua temperatura, volume, direção e força. O poder da 

onda depende da articulação de fatores naturais diversos, especialmente em relação à 

dinâmica dos ventos. 

A maioria dos surfistas segue um mesmo ritual. Cumprimenta os colegas, 

informa-se sobre as condições das ondas e, se for nativo, é provável que se interesse 

pelas questões ocorridas na vizinhança. Sabe-se quem está no “pico” antes mesmo de 

entrar no mar. Um surfista reconhece o outro de longe pelo estilo de surfe. Passa então a 

parafina e o raspador na prancha enquanto analisa a paisagem em movimento. Após o 

aquecimento na areia, enquanto uns caminham lentamente em direção às ondas, outros 

fazem o sinal da cruz e saem literalmente correndo para o mar. 

 Sobretudo para um principiante, porém, certamente, não será fácil furar a 

arrebentação das ondas. Esta etapa consiste possivelmente no exercício mais árduo e 

penoso para o corpo. Muitos dos pretensos candidatos a ingressarem nesta aventura 

desistem logo nesse momento. Apesar da leveza, o surfe exige um grau elevado de 

dedicação, esforço e persistência. 

Depois da penetração na área mais calma, acima da rebentação, será necessário 

garantir a permanência no crowd
28

, geralmente o local mais adequado para o ingresso 
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nas boas ondas. Nesse instante, a atenção e a permanência são dificultadas, 

principalmente, se houver concorrência com outras pessoas no mar. Nesse momento, 

aliás, podem ser empreendidos diversos atos de hostilidade, o chamado localismo, 

contra surfistas de fora da comunidade. Em quase todas as praias do mundo, os nativos 

reinvidicam prioridade nas melhores ondas. Apesar da superfície aparentemente lisa, as 

águas do mar são constantemente estriadas, marcadas, apropriadas e atravessadas por 

inúmeras disputas, negociações e conflitos. 

  Se o ambiente for favorável, os olhos e os ouvidos do surfista precisam estar 

atentos, braços e pernas se movimentam sobre a prancha na tentativa de estabelecer uma 

sincronia que depende invariavelmente da impresivibilidade da água. Será preciso remar 

no ritmo certo e posicionar o corpo e a prancha na posição adequada. As formas como a 

natureza se expressa em algumas ondas é algo impressionante. Diferente de outras 

atividades, o surfe requer uma permanente adaptação às condições naturais. Não se 

manipula a onda, ela vem do seu jeito e o surfista tem que senti-la para poder surfá-la. 

Assim, não é fácil premeditar todas as manobras que se irá fazer, pois nem sempre a 

onda permite. “A onda é que faz o estilo”, afirmou um veterano surfista.
29

 Na verdade 

uma onda nunca é igual à outra. A experiência no mar, por isso, ensina a ter paciência, 

pois será importante saber esperar. Uma precipitação pode simplesmente ocasionar a 

perda da melhor onda do dia. 

Sobre a superfície da água, mesmo tentando manter a cabeça focada na espera 

das boas ondas, o surfista preocupa-se com os riscos de acidentes com a prancha, mas, 

principamente, com a imersão violenta e os perigos invíseis que o fundo do oceano 

oferece, como peixes e corais. 

O momento mais importante muitas vezes consiste na leitura da onda que chega. 

Somente o posicionamente do corpo adequadamente localizado permitrá realizar 

manobras e descer a onda com perfeição. A sensação de equilíbrio, do deslize e do voo 

sobre a crista da onda é, sem dúvidas, o sentimento mais intenso da “adrenalina” 

proporcionada pelo surfe. Contraditoriamente, o risco carrega consigo uma sensação de 

prazer deveras estimulante. 

Esse ritual de movimentação do corpo tem seus efeitos reverberados para além 

do ato performativo do mar propriamente dito. A repercussão do contato direto com o 
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mar extrapola o domínio das águas e invade o cotidiano e os afazeres da vida. Em terra, 

o surfista sonha com o mar. Quando sai caminhando pela areia da praia após uma sessão 

de surfe, ofegando e cansadamente leve, sente um leve tremor e o vento iodado bater 

suavemente às suas costas. Sabe que escorregando na onda deixou muita coisa 

indesejável para trás. Bate uma sensação de alívio, de dever cumprido, de benção 

obtida. Ao sair do mar, o surfista observa a cidade de um ponto de vista diferenciado.  

No Titanzinho, é nítido o contraste entre os arranha-céus e as pequenas habitações que 

conformam a “favela”.  Gigantes de pedra cercam a comunidade, mas o surfista, talvez 

como todo homem do mar, intimamente conhece um poderoso e imenso refúgio e, por 

isso, vê no mar um grande amigo. O mar é um gigante ainda maior, generoso e com o 

qual se mantém uma relação intimamente respeitosa. Ao “enfrentar” o mar, o surfista 

imagina e sente mais disposição para encarar os problemas da vida diária. No final das 

contas, o mar proporciona tristeza e dor, mas principalmente prazer e alegria. 

A pesquisa empírica apontou, no entanto, que existem visões diferentes sobre a 

mesma prática. Daí a necessidade de situar melhor o lugar social do pesquisador. A 

escrita de uma história do tempo presente evidenciou, entre outras especificidades, a 

singularidade de estabelecer uma proximidade mais imediata com o objeto de estudo, o 

que inevitavelmente ajuntou pontos de vista e experiência pessoal, ensejando 

posicionamento e compromisso ético. Como pesquisador, foi de suma importância 

reconhecer o nosso profundo envolvimento com esse objeto de estudo com o qual 

mantemos estreitas relações de afinidade pessoal. No trabalho de campo, além do que 

foi encontrado nas fontes escritas e registrado nas entrevistas, consideramos igualmente 

importantes as incontáveis conversas informais, as frases de domínio geral (citadas entre 

aspas), as observações de campo, as anotações das pequenas impressões e a experiência 

pessoal de alguém que também passou a conviver naquela beira de praia. Sobretudo, 

deve-se creditar qualquer possível rigor científico deste estudo ao modo transparente 

com o qual os documentos foram reunidos e trabalhados. 

Sabendo de antemão dos perigos e das armadilhas decorrentes da proximidade 

com as entrevistas, que exigiram um necessário “afastamento” metodológico, a 

singularidade de conhecer mais de perto a realidade diária dessas pessoas nos forneceu 
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muitos elementos de análise, capazes, talvez, de apreender com maior riqueza de 

detalhes as dimensões mais íntimas do cotidiano, da cultura e das identidades locais.
30

 

Nessa perspectiva, a memória local, principalmente por via das narrativas orais, 

possibilitou a reconstituição de algumas das muitas rotas de deslocamento realizadas 

pelas populações litorâneas do Ceará. Apesar de algumas semelhanças básicas, vários 

modos de vida se consolidaram entre essas sociedades praianas. Nesse sentido, 

buscamos perceber as especificidades das identidades locais, confrontando as antigas 

manifestações dos povos do mar com os novos estilos de vida que emergiram com o 

advento da cultura surfe. 

Conforme tematizamos em pesquisa anterior
31

, na Praia do Titanzinho a 

percepção da diferença e da alteridade pode ser evidenciada nos distintos modos, muitas 

vezes contraditórios, de vivenciar a natureza local entre os grupos de trabalhadores. 

Assim, os debates acerca das conexões entre natureza e cultura se apresentam 

particularmente interessantes para realização deste estudo de caso. 

Historicamente, as sucessivas gerações vivenciaram a transformação dos 

vilarejos de pescadores em verdadeiras selvas de pedra. Ante a impossibilidade de 

reconstituir toda a longa ocupação histórica dos 573 quilômetros de litoral cearense, 

buscamos apreender a dinâmica da utilização do litoral da Capital, recentemente 

urbanizado. Em relação ao Titanzinho, foi importante reconhecer a procedência 

predominantemente rural e a descendência essencialmente afro-ameríndia dessa 

população. Com a memória local, em vários aspectos silenciados, foi sendo possível 

perceber como os sujeitos desencadearam seus embates políticos. Nesse sentido, 

convém ressaltar também a atualidade da temática, já que muitas dessas lutas ainda hoje 
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pensar a dificuldade de penetrar o espaço. Em dezembro de 2004, por exemplo, pudemos melhor 

exemplificar a fina rede familiar de sociabilidades que se constituem continuamente nesse território. 

Naquele fim de ano quase fomos repentinamente alvejado a bala durante o trabalho de campo na Praia do 

Titanzinho. Naquela ocasião, pudemos confirmar, na experiência prática, tanto a observação do ambiente 

social quanto a dificuldade de sobreviver nas profundezas dessas águas. Na ocasião, percebemos que, 

assim como os pescadores e os surfistas precisavam saber conduzir suas jangadas e pranchas no curso do 

mar, era necessário saber deslizar na construção da narrativa histórica. Afinal, em muitas circunstâncias, a 

relação com a comunidade também foi marcada pela aspereza, pelas desconfianças e pela dificuldade de 

estabelecer diálogos. 
31

 NOGUEIRA, André Aguiar. Fogo, vento, terra e mar: Conflitos, migrações e cultura popular no 

Bairro Serviluz em Fortaleza. Dissertação de Mestrado em História Social, PUC/SP, 2006. 
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são constantemente vivenciadas pelas comunidades remanescentes nas praias do 

Nordeste brasileiro. 

Em meio ao inevitável risco da dispersão temática e das inadequações teóricas e 

metodológicas, esse estudo propõe desvelar o histórico processo de hibridez cultural 

operado entre homens e mulheres que vivem na Praia do Titanzinho, em Fortaleza. Mais 

especificamente, procuramos indagar de que modo à prática do surfe se confrontou, 

aderiu ou modificou os modos de vida das pessoas que participaram dessa experiência. 

Com a interação dos aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais, indagamos 

quais foram os impactos decorrentes do ingresso de uma prática social específica, o 

surfe, numa comunidade multicultural e marcada por distintas temporalidades. 

Convém ressaltar que trabalhadores desta e outras localidades são 

reiteradamente estigmatizados em determinados tipos de textos e análises. Por isso, 

consideramos a prática do surfe na Praia do Titanzinho como aprendizado real e 

simbólico, como percepção e sensibilidade em relação à natureza e como fator decisivo 

na elaboração de novas estratégias da cultura popular contemporânea. Na tensão entre o 

rural e o urbano, o oral e o escrito, a inventividade e a criatividade local se configuraram 

como condição essencial para sobrevivência desses trabalhadores, inseridos no atual 

sistema capitalista de produção. Ao que parece, é exatamente na capacidade de recriar 

práticas sociais, de negociar as identidades culturais e na reelaboração das artes do 

corpo que esses sujeitos históricos inventam os meios para garantir a sobrevivência de 

suas sociabilidades. 

No Titanzinho, vislumbramos a possibilidade de reconstituir as múltiplas 

identidades, de fazer brilhar as vivências ofuscadas, negadas ou partilhadas como 

processo histórico singular.
32

 Nesse sentido, foi necessário reconhecer a importância da 

contribuição dos diversos autores e, ao mesmo tempo, reconhecer a centralidade da 

                                                           
32

 A pesquisa histórica também configura um tipo de intervenção na história dos grupos e comunidades 

que tentamos desvendar, ou mesmo valorizar, com nossas pesquisas. O fato é que sujeitos históricos mais 

bem informados e melhor localizados temporalmente terão condições mais apropriadas para satisfazer 

suas necessidades, expressar seus interesses e realizar os próprios projetos. De acordo com Portelli, “(...) 

aquilo que realmente restituímos é uma oportunidade para as pessoas com quem conversamos 

organizarem seus conhecimentos com maior clareza: um desafio para aumentarem sua consciência (...).” 

Em boa medida, nós mesmos não somos apenas historiadores cientificamente competentes, mas também 

somos agentes das transformações que queremos ver no mundo em que vivemos. Assim, assumimos 

compromissos com a mudança da realidade, quase sempre injusta e indignante, com a qual nos 

defrontamos. PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho: Algumas reflexões sobre ética 

e história oral. Revista Projeto História. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1997, p. 30. 
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autonomia cognitiva de cada trajetória intelectual. Isso significa equilibrar os rigores da 

universidade, a imaginação criativa, o engajamento participativo e o compromisso ético 

que em nossas pesquisas assumimos com homens e mulheres do presente, do passado e 

do futuro. 

No segundo capítulo desta pesquisa esboçamos um breve panorama sobre a 

cultura local. Buscamos perceber as transformações decorrentes das mudanças urbanas 

em Fortaleza, especialmente na enseada do Mucuripe. Para tanto, abordamos a 

formação de uma comunidade multicultural em Fortaleza, constituída por grupos de 

pescadores, estivadores, prostitutas e outros trabalhadores urbanos fixados no entorno 

portuário.  Com a oralidade e outras fontes, buscamos reconstituir as sociabilidades 

juvenis, as tensões sociais e a organização comunitária produzida nas associações de 

moradores e nas escolinhas de surfe.  

No terceiro capítulo descrevemos a longa trajetória histórica que vai da prática 

da pesca na tradicional enseada do Mucuripe ao surgimento do surfe na região do 

Titanzinho. Visamos perceber as mudanças e as permanências comportamentais entre os 

habitantes do litoral da cidade. Sintetizamos, então, o debate relacionado à produção 

historiográfica sobre natureza, meio ambiente e cultura indagando a constituição de 

novas experiências sociais, sentimentos e sensibilidades em relação à natureza. 

Observamos como da utilização da jangada à prancha se processou uma importante 

modificação na cultura material e nas técnicas corporais. Desse modo, procuramos 

entender a “invenção” do litoral pela óptica dos trabalhadores do mar. 

No quarto capítulo, abordamos mais especificamente as questões relacionadas à 

prática do surfe como corpo, esporte e cultura. Apontamos algumas possibilidades de 

análise da manifestação das práticas do localismo nos territórios do surfe. 

Problematizamos o surfe como modalidade de trabalho, o universo dos campeonatos 

esportivos, os usos do corpo, as percepções estéticas e a inserção da indústria cultural. 

Entre outros aspectos, relacionamos a presença da linguagem estrangeira em meio à 

comunicação repleta de gírias localizadas. 

No quinto e último capítulo, descrevemos, sinteticamente, o mapa do surfe em 

Fortaleza. Problematizamos a construção da memória social, enfatizando a constituição 

de uma memória local em torno do surfe. Essa memória do corpo foi, em certa medida, 

ressignificada como estratégia política. Abordamos os recentes debates produzidos por 
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ocasião do projeto de construção do estaleiro naval no Titanzinho, em 2010. 

Exemplificamos a tradição oral como processo de resistência e de conscientização 

comunitária. Nessa parte, tecemos algumas considerações sobre o significado e a 

importância atual da cultura surfe na localidade. Questionamos algumas políticas 

públicas, indagando as condições de negociação entre o local e o global. Finalmente, 

baseado na realidade histórica do Titanzinho, esboçamos algumas considerações sobre 

as transformações culturais operadas recentemente na cidade. 
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2. A PRAIA DO TITANZINHO E A CULTURA LOCAL 

“Importa daqui por diante examinar de que maneira e através de que mecanismos 

os homens de cada época e, se possível, de cada categoria social, interpretaram os 

esquemas antigos e os reintegraram a um conjunto coerente de representações e 

práticas.” 

(Alain Corbin, O território do vazio) 

 

“O que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade de passar 

além das narrativas de subjetividade originárias e iniciais e focalizar aqueles 

momentos ou processos que são produzidos na articulação de diferenças culturais”. 

(Homi Bhabha, O Local da Cultura) 

 

Durante muito tempo a história e a memória do povoado que deu origem à 

comunidade Titanzinho se constituiu como sendo a de um vilarejo de pescadores. 

Antigo núcleo populacional da cidade, antes das intervenções urbanas dos anos 1960, a 

bela enseada do Mucuripe apresentava uma natureza pouco explorada, bastante exótica, 

berço de povos nativos cearenses que viviam rusticamente. De acordo com a literatura 

romântica, nas praias do Mucuripe teriam ocorrido os primeiros contatos entre os 

nativos e o homem branco europeu. Na obra indianista Iracema, por exemplo, o escritor 

cearense José de Alencar descreveu fragmentos daqueles “verdes mares bravios”, 

espécie de lugar mitológico onde o “bom selvagem” e o branco “civilizado” viveram 

aventuras. 

A ocupação dessa parte do litoral, por isso, se insere numa história mais longa e 

marcada por diversos conflitos pela ocupação da terra. Nessa área geográfica específica, 

desenvolveu-se a história de homens e mulheres que construiram e vivenciaram 

diversos espaços. Navegantes antigos, quando no Ceará aportavam, ancoravam nessa 

parte da orla, em busca de comida e água fresca, à sombra do arvoredo que outrora 

margeava o riacho Maceió, agora soterrado. Nessa trajetória, a praia e os imensos areais 

foram sendo gradativamente sufocados pelas pedras imponentes da modernização. As 

sucessivas barreiras de pedra que passaram a sufocar a cidade interferiram 

decisivamente na disposição dos recursos naturais do litoral. Na enseada do Mucuripe, o 

mar foi artificialmente recuado. As grandes dunas de areia que beiravam a praia foram 

derrubadas. Os primeiros surfistas da comunidade desenvolveram parte das habilidades, 

escorregando naqueles morros.  “Carretilhando” na água e na areia, muitas crianças 

ganharam um equilíbrio corporal importante ficando em pé, saltando ou deslizando 

sinuosamente sobre pequenas tábuas de madeira. Esse aprendizado foi sendo 
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gradativamente empregado na execução das manobras do surfe. As obras de engenharia 

urbana, principalmente após a construção do porto, modificaram sensivelmente os tipos 

de sujeitos e os ritmos de vida, as práticas corporais e o convívio estabelecido com a 

com a natureza na cidade. 

 

2.1 A Comunidade SERVILUZ em Fortaleza 

De longa data, a enseada do Mucuripe era o lugar privilegiado para desembarque 

e descanso de marujos aventureiros. Os estrangeiros que ali paravam conviviam com 

pequenas comunidades indígenas que sobreviam basicamente da pesca e da coleta de 

frutos da terra e do mar. Na memória de antigos pescadores artesanais, em meio às 

modificações na paisagem litorânea, percebe-se um tímido reconhecimento dessa 

ancestralidade comum, materializadas nos fragmentos da presença indígena que outrora 

dominava toda essa região. 

Mucuripe acolhe todo mundo, Mucuripe é um simbolo indígena. No começo esse 

porto era habitado por índios e somos descendentes de índio. Suas balsas foram as 

primeiras. Não trabalhavam com teoria, mas aos poucos as coisas foram se 

desenvolvendo. O porto do Mucuripe é a capital, foi onde tudo começou. O primeiro 

porto, as primeiras casas de Fortaleza.
33

 

Sabe-se, no entanto, que o território praiano tinha significados bem 

diferenciados para as populações indígenas nativas e para os colonizadores que 

posteriormente implantaram o comércio portuário. Se para o branco colonizador a terra 

e o mar eram, sobretudo, um meio de produção de riqueza, para os povos indígenas a 

natureza, além da garantia a sobrevivência, constituía um território de valor simbólico 

mediante o qual se definia a própria identidade coletiva. 

Com os aldeamentos missionários que se estabeleceram na Capitania do Siará, 

no início do século XVII, diversos grupos indígenas que habitavam o litoral foram 

dizimados ou incorporaram os novos valores culturais dos colonizadores, ao passo que 

outros migraram para regiões mais afastadas da vigilância e da violência impetrada na 

orla da Capitania.
34

 Historicamente, a excursão do homem branco nessa região alterou 
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 Entrevista com o mestre de jangada José Eremilson Severiano Silva. In: CARUSO, Raimundo C. 

Aventuras dos Jangadeiros do Nordeste. Florianópolis: Panam Edições Culturais, 2004, p. 74. 
34

 “O genocídio e etnocídio perpetrados contra os povos indígenas tiveram como decorrência o quase 

desaparecimento da cultura indígena do território cearense. É fundamental que se perceba neste processo 

que um dos seus instrumentos mais eficazes foi a expropriação dos territórios desses povos, a fim de 

possibilitar a expansão da pecuária. Esse processo – apesar de a Constituição de 1988 ter garantido a 
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bastante os modos de vida. Assim, a adoção da agricultura, por exemplo, que até então 

era uma atividade estranha à maioria dos grupos indígenas, implicou profunda 

transformação nas formas de subsistência. Ao longo do tempo, passou a ser cada vez 

mais comum a conciliação de múltiplas atividades, do cultivo do roçado aos serviços de 

turismo, com a prática da atividade pesqueira. 

 

Figura 1: Dunas do Mucuripe em 1970. Apesar das adversidades naturais, muitos trabalhadores do mar já 

ocupavam essa região. Fonte: Nelson Bezerra, 1970. 

Na primeira metade do século XIX, um farol para guiar as embarcações foi 

finalmente instalado na ponta de mar do Mucuripe. Esta área era um ponto estratégico 

de proteção da cidade.
35

 Como um dos primeiros ancoradouros da Capitania, apesar da 

rusticidade do porto, embarques e desembarques de toda ordem se sucediam, fazendo da 

zona portuária um desfile de embarcações abastecidas de mercadorias. Ao longo do 

tempo, inúmeros trabalhadores migraram para essa região. A localização nas 

proximidades da zona portuária possibilitou a formação de sociabilidades bastante 

específicas, perfazendo ali uma comunidade cultural bastante diversificada. 

                                                                                                                                                                          
demarcação dos territórios indígenas – continua, pois o Ceará, e em vários estados da federação, não tem 

sido feita demarcação das terras indígenas”. Ver: PINHEIRO, Francisco José. Mundos em confrontos: 

povos nativos e europeus na disputa por território. In: SOUZA, Simone. Uma nova História do Ceará, p. 

39. 
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 O Farol do Mucuripe era um antigo fortim construído para evitar as invasões estrangeiras. “O plano 

para a construção do farol do Mucuripe foi apresentado a D. Pedro I pelo presidente da província do 

Ceará, no dia 17 de agosto de 1826.” A construção só terminou em 1846, sendo reformado em julho de 

1872, em comemoração ao aniversário da Princesa Isabel. Cf.: Jornal O Povo, 12/07/1982, p. 29. O farol 

foi desativado nos anos 1950 e, mais recentemente, transformado em Museu do Jangadeiro. No Museu, 

no entanto, não havia qualquer referência aos jangadeiros, grande parte do antigo prédio foi ocupada com 

informações do projeto de energia eólica, de tecnologia alemã, instalado na Praia Mansa, em 1996. O 

Museu foi desativado e o prédio hoje está praticamente em ruínas. 
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A cidade de Fortaleza assumiu a hegemonia política e econômica do Estado e 

suas riquezas, sobretudo com suporte no rico comércio do algodão, em detrimento da 

criação de gado, começaram a descer pelo litoral e não mais pelos rios. O primeiro 

grande porto de Fortaleza, erguido ainda no período imperial, entretanto, foi construído 

na região central da Capital e não na longínqua enseada do Mucuripe. À época, o porto 

do Mucuripe foi excluído em decorrência da distância, de cerca de cinco quilômetros, 

que separava esse povoado da então sede do Município. 

Esse período marcou a cidade e o mundo contemporâneo com intenso fluxo de 

mudanças que produziu transformações de ordem urbana, política e econômica, bem 

“(...) como também afetou profundamente o cotidiano e a subjetividade das pessoas, 

alterando seus comportamentos e suas condutas, seus modos de perceber e de sentir.”
36

 

O Nordeste do Brasil ingressava nos quadros do capitalismo que então se mundializava 

mais rapidamente. As principais cidades brasileiras, incluindo Fortaleza, passaram por 

um processo de mudanças e, na segunda metade do século XIX, promoveram reformas 

que procuravam sintonizá-las ao modelo europeu de modernização urbana. 

Com o advento do porto e o desenvolvimento da cultura do algodão, voltada à 

exportação comercial, a abertura de Fortaleza para o mar aconteceu. Nesse sentido, 

outra novidade, inscrita no domínio tecnológico e complementar da primeira, refere-se à 

construção do sistema ferroviário ligando Fortaleza ao sertão. Após a inauguração da 

estrada de ferro, possibilitou-se a ampliação do importante fluxo demográfico do sertão 

para o litoral. Com a chegada ao litoral, “(...) esse contingente interiorano confronta-se 

com o meio e constrói uma cidade que exprime as relações com o semiárido. Fundando-

se em novas representações do litoral, anuncia-se a criação de novo homem e de nova 

sociedade em Fortaleza.”
37

 

Na região litorânea, em meio à vivência social de trabalhadores oriundos de 

vários lugares e diversificadas matizes, ocorreu a emergência de uma cultura local 

híbrida, mas que se constitui com base numa relação fundamental com o mar. Esses 

saberes que hoje apontam a existência de certa sensibilidade marítima, portanto, têm 

suas raízes em práticas culturais mais antigas. 
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Da contínua prática da migração sertaneja rumo à Capital cearense, surgiram 

diversas estratégias de ocupação e luta popular pela moradia. Notadamente, as 

iniciativas dos grupos migrantes interferiram diretamente no acelerado processo de 

formação dos bairros e comunidades, tanto na área do Centro quantro nas regiões mais 

periféricas da cidade. Mais especificamente, este estudo está focado nos sujeitos sociais 

que ocuparam a região praiana do Serviluz, localizada na enseada do antigo Mucuripe, 

em Fortaleza. 

 

Figura 2: Fotos comparativas da ocupação da enseada do Mucuripe em Fortaleza de 1958 a 1998. As 

imagens evidenciam como o processo de ocupação dessa área intensificou-se bastante após a década de 

60. Foto: Proposta de Tombamento da Paisagem Cultural do Titanzinho, CPHC, SECULTFOR, PMF 

2010. 

Historicamente, essa região passou por vários surtos populacionais decorrentes 

das diversas correntes migratórias, caracterizadas pela chagada de grupos de 

trabalhadores que se fixaram nessa ponta do litoral. Muitos dos retirantes, que fugiam 

das constantes estiagens que assolaram o Estado, buscaram nessa área um refrigério 

para as calamidades da seca. Por isso, o litoral mais imediato aos arredores do porto 

tornou-se um lugar cada vez mais concorrido, engendrando a disputa entre os 

trabalhadores do mar e outros grupos que recorrentemente migraram para essa região. 
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Contraditoriamente, a orla tanto era vista como ponto de passagem, transição e fuga, 

quanto lugar para fixação definitiva dos trabalhadores na cidade. 

O escritor Rodolfo Teófilo estimou que, na grande estiagem registrada em fins 

do século XIX, por exemplo, dois terços do eleitorado da Província estavavam 

deslocados, tinham emigrado e carregavam pedras na antiga pedreira do Mucuripe. Já 

nesse período, o pacato povoado do Mucuripe passou a receber um grande contingente 

populacional e a ser palco de conflitos diversos: “A soldadesca açulada pela incerteza 

da impunidade dos crimes, na mais infernal algazarra, na mais estupida zombaria, corria 

a galope em direção ao Mucuripe, enquanto mais de cem infelizes gemiam deitados na 

areia da praia.”
38

 

No fim dos anos 1970, porém, ocorreu a migração de uma quantidade e uma 

variedade bem maior de trabalhadores. Especialmente dedicados à realização de 

profissões urbanas, esse contigente proporcionou um inchaço populacional repentino, 

que transfigurou o espaço da praia e as tradições locais. 

Assim, a comunidade Serviluz no decorrer dos anos 1980 já apresentava uma 

população estimada em cerca de 18 mil habitantes. Hoje, pesquisa das associações de 

moradores afirmam que o bairro tem cerca de 30 mil pessoas, alocados nas várias 

subdivições constituídas localmente, principalmente: Estiva, Favela, Fronteira, 

Titanzinho, Rastro, Pracinha e Sardinha. 

À medida que a especulação imobiliária e o capital industrial constantemente 

forçaram os deslocamentos populacionais, a luta comunitária contra essas remoções 

exigiu novas estratégicas de mobilização e resistência. No desenvolvimento da 

experiência urbana, o surfe inrrompeu como elemento fundamental nesse ambiente, 

renovando as tradições culturais, produzidas na tensão entre uma prática universal e 

suas apropriações no contexto local. 
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Figura 3: Mapa da Comunidade Serviluz em Fortaleza. Essa área corresponde a ponta de mar mais 

avançada no litoral da cidade. Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza, Secretaria Municipal de 

Planejamento (SEPLA), 2012. 

 

Este mapa demonstra que, formalmente, a área do Serviluz está situada dos 

bairros Cais do Porto ao Vicente Pizon, constituindo-se de partes desses dois bairros. A 

área não se configura, entretanto, exatamente como bairro oficial na administração 

pública municipal. Desse modo, a identidade e a cultura local foram se forjando quase 

que às margem dos limites da cidade oficial. Os mapas urbanos evidenciam que o 

chamado cenário Serviluz não está de acordo com os limites oficiais estabelecidos pela 

Prefeitura de Fortaleza. A divisão  administrativa, portanto, não corresponde à dinâmica 

de organização popular e não privilegia as distinções socioculturais da localidade. Este 

fato indica, além do histórico descaso do Poder Público, que a população se formou com 

base na constituição de redes informais de identificação, elaboradas por outros critérios 

de definição dos territórios. Principalmente, os dados oficiais não descrevem os modos 

de vida das pessoas que antes corriam na vela das jangadas e que agora deslizam 

sinuosamente sobre pranchas. 

Desde as mais antigas tribos indígenas, até o período anterior aos anos 1960, 

essa área era caracterizada essencialmente pela prática da atividade pesqueira.  Antigo 

ancoradouro, essas águas e areias foram utilizadas por várias populações migrantes que 

ali aportaram em busca de trabalho. Desse modo, o entendimento do imaginário social 

desses sujeitos passa, essencialmente, pela percepção das relações e sensações 

experimentadas no mundo do trabalho. Ao longo das gerações, a história desse povo 

constituiu-se com suporte em sucessivos desenraizamentos experimentados na luta pela 
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sobrevivência. No caso do Serviluz, a diversidade de ocupações evidenciou-se à medida 

que se mapearam as características intrínsecas aos diversos grupos de trabalhadores 

locais, notadamente estivadores, pescadores, prostitutas, operários da indústria, do setor 

de turismo, trabalhadores informais, entre outros. 

Figura 4: A comunidade Serviluz, o Porto do Mucuripe e a Praia Mansa (à esquerda). A imagem indica 

como a comunidade cresceu espremida entre o oceano Atlântico e os empreendimentos portuários e 

industriais instalados na enseada do Mucuripe. Foto: Proposta de Tombamento da Paisagem Cultural do 

Titanzinho, CPHC, SECULTFOR, PMF, 2010. 

As áreas de praia foram se configurando como espaços estratégicos para 

inserção no mundo do trabalho, muitas vezes, de modo provisório. Nesse decurso de 

ocupação do litoral, surgiram, ainda nos anos 1970, os primeiros jovens praticantes de 

surfe nessas águas e, aos poucos, o surfe se configurou também como modalidade de 

trabalho. Na praia do Titanzinho, entretanto, os surfistas locais são herdeiros diretos de 

uma ambiência social que gravitava em torno da pesca. Além disso, passaram a 

conviver diariamente com diversos tipos de trabalhadores que nesse período se fixaram 

nessa parte do litoral. Em meio a toda essa diversidade cultural, o surfe foi 

gradativamente se consolidando e transformando o cotidiano da localidade. 

No contexto de explosão demográfica, surgiu enorme massa de jovens, 

habitando as pequenas localidades que circundavam o complexo industrial e portuário, 

inclusive a área da Praia Mansa
39

 gerenciada pela Companhia Docas do Ceará.
40

 Vale 
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 A Praia Mansa é um pequeno trecho de praia, situada no litoral leste de Fortaleza, na zona do Porto do 

Mucuripe. Foi formada na construção do espigão que se tornou necessário para o porto. Assim ocorreu 

um processo de sedimentação de areia que propiciou a formação da Praia Mansa. Esta praia é de 

responsabilidade da Companhia Docas do Ceará, porém sua propriedade é questionada, pois está em uma 

área em Marinha. Ultimamente voltou a ser palco de discussões por ser espaço cobiçado para a 

construção de um grande projeto turístico que ocupou a praia e retirou os pescadores remanescentes. 
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 A Companhia Docas do Ceará é uma sociedade de economia mista do Estado e do setor privado. Foi 

constituída em 1965 e tinha a finalidade de exercer a exploração utilitária do Porto do Mucuripe e 
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ressaltar, porém, que algumas práticas sociais que se constituíram vinculadas ao surfe 

foram inicialmente rejeitadas pela comunidade. No imaginário local, até o inicío dos 

anos 1990, essa prática ainda não estava diretamente relacionada ao mundo do trabalho 

e não representava a propagada imagem positiva dos corpos saudáveis. O ato de surfar 

não era considerado modalidade educativa de qualquer espécie e não figurava entre as 

principais opções de lazer de jovens ou adultos. O surfe foi durante certo tempo uma 

prática considerada estrangeira, marginal e invasiva. Em função do contexto de 

criminalidade que assolava a comunidade, e do localismo característico do próprio 

surfe, muitos surfistas foram associados às brigas de gangues e ao uso abusivo de 

drogas. Nas entrevistas, foi reiteradamente dito que uma série de preconceitos recaía 

sobre os pioneiros da prática do surfe, configurando-se, durante certo tempo, uma 

memória negativa dessa atividade. 

Nesse sentido, foi imprescindível problematizar o diálogo entre sujeitos e 

gerações, apreendendo as vivências intercambiadas por esses trabalhadores no litoral de 

Fortaleza. Tendo a emergência do surfe como ponto de partida, a percepção dos 

sentimentos de igualdade e de diferença se constitui em processos de reconhecimento da 

alteridade e da formação das identidades locais. 

Nessa ambiência urbana, foi preciso pensar o sentido contraditório da 

Modernidade como o tempo do desenvolvimento perpassado pelo descompasso da 

diferença e descontinuidade cultural. Mediante práticas corporais, aparecem elementos 

para compreender o “modo desviado” com que as classes populares se incorporam ao 

sistema político e aos processos econômicos mundiais. Desse modo, foi preciso pensar a 

importância do global e do local na negociação cultural. O povo, nessas circunstâncias, 

aparece como sujeito concreto que engendra formas de resistências diversas. 

A cultura urbana e os processos de apropriação cultural das áreas litorâneas do 

Nordeste brasileiro, nessa esteira, podem ser captados com o questionamento dos usos 

sociais, das recepções culturais, das mudanças de atitude e da construção de outras 

memórias comunitárias. Assim, convém evitar algumas possibilidades de modernidade, 

que se reduzem à imitação de padrões estabelecidos, e enxergar uma diferença cultural 

que não se esgota no simples atraso. No Brasil, a modernização foi marcada pela 

                                                                                                                                                                          
progressivamente dos serviços portuários em toda a costa do Ceará; mas responsabiliza-se somente pela 

atividade no Porto do Mucuripe em Fortaleza. Fonte: Anuário Estatístico do Ceará, 1966. Companhia 

Docas do Ceará – Folder explicativo, 2009. 
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explosão urbana desigual e pela cisão, às vezes bastante superficial, das sociedades ditas 

tradicionais. Nas grandes cidades, a conjugação do crescimento demográfico com a 

migração camponesa provocou a configuração de uma sociedade de massa marcada por 

distintas formas de segregação dos lugares e grupos sociais. Some-se a isto, por 

exemplo, a forte inclusão de algumas cidades nos mais diversos fluxos turísticos 

contemporâneos. 

No processo de “tradução” cultural para o discurso modernizador, nos lugares 

onde a diferença sociocultural não é tão “grande” ao ponto de se constituir como 

patrimônio nacional, ela tenderá a ser folclorizada e oferecida como curiosidade aos 

estrangeiros. Essa perspectiva sugere caminhos para pensar a relação entre natureza e 

cultura com a constituição de novos circuitos e ramificações, proporcionados tanto pelas 

migrações internas quanto pelo fluxo do turismo internacional, notadamente ascendente 

no Nordeste do Brasil, muito expressivamente na cidade de Fortaleza. 

Como consequência, tem-se, nos anos 1970, a ocupação da totalidade das praias da 

zona urbana de Fortaleza. Do farol do Mucuripe à praia da Barra do Ceará, os atores 

transformam a zona em lugar privilegiado de veraneio, de lazer, de trabalho, de 

habitação, aproveitando-se das características físicas e marcando-o conforme seus 

hábitos, valores e costumes.
41

 

Nesse sentido, a tentativa de especialização funcional da orla para a indústria e 

para o turismo não chegou a inviabilizar todos os velhos usos do litoral. Movimentos de 

resistência e adaptação à nova dinâmica de valorização se faziam constantemente na 

composição da nova paisagem social. O litoral passou a vivenciar o entrecruzamento de 

variadas tradições culturais. Dos antigos usos como tratamento medicinal ao surgimento 

dos esportes vinculados à natureza, observa-se uma transformação significativa dos 

espaços litorâneos, mas que não conseguiu suplantar totalmente algumas práticas 

culturais das praias nordestinas. 

No Ceará, o crescimento ganancioso da especulação imobiliária e o inchaço 

demográfico desordenado, propiciaram nas últimas décadas o acirramento dos 

enfrentamentos entre pobres e ricos pelas áreas do litoral. Historicamente, as zonas de 

praia se tornaram espaços conflituosos, marcados por duas lógicas distintas: uma 

representada pelos usos tradicionais (o porto, a pesca e a habitação dos pobres); e outra 
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pelas novas práticas marítimas, notadamente os tratamentos terapêuticos da brisa, os 

banhos de mar e o veraneio.
42

 

 

Figura 5: Vista Panorâmica da Praia do Titanzinho em Fortaleza. A imagem demonstra como o 

amontoado de habitações da comunidade ocupou uma faixa continental, em mar aberto, localizada na 

ponta de terra mais avançada do longo litoral do Ceará. Foto: Jeová Meirelles. Ver: Proposta de 

Tombamento da Paisagem Cultural do Titanzinho, CPHC, SECULTFOR, PMF, 2010. 

Ao abordar a questão das identidades e mediações culturais na 

contemporaneidade, Stuart Hall
43

 observou como multiculturalismo se tornou um termo 

com significado bastante oscilante e contraditório. Desse modo, o multiculturalismo 

também se fez uma ideia profundamente questionada. O autor entende, no entanto, que 

multicultural ainda é um vocábulo qualificativo, que permite descrever características 

sociais, estratégias políticas e problemas de governabilidade em comunidades culturais 

diferentes. A identidade cultural e os projetos políticos das comunidades surgem como 

peças-chave para as estratégias sociais. Atualmente, essas relações “(...) são deslocadas 

e reencenadas como lutas entre forças sociais nativas, como contradições internas e 

fontes de desestabilização no interior da sociedade descolonizada, ou entre ela e o 

sistema global como um todo.”
44

 

A globalização, nesse sentido, configura-se como processo histórico mais antigo. 

A exploração, a conquista e a colonização europeia devem ser entendidas como 

manifestações de um processo histórico secular. Desde os anos 1970, contudo, esse 

processo tem assumido novas formas e ganhado mais intensidade, produzindo como 
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marca característica o desarraigamento irregular das populações e das relações sociais, 

proporcionando a mudança na percepção e na intervenção nos espaços. 

Ao localizar a comunidade Serviluz no contexto de Fortaleza, foi importante 

analisar a cultura local e suas imbricações na percepção do ambiente urbano. Partimos 

do princípio de que o fogo que aquece a indústria petroquímica, o vento que impulsiona 

as jangadas e estremece as casas, a terra movediça das dunas e a presença ininterrupta 

das ondas do mar são elementos que precisaram ser considerados. Entendemos que a 

relação com esses elementos se constitui principalmente com suporte nas definições 

socialmente atribuídas, engendrando-se aí aspectos imprenscidíveis para uma 

compreensão mais dinâmica dessa paisagem cultural. Observa-se como, em meio à 

complexidade da cena urbana, se constituiu um tipo peculiar de convivência com a 

natureza, tentando apreender as especificidades constituintes dessa relação. Assim, 

problematizamos a existência de uma relação orgânica, talvez mais intensa e imediata, 

entre homem e meio ambiente, entre natureza e cultura. Ao mesmo tempo, foi 

necessário observarmos como o complexo patrimônio cultural que se constituiu no 

concerto local se afeiçoou tanto quanto se confrontou com os modos de vida que se 

entrelaçavam no cotidiano da experiência urbana contemporânea. 

 

2. 2 Vivências e sociabilidades comunitárias 

Apesar de ser uma tradicional região de pesca, a praia do Mucuripe foi sendo, na 

mesma esteira desenvolvimentista que projetou o complexo portuário e industrial, 

descaracterizada como lugar de trabalhadores pobres. Os pescadores remanescentes 

nessa região foram sendo cada vez mais encurralados para fora da praia, até serem 

desalojados quase definitivamente dessas areias, transferindo-se para bairros longínquos 

ou se espraiando por morros mais afastados. Em função das circunstâncias históricas, 

homens e mulheres aprenderam a lidar com novos materiais de trabalho, manusearam 

equipamentos industriais modernos, desenvolveram diversas estratégias políticas e 

adquiriram sensibilidades em relação à natureza. 

Os moradores mais antigos facilmente concluem que a derrubada da duna para 

construção de casas, mal executada pela Administração Pública, demonstra que a 

ocupação da área foi inadequada. Além disso, até bem pouco tempo, tudo ali era mar. 
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Abrigando-se precariamente entre os espigões de pedra para proteção do porto, a 

população que habitava o lugar convivia com riscos constantes de acidentes e mortes. O 

perigo dos ventos, da areia, das águas do mar e do fogo da indústria tornou-se uma 

realidade bastante ameaçadora. Nesse ambiente, há bem pouco tempo, uma simples 

queda de chuva causava perigo porque levava o barro das paredes; os reparos nessas 

construções demoravam somente até o próximo temporal. 

Na Praia do Titanzinho, as condições adversas do meio ambiente estavam 

presentes em muitos aspectos da vida, interferindo diretamente no cotidiano. Breve 

leitura dos projetos desenvolvidos pelas associações de moradores revelou que, pelo 

menos até a década de 1990, boa parte dos esforços dos movimentos sociais foi 

canalizada para a superação de problemas referentes às precárias condições sanitárias 

decorrentes tanto da ação desordenada do homem quanto das condições geográficas 

características dessa região. 

As reuniões campais nesse período tematizavam o excesso de ratos, a poluição 

advinda do lixo, a retirada de entulho dos becos e ruas, a constante falta de água e 

energia, o plantio da vegetação e a vinda do trator para amenizar o voo das areias. Ali os 

ventos fortes varrem finas nuvens de areia que até bem pouco tempo podia facilmente 

soterrar casas. Ainda hoje, em alguns meses do ano, principalmente de agosto a 

novembro, a areia deteriora bastante os prédios e suas mobílias. 

Corpos e objetos se renovam e se desgastam na contínua relação com os 

elementos naturais. No trabalho comunitário, a preocupação recaía, principalmente, 

sobre a saúde das crianças. Em razão do areal, era elevado o índice de mortalidade e de 

doenças entre os meninos do bairro. Em muitos casos, a areia podia anunciar a morte. 

Dava diarréia, pneumonia, vômito e chegaram a morrer! Vários caixõezinhos eu fiz 

devido essa crise de diarréia que aparecia nas crianças, uma calamidade muito 

grande! (...), olhe, era muito crítico, muito sofrido. Eu via calamidade das mães 

chorando, limpando os olhos dos filhos direto, cheio de areia tudo. Quando botava o 

feijão no fogo aqui, metade era areia! Às vezes minhas filhas dizia: -Não, como isso 

não mãe que meus dente é tudo ringindo (...) Mastigando areia pura... Eu chorava! 

Às vezes botava um lençol por cima das cadeiras e botava elas pra comer debaixo 

pra na hora do almoço não comer só areia.
45

 

 

Assim, a superação das dificuldades decorrentes das areias não se limitou ao 

trabalho das associações. Entre os trabalhadores mais próximos do mar fazia-se 
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necessária a realização de pequenos improvisos diários. Descarregava-se parte da terra 

com carrinho de mão, aguava-se o chão, empilhavam-se plantas e palhas sobre as dunas. 

Desse modo, a experiência concreta com um meio natural que por vezes se mostrava 

bastante hostil tornou esse um espaço marcado pela inventividade popular, capaz de 

amenizar os transtornos e reverter situações por vezes adversas. Há, nesse contexto, a 

convicção das características inerentes à condição praiana como uma experiência 

singular e de suma importância. 

Historicamente, o desenvolvimento de certas sensibilidades tornaram os 

moradores capazes de distinguir detalhes, aparentemente secundários, como, por 

exemplo, na composição do solo e da água. Se para um visitante a areia da praia pode 

aparentar ser toda igual, para os que convivem diariamente com seus efeitos, essa 

diferenciação é uma observação no mínimo importante. Por outro lado, internamente, 

predomina uma diversidade de pontos de vistas em relação à convivência mais imediata 

com a natureza. A questão é perceber como as pessoas foram constituindo práticas, 

sentimentos e modos de apreciação da natureza. 

Desse modo, supor que as pilhas de pedras e o rochedo natural servem somente 

como mecanismo de proteção contra o avanço do mar é uma grande desatenção. Esse 

lugar soma-se a outros da cidade nos quais os espaços naturais e o tipo de arquitetura 

sobre eles empreendido foram socialmente definidos pelos moradores como espaços 

perigosos e proibidos. Além de surfistas e pescadores, que utilizam os espigões para ter 

acesso ao mar, as pedras são tomadas diariamente pela população local. 

Ao mesmo tempo, os “paredões” de pedra são lugares de acesso difícil e escuros 

à noite, possuem microfronteiras sociais onde os espaços são transformados em 

territórios intransponíveis para muitos moradores da mesma comunidade. Na beira de 

praia, acontecem os namoros proibidos; sobre as pedras, muitos jovens iniciaram a 

sexualidade e experimentaram drogas. Mortes, acidentes, traições matrimoniais e toda 

uma gama de atos escusos se desenvolvem sobre poeiras e paralelepípedos. 
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Figura 6: Espigão do Titanzinho. As pedras de contenção para o porto abrigam diversas sociabilidades. 

Fonte: Raimundo Ferreira Cavalcante, 2013.  

Vários indícios apontam que entre os moradores da comunidade parece haver 

divergências gritantes sobre a afeição ou não dadas à vida à beira-mar. Entre os 

surfistas, por exemplo, a praia é quase sempre considerada como ponto de encontro, 

diversão e amizade. Aqui a praia conserva a ideia da dádiva divina e da fecundidade. A 

moradia na praia consiste, portanto, num privilégio, contudo, continua-se a conviver 

com o pensamento da maldição, da desgraça e da falta de sorte de ali se habitar. Desse 

modo, da relação dos homens com a natureza emerge também a desarmonia. Nas 

memórias, surgem tanto as imagens do paraíso quanto as do inferno. A ambiência 

perigosa, por sua vez, tem sua marca nos constantes riscos e acidentes banais. Ao longo 

do tempo, as histórias de pessoas pretensiosas ou distraídas que foram vítimas em 

acidentes fatais se espalharam. 

Se há controvérsias sobre os desígnios da natureza e as relações estabelecidas 

com o meio, há igualmente uma contradição sobre o valor econômico atribuído às casas 

da beira-mar. Nessa parte do litoral, operou-se uma estranha lógica de ocupação na qual 

as residências mais próximas da praia se tornaram exatamente as mais vulneráveis às 

intempéries naturais, por isso, são menos valorizadas comercialmente. Como não 

interessa aos trabalhadores locais de maior poder aquisitivo morar em frente à incômoda 

maresia, as residências à beira da praia continuam sendo as mais rudimentares em 

matéria de arquitetura e segurança domiciliar. 
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Até mesmo nas casas das ruas principais, mais afastadas da água, porém, é 

comum amenizar o cair da areia forrando-se as telhas com um tipo de lona plástica. O 

plástico, entretanto, não elimina a estranha sensação do cair da terra sobre o corpo. Seja 

como local de moradia, trabalho ou lazer, as nuanças geográficas interferem diretamente 

no dia a dia da população, aguçando sobremaneira suas sensibilidades. Do teto 

emplastificado sob o qual se dorme ao chão movediço em que se pisa, os elementos 

naturais deixam suas marcas na memória e nas aventuras do cotidiano. Conforme foi 

observado na narrativa de dona Zuleide, existe uma memória desses perigos e aventuras 

experimentados à beira mar. 

Então essa área aqui começou porque o Titan Velho (Praia Mansa) foi invadido 

pelas águas, e o governo com medo, a Capitania (dos portos) com medo de as 

pessoas anoitecer viva e num amanhecerem que o mar tava crescendo muito, 

tomando o paredão (...) pra gente atravessar nas marés grandes era um sufoco! A 

gente ia enxuta e voltava molhada que o banho era certo. Maior perigo! Então eles 

mudaram o pessoal pra essa área próxima (...).
46

 

Apesar de algumas experiências traumáticas, em algumas falas, a deficiência 

socioeconômica devia ser superada exatamente pela utilização racional do ecossistema, 

pela mediação entre consciência dos valores humanos e a natureza, pelo mutualismo 

com o ambiente, pelo uso do espaço como impulsionador das transformações sociais 

necessárias. Nesse contexto, parte da juventude passou a preconizar a superação dos 

problemas por via da mudança cultural. Surge o entendimento de que a cultura local não 

mais podia se restringir ao microcosmo do bairro, ainda que o espaço contenha os 

elementos essenciais de sua formação, mas deveria se basear na integração da 

comunidade ao mundo global. E, nesse aspecto, o surfe surge como excelente opção, 

idealizado quase que “naturalmente”, em face das transformações sociais pretendidas. 

No Serviluz, ao tempo dos candeeiros e velas, sobreveio a época dos refletores. 

A lua e as estrelas já não iluminavam a contento os caminhos em terra e a chama do 

fogo tornou-se severa ameaça. Com o passar dos anos, os postes de eletricidade já não 

eram suficientes somente nas ruas e estabeleceu-se a necessidade da iluminação noturna 

na praia. Ali, desde os anos 1960, se havia adquirido certa sensibilidade para a luz 

elétrica e desenvolvido o gosto pelo uso noturno dos espaços. O desejo do asfalto 

também se concretizou e as memórias das areias, atualmente, se misturam às 

lembranças da cidade asfaltada, que praticamente domina as vielas da beira de praia. No 
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dia a dia dos trabalhadores, a linha de ônibus, por exemplo, passou a representar a 

possibilidade da sonhada educação dos filhos. 

De modo geral, antes do inchaço populacional que assolou o lugar na década de 

1980, era comum que apenas um dos lados do terreno fosse de área construída. O outro 

lado do terreno estava geralmente destinado ao quintal. Nos espaços dos quintais, 

prevalecia ainda o resquício da verde e abundante mata que outrora era encontrada na 

aldeia do Mucuripe. Nos morros continuava a florescer uma cobertura vegetal típica da 

região, árvores que cresceram sobre as dunas que ainda não haviam sido ocupadas. 

Mesmo sendo um pressuposto básico da construção, a limpeza do terreno para 

fins de ocupação pelo homem não eliminou, de imediato, a variedade vegetal. O quintal 

também foi se tornando um espaço destinado ao trabalho. Pequenas tarefas ou 

atividades complementares de renda podiam ser ali realizadas. Nessa tradição, na 

residência de alguns surfistas, por exemplo, o fundo da casa se transformou também 

numa espécie de oficina caseira para a realização de consertos, guarda ou aluguel de 

pranchas e outros equipamentos. Essa estrutura precária forneceu o suporte básico para 

os primeiros jovens praticantes do surfe. 

Na época majestosa da pesca da lagosta, famílias inteiras se reuniam à sombra de 

uma árvore ou sob um pequeno alpendre de palha para tecer redes de arame ou náilon, 

destinadas à captura do marisco. Não raramente, após o serviço, logo se acendia uma 

pequena fogueira com a madeira armazenada no quintal e preparava-se ali mesmo a 

comida, possivelmente peixe assado ou cozido. Esses hábitos remanescentes, porém, 

foram aos poucos diminuindo. Cresceu o número de fogões alimentados a gás de 

cozinha, o fogo se tornou menos uma necessidade e mais uma diversão esporádica entre 

amigos. 

Assim, os surfistas locais da primeira geração conviveram nas ruas, becos e 

quintais quando ainda era bastante comum a presença de animais diversos. Nesse 

tempo, cavalos e burros faziam transporte humano ou carregavam mercadorias a serem 

vendidas de porta em porta. A criação de galinhas, patos, porcos e outros bichos era 

prática muito comum nas cercanias, herança rural que na cidade constituía um tipo de 

complemento de renda e que muitas vezes garantia a alimentação familiar. 
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Com o passar do tempo, entretanto, se mudaram as opções de moradia, os 

hábitos alimentares e mesmo as noções de higiene corporal. A regulação das práticas de 

saúde configurou uma mudança de postura, com a introdução de novos modos 

assépticos. Modificam-se, inclusive, as formas de vestimenta e os cuidado dispensados 

ao corpo, na medida em que outras concepções estéticas foram se sedimentando na 

localidade. 

Essas tendências, entretanto, não eliminaram por completo antigos hábitos e 

costumes. Cada contexto histórico parece guardar singularidades e, apesar da 

convivência de múltiplas temporalidades, por vezes, as paredes de tijolo podem fazer 

adormecer certas formas de socialização, acesas à época da madeira. O padrão 

habitacional de alvenaria, por exemplo, não impediu o intenso fluxo de informações 

entre a rua e o lar, entre público e o privado. 

Residindo sobre uma localização geográfica atípica, rica e selvagem, 

desenvolveram então suas estratégias de sobrevivência, constituíram traços culturais e 

organizaram o cotidiano. Dentro das possibilidades históricas, dada pelo meio natural e 

pela intervenção do homem na natureza, procuraram, quase sempre de maneira coletiva, 

inventar formas dignas e agradáveis de sobreviver na ambiência na qual se 

relacionavam. De certa forma, os moradores dos diversos bairros fizeram operar uma 

lógica de vida diferenciada, que, muitas vezes, contrastava com a racionalidade que se 

pretendia para o espaço urbano do progresso. No trabalho, nas habitações e nos 

relacionamentos pessoais, emerge a criatividade de sujeitos históricos entrelaçados ao 

meio. Em determinadas circunstâncias, os habitantes do Serviluz e regiões adjacentes se 

apropriaram culturalmente das condições naturais estabelecidas, preservando-as, 

modificando-as e utilizando-as em benefício próprio. 

Um dos pontos marcantes dos movimentos associativos que foram se formando 

no bairro era exatamente a sabedoria e a disposição para elaborar estratégias e 

reivindicações em função do tipo específico de paisagem no qual estavam inseridos: 

A areia fazia funil, era uma assombração,  

O feijão quando cozinhava, ninguém podia comer não. 

Nesse tempo as criancinhas viviam pra morrer, 

e nós sempre cobrávamos, a força do Poder. 

Vinha gente dos órgãos, estudar a solução. 

Mas só os que sofriam, trabalhavam feito uns cão, 
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Retirando areia pesada que tirava tudo então.
47

 

 

As condições adversas do ambiente estacam em muitos aspectos da vida, 

interferindo diretamente no cotidiano. Os homens e mulheres situavam-se num 

ecossistema ativo, e em dados momentos pareciam travar duelos contra os gigantes, as 

forças da natureza. De fato, a carência material era quase generalizada nos bairros 

pobres da cidade. Bairros históricos do litoral leste, como Pirambu e Barra do Ceará, 

apresentavam semelhantes condições geográficas, mas, na comunidade do Serviluz, 

localizado na ponta de mar mais avançada do litoral cearense, as dificuldades e 

prejuízos advindos da natureza eram bastante evidentes.  

 

Figura 7: Habitações do Titanzinho. Fonte: Raimundo Cavalcante Ferreira, 2013.  

A “luta” contra as intempéries se amplia de modo sazonal, notadamente durante 

o período das ressacas da maré, nas enchentes trazidas pelos meses de inverno e na 

época dos ventos intensos, de agosto a novembro. Se as manifestações da natureza são 

sazonais, os dramas dos moradores contra seus efeitos podiam ser vividos quase que 

permanentemente. 

Por outro lado, a convivência vinculada aos elementos da natureza se relaciona 

com o desenvolvimento das técnicas e habilidades corporais. Em suas vivências e 

sociabilidades, os moradores forjam a capacidade de melhor aproveitar águas, areias, 

pedras e apetrechos materiais. Mergulhos demorados, nados acelerados, saltos 

“mortais”, carretilha nos morros, descidas no casco das jangadas e um amplo conjunto 
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de práticas corporais são transmitidas através das gerações. A prática do surfe, em certo 

sentido, deu continuidade renovada à tradição em que natureza, corpo, trabalho e cultura 

se fundem. 

 

2.3 A “tragédia” portuária:  

“Aqui, a natureza recuou ante o trabalho do homem, que modelou a pedra e redesenhou os limites 

impostos por Deus ao oceano (...) o porto se apresenta como um lugar ambíguo, inquietante e 

reconfortante. Espaço aberto para as riquezas e as ameaças do mundo evoca ao mesmo tempo o abrigo, 

o refúgio e a fragilidade; combina as imagens da invasão e da evasão.” 

(Alain Corbin, O Território do Vazio) 

 

“Não estaria mais a Capital cearense a revelar aquele bisonho retrato de Koster 

(viajante inglês) e a ter à sua frente às humilhantes e dolorosas perspectivas de 

portos tentados e fracassados diante da fúria dos verdes mares tão decantados, mas 

por outro lado tão destruidores.” 

(Jornal O Povo, 1938) 

A história do porto Mucuripe, assim como a própria história portuária de 

Fortaleza, exprime diversas inconsistências e contradições. Não por acaso, o historiador 

cearense Raimundo Girão se referiu ironicamente ao episódio da construção do porto da 

cidade na área do Mucuripe como sendo uma “tragédia portuária”, em razão dos 

impactos causados na geografia e na estética da cidade.
48

 

Foi após o novo porto – elemento central no processo de expansão e reordenação 

espacial da tradicional enseada de pescadores do Mucuripe - que a região experimentou 

uma série de mudanças nas condições naturais e nos modos de organização social. No 

antigo cenário, hoje renovado pelas inúmeras habitações feitas de tijolo, as paredes 

durante muito tempo foram edificadas à base de varas, entrelaçadas e enchidas a mão 

com barro. O porto veio modificar essa paisagem até então formada por casebres de 

taipa, herança que remontava ainda ao período colonial. 

O antigo porto de Fortaleza, localizado na Praia de Iracema, foi construído no 

momento em que a cidade já tinha assumido a hegemonia econômica e administrativa 

da Província do Ceará. Com o advento da República e a emergência de novas forças 

sociais, a Capital centralizou ainda mais as decisões políticas do Estado; e as elites 

locais, além da construção de equipamentos modernizadores como o Porto, a Estrada de 

Ferro e o Passeio Público, também empreenderam um verdadeiro processo de 
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remodelação, saneamento e controle do espaço urbano.
49

 O Passeio Público, por 

exemplo, surgiu para satisfazer o desejo por uma área exclusiva de lazer público para 

Fortaleza, que carecia de equipamentos que outras grandes cidades brasileiras já 

possuíam.50
 

Nas ruas, ampliava-se o movimento de automóveis motorizados e os bondes 

requereram maior extensão de calçamento, na empreitada de reduzir o imenso areal que 

incomodava as pessoas e dificultava o fluxo de veículos. Nessa época, a região do litoral 

praticamente não despertava interesse comercial e os “quimoeiros” eram os 

carregadores de “quimoas”, vasilhames utilizados para recolher o depósito das fossas 

domésticas e o despejar no mar.
51

 

Um longo debate sobre uma solução para o problema portuário de Fortaleza 

ganhou força ao longo dos anos 1930. Afinal, onde construí-lo? Distante do centro 

urbano da cidade, o pequeno arrabalde do Mucuripe ficava a cinco quilômetros do então 

centro comercial de Fortaleza e eram bastante precárias as condições de transporte. A 

construção, por isso, exigia a aplicação de recursos financeiros bem mais elevados. 

Apesar do custo, a “solução Mucuripe”, como foi amplamente divulgada na imprensa 

local, surgiu como alternativa definitiva, contrapondo-se, assim, ao simples 

melhoramento das instalações do antigo porto de Fortaleza. 

Finalmente, em 1938, os jornais da Capital noticiavam, num certo tom de 

empolgação, a assinatura do contrato para o início das obras. Nas palavras do então 

interventor Francisco Menezes Pimentel, não restava dúvida de que naquela hora estava 

“(...) se levantando um clamor, no seio da população, em favor da construção em 

Mucuripe.”
52

 Afinal venceu a concorrência o projeto portuário do engenheiro Augusto 

Hor Meyill, “um técnico abalizado”, cujo moderno projeto “tinha a vantagem de 

aproveitar um trabalho já realizado pela natureza.”
53
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Após o início do porto, a projeção industrial se expandiu a passos mais largos. 

Era o prelúdio de um processo que resultou na intensa remodelação da paisagem de toda 

a região. Praticamente desfigurada após o início das obras portuárias, a bela enseada, 

onde um recôncavo natural tornara o mar mais aprofundado, foi alvo de impacto 

ambiental profundo. 

Na orla de Fortaleza, pela magnitude dos espigões de pedra ali erguidos, 

mudaria boa parte da paisagem litorânea; mas as transformações urbanísticas não 

afetaram somente a população pobre da cidade, que se deslocava constantemente em 

função das obras. A vistosa Praia de Iracema, por exemplo, antigo cartão-postal da 

cidade, onde a beleza natural atraía banhistas e curiosos, foi praticamente destruída com 

o avanço do mar, em virtude das obras do Porto do Mucuripe. 

As contradições do porto, obviamente, não se reservam apenas à disseminação 

de problemas ambientais. Afetaram de modo bastante contundente as condições 

socioeconômicas de todo o lugar que o circunda. Assim, o cais e a indústria estão 

diretamente relacionados não apenas à geração de novas formas e oportunidades de 

trabalho, mas também à própria dinâmica de ocupação dessa parte da cidade pelas 

classes trabalhadoras. 

O porto e todo o complexo industrial
54

 estabeleceram uma relação de intensa 

ambiguidade aos olhos da população, que passou a habitar nos seus arredores. Na 

memória dos trabalhadores locais, o porto representa muitas vezes não somente 

emprego direto dentro das docas, mas, sobretudo, a possibilidade de obtenção de 

pequenos afazeres entre os inúmeros homens que para lá rumam diariamente. Com os 

investimentos realizados na construção e ampliação do porto, a região do Mucuripe se 

configurou como locus privilegiado de oportunidades e como possibilidade concreta de 

inserção no mundo urbano do trabalho. Prevalecia, porém, a admissão aos serviços de 

capatazia, carregadores, empilhadores e conferentes, bem como nas tarefas de 

vigilância, portaria, limpeza e manutenção. 
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Havia inclusive aqueles homens que eram empregados na venda e distribuição 

de botijões de gás e latas de querosene, nas poucas habitações onde o morador dispunha 

de fogão ou podia comprar querosene em quantidade maior. Nesse caso, a mercadoria 

tinha de ser transportada às costas, já que não era possível o tráfego de veículos sobre as 

areias ainda não pavimentadas. 

Além disso, as novas oportunidades traziam consigo os riscos inerentes à própria 

atividade industrial. Isso significou na prática a ocorrência de inúmeros acidentes com o 

manuseio de produtos e equipamentos de trabalho não habituais. Ali se instalou uma 

indústria moderna, movimentada por uma tecnologia “de ponta” e, no entanto, os 

acidentes se tornaram rotina entre a classe trabalhadora, não acostumada à maquinária 

moderna. Este aspecto pode ser claramente observado nas entrevistas realizadas com 

alguns ex-surfistas que por diversos motivos abandoram o surfe profissional e 

atualmente estão empregados no setor industrial. 

As mortes no mar, os naufrágios e os afogamentos somavam-se agora às mortes 

em terra. Nesse lugar pairava a ideia de que não se pode em nenhum momento vacilar. 

Os trens, os navios e os caminhões continuamente carregados indicavam uma alteração 

importante no ritmo de vida local. Ainda que esses elementos, característicos do 

progresso que se fazia concreto, apareçam essencialmente nas narrativas orais como 

sendo vinculados à geração de emprego e renda na região, eles certamente assinalam 

também outras formas de vivência do tempo e novas modalidades de organização das 

culturas. 

Acidentes e outros episódios trágicos, como os ocorridos com a extinta empresa 

SERVILUZ, demonstram como a história do desejo de modernização da cidade fazia-se 

eivada de ambiguidades.  

O projeto do Mucuripe fora desenhado para utilizar a água do mar (...), mas quando 

ocorria a maré baixa, entravam nos referidos tubos areia, peixinhos, crustáceos, 

águas marinhas (...) ocasionando sua obstrução, prejudicando o resfriamento do 

condensador e o funcionamento normal da turbina, o que acarretava freqüentes 

interrupções do fornecimento de energia elétrica. O SERVILUZ teve que manter 

equipes de mergulhadores, que cumpriam o penoso serviço de limpeza e 

deslocamento das bombas de dragagem.
55

 

 

De certo modo, a própria paisagem apontava a relativa incapacidade de realização 

do almejado progresso. Os problemas técnicos que frequentemente paralisavam as 
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turbinas e os altos preços das tarifas foram alvos constantes de denúncias por parte da 

imprensa: “SERVILUZ ilumina meia cidade e deve dinheiro a meio mundo.”
56

 A 

natureza, grosseiramente modificada, dificultou, inclusive, a montagem do porto e da 

indústria. No decurso das obras, bem como no processo constante de manutenção, as 

condições naturais avariavam sem tréguas os prédios e equipamentos das fábricas. O 

projeto de energia da época foi desenhado para utilizar a água do mar, o que só era 

possível com a manutenção permanente de equipes de mergulhadores. 

Nesse caso, convém afirmar que eram os homens das classes trabalhadoras que 

cumpriam o penoso serviço de limpeza e deslocamento das bombas de dragagem da 

usina. Foram eles que tiveram seus corpos mutilados pela maquinária moderna. Muitas 

vidas se perderam na tentativa de domesticação do meio natural. A empreitada de 

submeter a natureza ao progresso foi particularmente desastrosa na óptica dos 

trabalhadores.
57

  

O artefato tecnológico carecia de certa garantia na regularidade na prestação do 

serviço e, mesmo do ponto de vista econômico, a usina causava prejuízos consideráveis 

ao comércio, à indústria e mesmo às populações dos bairros mais ricos. Durante muito 

tempo, apesar dos rotineiros apagões, a energia elétrica ali produzida iluminava quase 

toda a cidade, alimentava as indústrias, o porto, clareava a zona de meretrício, mas não 

brilhava na comunidade de pescadores do Serviluz. De modo geral, as luzes da 

modernidade e do progresso
58

 clareavam apenas espaços isolados da cidade. 

Nessa região, o barulho das ondas do mar se intercalava agora com a sirene das 

usinas; a intensa maresia da praia se misturava ao forte cheiro de gás; bebia-se água 

com gosto de querosene. O fogo, a areia, o vento e a água constituem elementos que 

denotam a especificidade do bairro na cidade e apontam também para a formação de 

estratégias de sobrevivência e desenvolvimento de culturas intimamente relacionadas às 

condições da natureza. 
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Figura 8: O Porto do Mucuripe e a antiga usina SERVILUZ. A usina foi criada em 1954 e extinta na 

década de 1960. A construção do porto ampliou consideravelmente as possibilidades de trabalho, atraindo 

muitos trabalhadores para o seu entorno. Fonte: Autor e data desconhecidos. 

No que concerne ainda ao processo de industrialização, é impossível esquecer o 

fato de que a comunidade Serviluz cresceu espremida entre as altas marés do litoral 

leste da cidade e um amontoado de empresas que lidam com materiais altamente 

inflamáveis. Os primeiros casebres, de pobreza e fragilidade gritantes, foram erguidos 

sobre os morros de areia frouxa e sobre as tubulações de gás, o que faz sugerir o perigo 

constante em que essas pessoas viveram, e ainda hoje vivem. As areias do velho 

Mucuripe em pouco tempo se tornaram tão belas quanto assustadoras. 

Após a instalação dos tanques de combustível, o processamento de produtos 

altamente inflamáveis transformou essa região num imenso “barril de pólvora”. O que 

significa, porém, exatamente, morar nos arredores de um terminal industrial de gás? No 

primeiro grande incêndio, ocorrido em julho de 1980, as chamas chegaram a mais de 50 

metros de altura, consumindo milhares de litros de combustíveis da empresa Shell. 

Todos os esforços possíveis e imagináveis foram empregados no combate ao incêndio, 

que irrompeu em pelo menos sete tanques no terminal da Shell, localizado na Esplanada 

do Mucuripe, onde estavam acumulados mais 10 milhões de litros de gasolina.
59

 

Pela localização do Serviluz, espremido entre o fogo e o mar, tudo se tornou ainda 

mais desesperador. Experiência traumática, esse episódio foi recorrente nas narrativas 

orais, entre outros motivos, porque indicava o preço a pagar para aportar nesse lugar. 

Assim, muitos entrevistados afirmaram que o bairro já não era mais o mesmo. Os 

perigos se concretizaram e se tornaram uma realidade trágica. Era quase impossível 
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esquecer o local onde se estava instalado. Constantemente, ainda hoje, ocorrem 

pequenos sustos, focos isolados, falsos alarmes e simulações que se repetem. 

Em razão do perigo do fogo, muitas pessoas do bairro simplesmente foram 

embora. O incêndio na verdade aparece como ponto-limite de uma contradição na qual 

aqueles que conseguissem com o fogo conviver teriam um sono relativamente tranquilo, 

pelo menos em relação à ameaçadora especulação imobiliária. Assim, a presença do 

porto podia ser observada também pelos diversos problemas causados à população do 

entorno. 

O cais do porto trouxe tudo de ruim pra cá, foi a prostituição, a droga, o tráfico e 

essas coisas (...) esse cais do porto como você sabe vem de tudo né, os marinheiros, 

os gringos (...) foi um grande avanço pro desenvolvimento do bairro? Isso ai com 

certeza! Foi bom por um lado, mas por outro lado teve a prostituição que é dos 

navios que vem de fora e tudo. Então teve aquela área ali do Serviluz que é o Farol 

né, que chamava farol velho, que formou as boates. Quem ia pro Farol ia se 

prostituir.
60

 

O que o Estado e o capital privado não planejaram foi que para essa parte da 

cidade, sem um equacionamento urbano definido e num ambiente ecologicamente 

condenável, convergissem pessoas com identidades e culturas tão diferenciadas. Por 

outro lado, em razão do inchaço generalizado da cidade, a área do Serviluz acabou se 

aproximando das áreas nobres da cidade. Com o passar do tempo, algumas zonas de 

praia de Fortaleza não mais eram vistas como espaços desqualificados, mas como 

pontos revigorados pelo turismo em ascensão. Apesar disso, a comunidade Serviluz e os 

bairros populares, que se localizavam ao lado do novo porto de Fortaleza, não mais 

recebiam os passageiros dos navios que movimentavam o cenário portuário do 

Mucuripe. 

Figura 9: Navio ancorado no porto do Mucuripe. Observa-se o contraste visível entre a estrutura portuária 

e as habitações da comunidade. Fonte: Raimundo Cavalcante Ferreira, 2014. 
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Envoltos nesse ambiente excludente e socialmente transformado, os moradores 

de beira de praia de Fortaleza desenvolveram também a noção da mutabilidade 

sistemática da paisagem. Se o homem remodela a seu bel-prazer a natureza, a certeza de 

que as coisas na cidade não são estáticas torna-se muitas vezes uma condição, fazendo 

aflorar um homem capaz de mudar e se transformar juntamente com a natureza. 

No Porto do Mucuripe, as primeiras pedras só começaram a ser assentadas por 

volta de 1940. A obra foi concluída na década de 1960, introduzindo edificações que 

proporcionaram impactos consideráveis na geografia do lugar. O memorialista 

Blanchard Girão observou ainda que nessa época “(...) o romântico e íntimo esconderijo 

de velhos homens do mar, fez-se caótica albergaria de gente doutras origens e de outros 

costumes. Em meio a essa desordem urbanística, implantou-se ali também a 

prostituição.”
61

 

Dona Záida Amora também considerou que, após o porto, houve uma 

“decadência” generalizada do Mucuripe: 

Assisti a decadência da praia com a construção do porto. O mar avançando a 

derrubar o coqueiral, destruindo aquela beleza sem par do Mucuripe e da Volta da 

Jurema de então, as ondas varrendo e destruindo casebres e casas de tijolo e telha. 

Encurralaram o mar lá em cima, com aquela barragem de pedra, que os trens 

carregavam a cada momento. Eram montanhas de pedra atiradas na água para 

amansá-la e permitir o surgimento do porto com seu cais. E eu vi esse espetáculo 

triste. As ondas vinham fortes, violentas. Na primeira vez, cavavam os pés dos 

coqueiros, na segunda já os levava para o mar. Quando as marés enchiam, traziam 

muita coisa para a praia. Houve que achasse peças de ouro, dinheiro, mil coisas que 

viviam escondidas no fundo do oceano. É como se ele, zangado, estivesse 

vomitando tudo.
62

 

Assim, a enseada do Mucuripe se transformou radicalmente. Com a urbanização, 

a terra, que quase nada valia ao tempo da aldeia de pescadores, passou a constituir um 

dos metros quadrados mais caros da cidade. Apesar, no entanto, da discutida localização 

e do impacto na vida dos trabalhadores do mar, o porto passou a ser considerado pela 

grande imprensa como maravilhoso empreendimento que causava orgulho para o 

Estado. Antes do advento do porto, os primeiros ocupantes foram principalmente os 

pescadores, migrantes de outras regiões praianas da longa costa cearense que, em 

distintas épocas de calamidade, fugiram para a Capital. Aos poucos, a imensa floresta de 

cajueiros deu lugar a uma paisagem mais moderna e cosmopolita. Chegou o tempo da 

indústria, da agitação imobiliária e dos arranha-céus. 
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Os habitantes desse lugar, entretanto, não vivem a atmosfera que os circunda 

impunemente. Residindo sobre uma localização geográfica atípica, rica e ao mesmo 

tempo selvagem, desenvolveram então suas estratégias de sobrevivência. Constituíram 

traços culturais e organizaram o cotidiano dentro das possibilidades históricas, dadas 

tanto pelo meio natural quanto pela intervenção provocada pelo homem na natureza. O 

espaço, desconsiderando quaisquer determinismos geográficos, tornou-se um elemento 

básico da cultura dessa gente. No trabalho, nas habitações, nas ruas e becos, nos 

relacionamentos pessoais, emerge a criatividade diária de sujeitos históricos que 

aprenderam a se entrelaçar e a se desgarrar do meio. Em certas circunstâncias, essa 

população se apropria e rearticula os sentidos sociais atribuídos à natureza, preservando-

os ou modificando-os em benefício próprio. 

Escolha ou necessidade, o fato é que, no Titanzinho, sabe-se que se habita um 

pedaço de chão que até bem pouco tempo era tudo água do mar. Exigem-se, portanto, 

constantes readaptações no plano local. Os primeiros atletas de surfe vivenciaram 

exatamente a modificação dessa paisagem. As obras portuárias modificaram, inclusive, 

a potência e o tipo de onda: 

(...) antigamente quando eu era moleque o negócio era mais quente. O Titanzinho 

rolava mais onda grande porque o paredão era menor. Hoje em dia cresceu mais o 

paredão. Eu acho que no começo dos anos 80 terminaram de fazer ele né, não me 

lembro da data que terminaram ele, mas ele era menor. De 60 pra 80 ele era menor, 

até a metade dele, e as ondas eram bem maiores. A correnteza entrava mais forte nas 

ondulações. 
63

 

Contraditoriamente, à medida que as grandes ondas diminuíram, permitiu-se o 

acesso mais tranquilo à arrebentação, encorajando decisivamente a prática do surfe. 

Assim, tanto a construção das pequenas habitações do Serviluz quanto a criação de 

escolinhas de surfe, por exemplo, só foram possíveis após a construção de um grande 

espigão de pedras, capaz de fazer recuar as águas. Com o mar “dominado”, os tratores e 

caçambas derrubaram morros e limparam o terreno. As pedras foram alinhadas por 

locomotivas. Foram então construídas as primeiras palhoças de taipa. Rapidamente, 

protegido pelas rochas e pedras, aquele pedaço de terra ocupado até então por apenas 

uma ou duas ruas se transformou num formigueiro humano impressionante. 
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2.4 A zona de prostituição do Farol: Os “de dentro” e os “de fora” 

A paisagem natural era de esplendor, a humana, de tristeza e miséria (...) o Farol, designação 

inadequada para abrigar quem vive sem uma luz a indicar-lhe o futuro.  

(Padre José Nilson, In: Mucuripe: Do Pinzon ao Padre Nilson). 

No Ceará, apesar do avanço da industrialização e da especulação imobiliária 

sobre a orla, somente a partir dos anos 1970 passou-se a contar com uma infraestrutura 

mais adequada, para o setor de turismo. Assim, durante um longo tempo, ignoraram-se 

o encanto das praias e o prazer do banho de mar em Fortaleza que, muito tardiamente, 

se abriu de modo mais incisivo para o seu litoral. Na cidade, por longo tempo, a praia 

foi um lugar desaconselhável para as “pessoas de bem”.  

Os tempos mudaram, no entanto, e, no novo contexto político e econômico da 

cidade turística, as áreas de praias passaram a ter novas funções sociais e a receber 

outros frequentadores. Historicamente, Fortaleza concentrava suas principais atividades 

comerciais, políticas e administrativas na região central. Nesse período, porém, as elites 

locais passaram a ocupar os novos bairros elegantes em formação, especialmente os 

mais próximos da orla. 

Na contramão dessa modernização urbana, para a beira de praia do Serviluz 

convergiram muitos dos personagens que não interessavam no novo cenário, criado para 

o deleite das elites e dos estrangeiros. 

Na zona portuária, no Mucuripe, começava a surgir a prostituição e, por isso, em 

1952, 600 mulheres foram ameaçadas de despejo pela Secretaria de Polícia, pois 

algumas famílias exigiram a transferência dos prostíbulos para outros lugares. Os 

botequins e a prostituição eram acusados “da degradação em larga escala” no 

Mucuripe que se expandia.
64

 

Em relação ao perfil urbano de Fortaleza, “(...) a decantada defesa da moral 

pública, o combate à prostituição e a malandragem criavam um clima de medo 

constante nos bairros pobres.”
65

 O governo muitas vezes aproveitava o trabalho gratuito 

de retirantes e os empregava na construção de obras públicas. Do mesmo modo, “(...) a 

polícia era acusada de explorar a prostituição, na busca de gorjetas das madames, que 

assim poderiam agir livremente.”
66

 Nessa esteira, em maio de 1960, a Secretaria de 

Segurança Pública “(...) prometia afastar o meretrício do centro da cidade, desviando-se 
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a rota da prostituição para as imediações do Farol do Mucuripe, onde não residiam 

famílias de classe média que pudessem ser perturbadas com a vida noturna dos 

cabarés.”
67

 Desde o tempo da construção do Porto do Mucuripe, a prostituição já 

rondava essa beira da praia. 

A Rua da Frente era uma Babel. Uma misturação total de gente. Famílias veteranas, 

netos e filhos de velhos jangadeiros, pobres arruinados que se foram abrigar naquela 

praia miserável. E muitas, numerosas prostitutas. Estas faziam a diferença. Viviam 

naquela vida desregrada. Bebendo, amando, brigando por causa dos seus homens, 

geralmente pescadores e marinheiros que chegavam das cansativas viagens aos 

mares ansiosos por abraços e carinhos. 
68

 

Essas sociabilidades se espalharam pelo entorno portuário. Homens e mulheres 

pobres que foram expulsos da orla subiram os morros, praticamente inóspitos, vivendo 

em condições por demais precárias. Alguns encontraram abrigos momentâneos 

engendrando os mais diversos conflitos pela moradia, promovendo contínuos processos 

de deslocamento e reassentamento urbano. A implantação da zona de prostituição do 

Farol do Mucuripe foi uma batalha para a população local. A Prefeitura negociou 

diretamente com as “madames” o pagamento das indenizações e a construção de casas 

para alojá-las: “Nada menos de 1.332 mulheres foram conduzidas para seu novo 

‘habitat’, onde ainda hoje continuam.”
69

  

Assim, o primeiro registro de ocupação em grande escala para o entorno do 

velho farol ocorreu no início dos anos 1960, quando centenas de mulheres que 

“ganhavam” a vida na antiga Rua da Frente, hoje Avenida Beira-Mar, foram 

remanejadas do seu local de moradia e trabalho para as proximidades do antigo Farol do 

Mucuripe.
70
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Figura 10: Foto aérea do Farol do Mucuripe em Fortaleza. Atualmente o prédio está abondanado, 

praticamente em ruínas. Fonte: Raimundo Cavalcante Ferreira, 2013. 

A ideia, empreendida pela Administração Pública Municipal, era encurralar a 

prostituição de vários pontos da cidade para as imediações do farol abandonado, onde 

não residiam famílias de classe média que pudessem ser perturbadas com a vida noturna 

dos cabarés. Dessa forma, a vinda de personagens que animam a vida numa zona de 

meretrício para a região do Serviluz passou a estigmatizar essa parte da cidade, antes 

ocupada por moradia de famílias de pescadores. 

Na dinâmica do espaço urbano supostamente disciplinado, as prostitutas foram 

obrigadas a criar diversas estratégias de sobrevivência. Era principalmente sobre essas 

personagens, as chamadas “raparigas do farol”, que recaíram os mais pesados fardos da 

vigilância moral e dos abusos da violência policial. 

Foi somente com a inauguração do meretrício, porém, que aconteceram os 

primeiros melhoramentos urbanos nessa área. Água, luz e telefone chegaram a uma 

região cercada de dunas e praticamente inabitada. Com o passar dos anos, a economia 

local prosperou e o nível habitacional melhorou gradativamente. Muitos dos visitantes 

do Farol eram marítimos de outras nacionalidades que pagavam pelos serviços em 

dólar. Assim, comerciantes e cambistas do local compravam o dinheiro estrangeiro e, 

aos poucos, o comércio local começou a florescer. 

Espaços localizados, os bordéis foram, ao longo dos tempos, alvos de 

campanhas públicas por parte da vizinhança que exigia o distanciamento entre as casas 

de prostituição e as “famílias de bem”. Nesse caso, as preocupações com a regulação da 

conduta sexual e a discriminação social aumentam quando o trabalho prostituinte é 
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desempenhado numa zona específica, onde o estigma pode ser geograficamente 

exercido. 

A prostituição local, contudo, nem sempre se opõe aos aspectos familiares 

vigentes. Com o casamento de alguns pescadores com essas mulheres podia-se, por 

exemplo, reforçar a estrutura familiar do tipo nuclear. Trata-se de uma atividade que 

agrega, tanto quanto não dispersa, seus agentes. No bairro, as prostitutas eram mulheres 

que cumpriam muitas vezes um duplo papel, materno e paterno, indo ao cabaré para 

preservar (leia-se sustentar) boa parte da sua família. Nesse universo, acordos 

silenciosos podem ser estabelecidos; “há prostitutas e prostitutas”. 

Na comunidade, vale ressaltar que alguns dos primeiros atletas vitoriosos, e hoje 

reconhecidos internacionalmente pelo desempenho no surfe de alto rendimento, são 

filhos de mulheres que trabalhavam no Farol ou que conviveram diretamente com essa 

realidade. A participação direta nessa ambiência de boemia, prazer e violência foram, 

inclusive, constantemente rememoradas entre os pioneiros da prática do surfe da Praia 

do Titanzinho. 

Desse modo, o conhecimento do mundo da prostituição depende, por sua vez, 

não apenas das informações extraídas diretamente das prostitutas, mas envolve também 

uma gama de informações pertinentes a outros atores coadjuvantes no “drama” que, 

apesar de pertencentes ao mundo “de fora”, partilham o espaço físico do Farol. A 

população do Farol, de certo modo, constituiu um “caleidoscópio de marginalidade 

urbana”
71

, mostrando profunda mistura entre casas de família e casas de prostituição. 

Um fator considerável é que a atração de jovens mulheres migrantes, bem como 

a frequente renovação do contingente de prostitutas, ampliava-se de acordo com o 

movimento na zona portuária. A permanência de “estrangeiros” no cais aumentava 

significativamente o volume de dinheiro na zona e o ganho das prostitutas. O 

entrevistado José Carlos observou como essa memória do isolamento e da violência do 

Farol contrastava com a efervescência e a quantidade de visitantes estrangeiros que 

frequentavam regularmente o lugar: 

Nessa época os cabarés eram frequentados só por estrangeiros, americanos, 

franceses. Tinha boate que só freqüentava americano, brasileiro não tinha vez (...) o 
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Farol era um local que as mulheres tinham status, as mulheres viviam bem, vestidas, 

bonitas (...) quer dizer, ganhavam dinheiro, muitas aproveitaram, algumas fizeram 

pé-de-meia, casaram, umas foram morar na Alemanha, algumas ficaram aqui, sabe. 

Mas o Serviluz os cabarés eram freqüentados exclusivamente por gringos.
72

 

As cenas descritas pelos antigos moradores, por vezes, destoam da memória 

baseada na segregação socioespacial. Uma variedade de sons, cores e luzes nutria ali 

múltiplas relações. Tudo indica que as visitações ao Farol não se davam apenas pelo 

movimento dos cabarés e toda sua boemia, a praia, pouco habitada, apresentava ainda 

uma paisagem bastante convidativa. Antes da década de 1980, “a sociedade de Fortaleza 

se divertia aqui”, enfatizou um entrevistado. Vale ressaltar que, além da visitação ao 

Farol, recebiam-se muitos praticantes de esportes náuticos e pescadores de fim de 

semana e a praia se configurava como um excelente espaço de lazer. 

O fato é que, desde o Farol, no então reduzido povoado de pescadores do 

Serviluz, deram-se intensas negociações e disputas entre os “de dentro” e os “de fora” 

desse circuito. De modo curioso, são igualmente comuns as lembranças dos episódios 

nos quais os pescadores locais disputavam, em pé de igualdade, o direito de usufruir o 

comércio sexual com pessoas de elevado poder aquisitivo: 

Por incrível que pareça no passado o pescador tinha moral, porque ganhavam bem. 

A lagosta dava dinheiro! O pescador chegava ao cabaré, à zona como nós falávamos 

na época, ele disputava pau a pau com os gringos, com o pessoal que vinha de fora 

que gastava em dólar, porque o dinheiro era fácil (...) o pescador, o pescador 

artesanal, também tinha muita aceitação porque naquela época o pescador ganhava 

muito dinheiro, a lagosta né? Tinha abundância.
73

 

De acordo com José Carlos e outros entrevistados, ainda que essa tenha sido 

uma situação relativamente efêmera, a condição do pescador figurava bem diferenciada 

daquela tradicional imagem de pobreza, quase indigência. Entre essas mulheres, a 

imagem do pescador podia, inclusive, emergir como a do “príncipe encantado”. Muitos 

homens do mar podiam proporcionar uma vida mais segura às mulheres da zona e essa 

era, via de regra, a condição mais plausível para a fuga do trabalho meretrício. 

Nesse contexto, pescadores em boa situação financeira podiam usufruir os 

serviços sexuais prestados na zona. Os “lagosteiros”
74

, por exemplo, eram capazes de 

pagar o alto preço das bebidas, das mulheres mais bonitas e dos quartos mais luxuosos, 
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um conjunto inacessível para a maior parte dos moradores do bairro. Apesar disso, 

notadamente, as mulheres do Farol preferiam os marinheiros, considerados menos 

grosseiros e mais generosos no pagamento dos serviços oferecidos. 

O universo da comunidade não era, no entanto, totalmente permeável ao 

cotidiano do meretrício. Surgiu um forte desejo de fugir do convívio com essa agitação: 

(...) eu nunca tive isso não. Eu sempre ia porque onde meu marido tava, eu nunca 

tive medo de ir (...), mas era um negócio muito quente, muito quente, quente mesmo. 

Homens despidos, mulheres também, era uma... como é que se diz, uma... um lugar 

mesmo reservado, muito quente tá entendendo? (...) praticamente isolado (...), mas 

pra cá também eles num passavam, nem elas nem eles, eles num passavam né, era 

como assim um muro de Berlim (...).
75

 

Além das fronteiras socialmente estabelecidas, entre muitos moradores existe 

uma tendência ao apagamento da memória da prostituição no bairro. Isso implica 

reconhecer o Farol como um espaço reiteradamente rejeitado e compreendido por 

alguns como uma espécie de “mancha negra” na história do lugar. Assim, a condição de 

moradia nas proximidades da zona de prostituição se tornou também uma espécie de 

elemento de identidade. Instaurou-se no bairro a possibilidade de ser “confundido” com 

o outro, com o diferente, com o comportamento considerado imoral e por isso anormal. 

Naquela época existia uma espécie de tabu. Por exemplo, uma moça ou uma 

senhora casada não podia andar tranquilamente naquela área, porque se andasse 

possivelmente seria confundida com uma prostituta. Existia aí uma tentativa de impor 

uma divisão social que dinamizava as identificações e as diferenças na comunidade. 

Nesse aspecto, é importante ressaltar que esse territorialismo se configurou de modo 

renovado entre os adeptos do surfe, já que essa prática surge caracterizada pelas 

recorrentes disputas entre nativos e estrangeiros na concorrência pelas melhores ondas. 

Para quase todos os moradores do lugar, inevitavelmente, o encontro com esse 

universo dos prostíbulos estava diariamente colocado. Várias mulheres da noite, por 

exemplo, alugavam casas ou quartos nos arredores para descansar durante o dia. 

Acontecia que muitas das farras noturnas saíam dos bares do Farol e terminavam nos 

botecos da comunidade, na beira da praia e até mesmo nas habitações locais. Esse 

intercâmbio possibilitou, entre coisas, que turistas de várias nacionalidades se casassem 

com mulheres locais ou que fizessem laços duradouros de amizade com os nativos, 

criando novos circuitos culturais e trajetórias de vida. Desse modo, de maneiras 
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diversas, muitas pessoas vivenciaram relações sociais nas quais o intercâmbio se tornou 

uma prática comum. O surfe e o turismo, por exemplo, são atividades nas quais se 

constitui uma contínua negociação com lugares, pessoas e elementos culturais 

estrangeiros. 

No início dos anos 1980, porém, o bairro cresceu desordenadamente e aquele 

antigo reduto de pescadores e boemia passou a ser visto cada vez mais como uma 

perigosa favela. As mudanças no perfil da comunidade e o preconceito que passou a 

caracterizá-la na cidade passaram a envergonhar sobremaneira a maioria dos moradores. 

O Farol passou a ter uma rotina de muitos assaltos e mortes que o levaram ao declínio 

quando chegou a “época da marginalidade”. Sintomaticamente, a percepção dessa 

transformação repentina no ritmo de vida local, mesmo tendo explicações mais 

complexas, é com frequência atribuída inicialmente à presença da zona, fazendo 

emergir daí uma espécie de memória ressentida desse espaço. 

O territorialismo nas áreas de prostituição se manifesta de várias maneiras. 

Conhecer as regras de convivência do meio, como a não delação, por exemplo, é código 

fundamental para conseguir viver sem afrontas com as demais companheiras. Também é 

comum que no ato do trabalho as mulheres utilizem “nomes de guerra” ou que não se 

metam na briga entre duas pessoas do local, ao mesmo tempo; numa possível rixa entre 

um “de dentro” e um “de fora” da zona, rapidamente se toma partido. 

Nessa atividade, a concorrência por mercado deixa marcas contundentes no 

corpo. As agressões físicas com navalhas, “giletes” ou garrafas quebradas visam 

principalmente a partes do corpo como face ou seio, deixando cicatrizes que marcam 

profundamente uma mulher, depreciando-a no trabalho pela dilaceração física visível. 

Numa atividade cujo ganho advém do aluguel do corpo, os ganhos podem aumentar de 

modo substancial segundo os jogos sexuais, propostos, quase sempre, pelo próprio 

cliente. 

A prostituta precisa desenvolver a consciência de que o bom estado físico é 

fundamental, um “cartão de visita” para fechar bom negócio; seu ganho diminui 

substancialmente à medida que envelhece ou que aparenta desgaste físico. De modo 

geral, no entanto, o tempo hábil para o trabalho é bem curto. Nem sempre é possível 

aplicar os necessários cuidados corporais e as preocupações com a saúde e com a 

estética são comprometidas pelos desgastes contínuos e acelerados dos corpos. A 

alimentação deficiente, a ingestão contínua de álcool e drogas e as noites em claro 

deixam marcas, claramente perceptíveis à luz do dia. 
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Não sendo esse um estudo mais específico sobre as relações sociais 

estabelecidas no meretrício, coube enfatizar a importância da constituição inicial de 

fronteiras invisíveis, condições-limite, a demarcar onde e que tipo de pessoas podiam 

circular, indicando assim os usos sociais de determinados espaços. Assim, existem tanto 

barreiras quanto interações. As expressões “de dentro” e “de fora”, por isso, são muitas 

vezes incapazes de comportar as mesclas ocorridas no improviso cotidiano local. O 

esforço de definição do “de fora” tomou ainda mais impulso com o aumento 

demográfico e o surto de criminalidade no bairro. O tempo da caminhada tranquila e do 

dinheiro correndo fácil expirou. 

Assim, convém ratificar o fato de que o espaço no qual posteriormente se 

constituiria o point de surfe mais importante do Estado, historicamente, abrigou, além 

dos pescadores e das meretrizes, uma diversidade de outros trabalhadores. Entre 

conflitos e solidariedades, esses sujeitos sociais foram imprimindo suas marcas no 

cotidiano do lugar, influenciando e sendo influenciados mutuamente na configuração de 

uma comunidade multicultural. O fato é que os primeiros adeptos do surfe estavam 

intimamente ligados a estes circuitos e sociabilidades, rompendo-os ou agregando-se de 

algum modo. 

 

2.5 A juventude e os “meninos do crime” 

“(...) uma amiga minha também ela sofria muito assim porque ela era classe média 

e vinha pra cá, a mãe dela só faltava... batia nela, ela saía escondida pra vim 

surfar, porque a mãe dela dizia que ela vinha pra cá e ia se envolver com drogas e 

ia se envolver com mil e uma loucuras, aqui só tinha o que não prestava (...).” 

(Entrevista concedida por Joao Carlos Sobrinho) 

 

Por todas as transformações econômicas e sociais pelas quais transitou 

historicamente a região do Serviluz, o bairro gradativamente passou a ser visto na 

cidade como um espaço de pobreza e violência. A delinquência atribuída ao público 

juvenil, suas múltiplas facetas, impactos e sentimentos, nesse sentido, constituem 

importante capítulo nesta pesquisa. 

No Brasil, de modo geral, as mudanças sociais geradas pela interferência da 

cultura estadunindense, que massificou comportamentos, gostos e desejos, aguçaram 

também os conflitos familiares entre variadas gerações. O jovem, além de ganhar maior 
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visibilidade, passou a ser cada vez mais encarado como problema social, associado a 

insatisfação, desobediência e inconsequência. Além disso, a sociedade reviu parte das 

estruturas que antes sedimentava a família questionando-se, entre outros aspectos, o 

papel atribuído a cada um dos seus membros. 

O mito da família ideal sucumbe diante das relações econômicas e subjetivas 

que permeiam a vida em grupo. A experiência comunitária, marcada pelas idas e vindas 

das ondas migratórias, denota que a família tida como natural caminha, 

tendencialmente, para o desaparecimento. As famílias reais estão distantes do padrão 

ideal estabelecido e enfrentam problemas cotidianos, que vão desde relacionamentos 

pessoais às questões de infraestrutura. Assim, quando os jovens falam sobre suas 

famílias, normalmente entendem que não possuem uma família ideal ou perfeita, mas se 

dizem felizes com as suas. Em alguns depoimentos, parecem suspeitar de que o padrão, 

se existe concretamente, não parece fácil e nem precisa ser alcançado. 

Para boa parte dos jovens, os pais deveriam ter mais confiança nos 

relacionamentos dos filhos. No surfe, muitos adolescentes contam que a família 

deliberadamente assume sempre uma postura suspeita sobre seus amigos. Este fato 

impossibilita falar abertamente com os pais sobre assuntos considerados proibidos, 

como virgindade, sexo e drogas. Isto porque quase sempre essa comunicação se traduz 

em orientações, ou mesmo em proibições, quanto ao que é certo ou errado, conduzido 

pelos valores sociais vigentes. 

Apesar dos problemas e crises, porém, no plano local, a família se mostra 

historicamente estável, principalmente se vista em relação a tantas outras instituições e 

projetos que permeiam a vida social. O protótipo da família ideal harmônica, completa e 

amorosa, no entanto, desaba ante a realidade da vida cotidiana, surgindo diversos 

rearranjos familiares. 

As alterações nas condições de trabalho, o crescente interesse pela escolarização 

e os conflitos advindos da vida urbana redefiniram os papeis sociais tradicionalmente 

exercidos. De modo geral, tendeu-se tanto a se dilatar a figura do pai provedor quanto a 

diminuir a imagem da mãe submissa, dedicada exclusivamente ao lar e aos filhos. A 

crescente diminuição da extensão da autoridade paterna permitiu a emergência do 
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jovem moderno76 e a juventude ingressou cada vez mais cedo no mundo competitivo e 

impessoal das relações capitalistas. Entre a liberdade de consumo e a contestação da 

ordem vigente, os comportamentos e as práticas juvenis ganharam atenção especial de 

toda a sociedade. Não seria possível, no entanto, privar a juventude totalmente de sua 

liberdade. Foi preciso então destinar novos lugares e atividades que abrigassem as 

sociabilidades juvenis, ocupando-se novas áreas, como os cinemas, os clubes e as 

praias.77 

O surfe emerge nesse contexto em que as transformações da vida urbana 

influenciaram vastamente a juventude, no caso da elite, primordialmente branca e 

masculina. São esses jovens ricos e audaciosos que primeiro irão experimentar as 

aventuras, os perigos e as emoções ofertados pela prática do surfe. Somente tempos 

depois o surfe com pranchas se expandirá até as periferias urbanas. 

Do período no qual o jovem era o sujeito-chave para entendimento de uma 

época, no entanto, passou-se à sensação, quase generalizada, da letargia e do 

desinteresse da juventude a partir dos anos 1990. Até bem pouco tempo, inclusive no 

meio acadêmico, ainda falava-se da pouca capacidade de renovação política. Mais 

recentemente, porém, com o surgimento dos ativismos virtuais conectados em rede, 

como veículo e forma de expressão que agregam majoritariamente a juventude, tem se 

procurado novas interpretações para esses movimentos. A questão da conectividade, por 

exemplo, aparece cada vez mais forte, corroborando ou contrapondo-se aos efeitos da 

globalização. 

As interpretações mais atuais buscam escapar das interpretações que viam as 

expressões juvenis somente nos atos de irresponsabilidades ou como exemplo de 
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inserção total no mercado. A perspectiva simplista da alienação na esfera do consumo 

ignora, entre outros aspectos, o poder da identidade e o conteúdo político próprio dos 

projetos juvenis. Entre os jovens que aderiram aos chamados “esportes radicais”, por 

exemplo, constituiram-se “tribos” produtoras de culturas urbanas que se expressam: 

(...) através do cotidiano de ações e representações de seus sujeitos no espaço urbano 

(...) não caracteriza de forma específica os espaços urbanos dessas cidades, mas 

tomá-los num tom mais genérico de lugar onde ocorre a vida, palco do cotidiano, 

lugar de passagem e aglomeração. Mais do que uma ou outra cidade, o espaço 

discutido é o da praça, da rua, do banco, do corrimão. Espaço que é percorrido por 

corpos... Corpos que deslizam, desviam, trombam, levantam e seguem em frente.
78

 

 

Nessa óptica, confere-se especial atenção à participação juvenil na construção da 

cidade, suas identificações baseadas nas necessidades comuns e no modo de se 

expressar. O simples compartilhamento de ambientes comuns, entretanto, não deve ser 

visto como um determinante cultural, já que tende a restringir a percepção das 

contradições que perpassam as relações sociais, desviando a apreensão dos sentidos que 

motivam as emergências culturais. 

Em recente pesquisa sobre violência e cultura juvenil na comunidade Serviluz, 

Leonardo Sá observou que, do ponto de vista teórico e conceitual, tratava-se de uma 

abordagem de cunho antropológico sobre uma juventude bastante estigmatizada. Essa 

perspectiva exigia a compreensão dos aspectos reais e simbólicos, pois se tratava de 

uma 

(...) uma investigação sociocultural sobre as noções etnográficas de guerra, mundão, 

favela, comunidade e consideração entre os jovens das galeras locais, tanto 

“envolvidos” como “não-envolvidos”  no  mundo  do  crime,  baseadas  na  

problematização  teórica  do  lugar  da pessoa e da violência sob a ótica dos jovens 

(...) as relações sociais desses jovens tendo como questão de fundo a significação 

simbólica do tornar-se pessoa no contexto de uma favela de má-reputação, 

estigmatizada como extremamente violenta, considerada  imaginariamente  como  

fonte  de  devassidão  moral,  prostituição, criminalidade, guerras entre gangues, 

homicídios rituais, assaltos e, consequentemente, medo e insegurança para a 

cidade.
79

 

 

Assim, é possível fazer uma problematização dessas relações sociais 

conflituosas, da construção de sentidos para os sujeitos e das negociações 

desencadeadas por estes jovens nos espaços da cidade, evidenciando o conjunto de 

forças sociais que agem e reagem nessa ambiência urbana. 

                                                           
78

 BRANDÃO, Leonardo. A cidade e a tribo skatista. Juventude, cotidiano e práticas corporais na 

História Cultural. Dourados. Editora da UFGD, 2011, p. 22/29. 
79

 SÁ, Leonardo Damasceno Sá. Guerra, Mundão e Consideração. Uma etnografia das relações sociais 

dos jovens no Serviluz. Tese de Doutorado em Ciências Sociais na Universidade Federal do Ceará, 2010, 

p. 14. 



79 

 

De modo geral, desde a década de 1990, a cidade de Fortaleza alterou 

sensivelmente seu perfil urbano e sua inserção no mercado globalizado. Sobretudo após 

o crescimento populacional desordenado e o surgimento de novas atividades 

econômicas, como o setor de turismo, alteraram-se as condições no mundo do trabalho e 

a expectativa de vida das pessoas mais jovens. 

Nas periferias de Fortaleza, a maioria dos jovens passou a viver confinadas entre 

o mar e o sertão, segregadas nas inúmeras favelas, comunidades, conjuntos 

habitacionais e bairros populares das áreas urbanas periféricas da zona oeste, leste e sul 

da cidade. 

De um lado, as galeras da zona sul, empurradas para o deep south (fundo sul) 

obscuro da metrópole violenta, insegura e sem garantias sociais e constitucionais 

básicas, vítimas da expansão urbana excludente da Região Metropolitana de 

Fortaleza. De outro, as galeras da costa oeste e da costa leste que conseguem a duras 

penas e lutas históricas de suas famílias e comunidades permanecer mais ou menos 

perto do mar ou na beira da praia, como é o caso das galeras praieiras da Barra do 

Ceará, do Cristo Redentor, do Pirambu, de Moura Brasil, do Poço da Draga, do 

Campo do América, do Mucuripe, da Varjota, do Castelo Encantado, do Serviluz, do 

Vicente Pinzõn, da Praia do Futuro e do Caça e Pesca.
80

 

A vida social desses jovens, historicamente pertencentes às famílias de origem 

afro-ameríndias, se constituiu basicamente na relação com pescadores, marítimos, 

estivadores e outros trabalhadores da praia. Atualmente, entretanto, também se 

desenvolve inevitavelmente na convivência com prostitutas, ladrões, assaltantes, 

sequestradores, pistoleiros e traficantes de drogas e de armas, que formam uma minoria 

entre a massa de trabalhadores da “favela”, mas que são igualmente pobres, analfabetos, 

com baixíssima escolaridade e qualificação profissional incipiente, “(...) vivendo em 

condições de miséria e de subalternidade social e de intensa vulnerabilidade civil e 

socioeconômica.”
81

 

A comunidade Serviluz, apesar de localizada à beira-mar, é considerada uma das 

favelas mais pobres da cidade, uma das 

(...) mais perigosas e violentas pela ordem simbólica da cidade e é militarmente 

ocupada pelas forças policiais militares do Estado de modo permanente, 

apresentando alto grau de violência policial cotidiana, somada à letalidade de grupos 

de extermínio de variadas origens ilegais que atuam e dominam a área.
82
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Numa pesquisa por amostragem realizada nessa região, em 2006, destacou-se 

que quase setenta por cento da população identificara questões como a criminalidade e a 

falta de segurança como os principais problemas enfrentados na localidade. Quanto aos 

serviços de segurança pública prestado na comunidade, por exemplo, 68% dos 

entrevistados classificaram o atendimento como ruim e somente pouco mais de 4% o 

identificam como positivo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Gráfico: Segurança Pública Serviluz. Fonte: Diagnóstico De Olho no Ambiente da Petrobras. 

Pesquisa Direta/Comunidade do Serviluz, 2006. 

Na atualização dessa mesma pesquisa, realizada em 2013, os números 

apontaram ainda mais o aumento da insatisfação no que concerne à questão da 

segurança, ultrapassando em mais de 90% o índice de moradores insatisfeitos. A 

criminalidade, a violência e as drogas continuam sendo, declaradamente, indicadas 

como os principais problemas sociais a serem combatidos na localidade. 

Historicamente, a violência e o consumo de drogas são questões também do 

cotidiano de muitos surfistas. Na Praia do Titanzinho, talvez em razão do ambiente de 

medo e criminalidade existente nas comunidades do entorno portuário, esses se 

tornaram temas centrais. Durante certo tempo, os jovens conviveram de perto com 

diversos personagens que matinha alguma relação com o uso de drogas em seus 

territórios. Diversas substâncias ilícitas que circulavam no porto e na zona de 

prostituição podiam chegar facilmente aos moradores, embora a maconha seja 

possivelmente o produto mais utilizado. Na localidade, os meninos do surfe aparecerão 

inicialmente associados a essa cultura do crime e da contravenção. O entrevistado 

Raimundo Cavalcante ponderou o seguinte: 

Cara aqui no Serviluz o pessoal aqui é tudo dividido sobre isso. Tem uns que 

pensam uma coisa, tem uns que pensam outra. O surfe aqui no Serviluz já foi muito 

marginalizado, com a galera que era maconheira, e hoje em dia eles tem uma visão 

diferente. Temos campeões mundiais! Muitos pais querem que os filhos sejam 

surfistas né, (...) e você vê o pai chegando pra fazer uma prancha pro seu filho, já é 

um orgulho pro surfe, pro pai né. E antigamente tinha isso, se você falasse que seu 
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filho ia surfar, que seu filho estava no meio dos surfistas, já dizia que o menino 

estava querendo usar drogas. E hoje em dia não existe mais isso. É totalmente 

diferente, apesar de ainda ter um pouco desse preconceito.
83

 

Contraditoriamente, os danos causados pelo uso da maconha, do álcool e de 

outras substâncias aparecem como fonte de preconceito e demonização, mas também 

como elemento de aproximação capaz de gerar inúmeras sociabilidades entre os 

brothers do surfe.  A socialização e o consumo coletivo de maconha aparecem tanto 

como elemento de negação do surfe como lugar do corpo limpo e sadio, fato que o 

deslegitima perante parte da população local, quanto proporciona um tipo de afetividade 

entre alguns sujeitos. Portanto, é importante ressaltar que não é só “mundo do surfe” 

que o uso da maconha e outras substâncias aparece como elemento da identidade 

juvenil. O uso da Cannabis no surfe, aliás, relaciona-se com o próprio estilo de vida que 

foi difundido e apropriado em diversos lugares do mundo desde os anos 1960. 

Assim, o estigma que pesa sobre os surfistas, em parte, se explica pela exposição 

pública de alguns grupos. Enquanto os usuários convencionais de qualquer tipo de 

substância ilícita realizam o consumo escondido em espaços privados, alguns surfistas 

fazem uso da maconha em ambientes públicos como a praia. Essa postura demonstra, 

entre outros aspectos, o caráter subversivo do próprio estilo de vida. Ao mesmo tempo, 

constitui “uma indisciplina na ocupação do espaço que é compartilhadamente realizada 

pela ‘galera’, um acordo tácito de que a roda do baseado é um ritual comum, ordinário 

no mundo do surfe, mesmo para parte daqueles que não a consomem.”
84

 

Com a crescente tendência à profissionalização, entretanto, uma parte 

considerável dos surfistas passou a não consumir ou a fazer uso moderado de 

determinadas substâncias, mantendo um estilo de vida compatível com o bom 

desempenho no esporte. Nesse meio, a experiência concreta demonstra que o uso 

abusivo e o desenvolvimento da dependência química, principalmente de drogas, como 

cocaína e crack, inviabilizavam o sucesso no esporte e causam danos muitos vezes 

irreversíveis na vida dos jovens. O universo do surfe está permeado de exemplos de 

homens e mulheres que abandonaram a prática em função do uso incontrolável e das 

consequências desastrosas provocadas no corpo pelo abuso de drogas químicas. 

Uma coisa que me deixa bastante angustiada é eu ver essa juventude, porque eu já 

tôu com vinte anos aqui, quer dizer é uma vida né? Tem pessoas aqui que eu vi 

crescer, que eu acompanhei e hoje eu vejo se acabando ai no crack, e eu sem puder 
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fazer nada, isso me dá uma angústia tão grande (...) uma boa parte da juventude não 

tem uma perspectiva de futuro, é uma juventude que não sonha, que não tem 

vontade própria de crescer, de ser alguém na vida, mas eu acho que isso depende 

muito dos pais, da família.
85

 

 

O aumento da criminalidade, a exacerbação da violência e o consumo 

desregrado de drogas fizeram surgir a necessidade de uma atitude mais enérgica por 

parte dos membros da comunidade. É exatamente nesse contexto social que surge uma 

série de iniciativas de associação e resistência entre os moradores. Assim, parte das 

ações políticas da localidade se fazia baseada na concepção da regeneração social pela 

prática do esporte. Nesse contexto, o surfe terá ampla aceitação entre a juventude, 

conferindo-lhe um caráter diferenciado que incidirá de modo bastante contundente na 

transformação dos modos de vida. A dimensão do surfe como mecanismo de “salvação” 

comunitária vai ser amplamente apropriada nos discursos e projetos das entidades 

locais. Aos poucos, o próprio movimento comunitário encoraja a prática do surfe como 

modalidade de trabalho e dispositivo contra a situação de violência e vulnerabilidade 

social. 

No Titanzinho, além da crescente tendência à profissionalização do esporte, 

ocorreu a ampliação do número de jovens surfistas que se converteram às mais diversas 

religiões protestantes que se espalharam pelo lugar. Com o aumento dos surfistas 

evangélicos diminui-se, por exemplo, o número de surfistas que bebem ou fumam 

maconha. Muitos surfistas deixaram de usar drogas quando ingressaram nesses cultos e 

mudaram de modo mais radical os seus padrões de comportamento. Os “surfistas de 

Cristo”, como são popularmente conhecidos, passaram a preconizar a necessidade do 

corpo e da alma “limpa”, dignos de ser habitados pelo espírito divino. Essa imagem foi 

amplamente difundida na comunidade e passou a rivalizar com a memória do surfista 

desordeiro, violento e maconheiro. Os “surfistas de Cristo” impulsionaram novas 

sociabilidades à beira d’água. Ritualmente, grupos de surfistas passaram a realizar 

momentos de oração e agradecimento a Deus pelo corpo, pelo surfe e pela natureza. 

Passou-se a constituir, assim, um estilo de vida híbrido no qual os valores do 

protestantismo se articulam aos do esporte para fazer da prática do surfe um estilo de 

vida saudável, longe de todos os “vícios do mundo” e perto de todas as realizações, 

inclusive materiais. Assim, para a Missão Surfistas de Cristo, “Surfar nas ondas do 
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Senhor funciona para esse ator-rede como matriz cultural que se deseja habitar para se 

obter orientação e navegação na vida social, de um lado, aliada à salvação da alma, de 

outro.”
86

 

Em paralelo, porém, ao desenvolvimento do surfe, os elevados índices de 

mortalidade, especialmente entre os jovens, já haviam transformado o cotidiano local, e 

essa nova realidade afetou significativamente a convivência entre os moradores. O 

medo expulsou muitos dos antigos vizinhos das primeiras ocupações e os crimes 

passaram a provocar acirrados isolamentos no interior da comunidade. Tinha se acabado 

a época em que se podia dormir com a porta da casa aberta, findara o tempo dos 

meninos que faziam as coisas “direitinhas” e dos garotos “bem confiantes” de 

antigamente. 

 

Figura 12: Carnaval dos meninos da comunidade, a “guerra de ovo”. Fonte: Raimundo Ferreira 

Cavalcante, 2013.  

Essa mudança cultural constitui um processo lento e tem explicações mais 

complexas. Sobretudo, o imaginário da marginalidade, que passou a caracterizar 

pejorativamente a região do Serviluz, suscitou a necessidade de encontrar estratégias 

para enfrentar a rejeição, o descaso e, principalmente, o perigo iminente da morte. A 

população local sentia na pele os efeitos negativos da condição violenta da comunidade. 

Essa rejeição se fazia presente, inclusive, no que se referia à dificuldade de inserção dos 

moradores no mercado de trabalho, pois muitos trabalhadores eram discriminados pelas 

empresas. 

                                                           
86

 SÁ, Leonardo Damasceno. Guerra, Mundão e Consideração. Uma etnografia das relações sociais dos 

jovens no Serviluz. Op cit, p. 219. 



84 

 

A ampliação da sensação de insegurança impactou, entre outros aspectos, no fim 

da realização dos campeonatos esportivos que atraíam os surfistas e visitantes. Com o 

aumento desordenado da população e o consequente agravamento dos problemas 

urbanos, as competições de surfe gradualmente se afastaram da Praia do Titanzinho. 

Rompeu-se, assim, parte dos circuitos de visitação e intercâmbio vinculados às 

competições. Por isso, durante certo tempo, a prática do surfe ficou basicamente restrita 

aos jovens locais. 

 

Figura 13: Lazer na praia do Titanzinho. O futebol constitui uma das principais práticas de lazer. Fonte: 

Raimundo Cavalcante Ferreira, 2014. 

 

Os índices de criminalidade eram principalmente atribuídos aos mais jovens e 

tendiam a modificar parte dos antigos valores e sentidos sociais atribuídos às famílias. A 

violência juvenil, repetinamente, se entranhou com força e aquele pequeno núcleo 

populacional, onde os meninos cresciam anteriormente voltados para o trabalho e para o 

lar, virou “lugar de bandido”. 

Garotos começaram a partir cada vez mais cedo rumo à marginalidade, cresciam 

praticando pequenos furtos, brigas e gerando o “terror” no bairro. Muitos morreram 

antes mesmo da maioridade. Na beira de praia, nas ruas e nos becos, as imagens da 

morte se tornaram cenas cotidianas. Em meio a esse clima tenso, atravessar alguns 

territórios podia significar o fim trágico da vida. Corria-se agora o sério de risco de ser 

“confundido” com um inimigo e ser agredido ou assassinado por gangues ou facções 

rivais. Em alguns lugares, era nítido o domínio de jovens encapuzados, desmascarando 

uma nova realidade que amedrontava e envergonhava os moradores. 
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Ao som do gênero musical funk, bailes e festas agrupavam verdadeiras nuvens 

de jovens armados que tomavam conta das ruas da cidade, promovendo “arrastões” por 

onde passavam. Nas noites de sábado, os jovens do Serviluz se destacavam facilmente 

entre as gangues de adolescentes da periferia de Fortaleza. Esse público que se 

reconhecia como a “galera do Serviluz” levava o nome do bairro ao topo da fama nesse 

circuito. De modo geral, no entanto, a trajetória de muitos jovens apresenta momentos 

de alternância entre a inserção precária no mercado de trabalho e a participação no 

universo das gangues e dos bailes funks. 

É preciso ressaltar, contudo, que, no contexto de criminalidade, os presídios e as 

penitenciárias da cidade acabaram se tornando lugares cujos meandros são bastante 

conhecidos pelos moradores do Serviluz. As informações circulam entre as ruas, os 

parentes fazem visitas aos detentos nos dias de domingo, recebem e entregam cartas. 

Sabe-se, por isso, quando um preso do local vai ser solto e quem está marcado com 

vingança neste retorno. Em algumas rodas de conversa, reproduzem-se as gírias, os 

jargões e mesmo alguns valores típicos da rotina na cadeia. O mundo do crime e o 

cotidiano das celas, de certa forma, também são revividos dentro da comunidade. 

Em alguns pontos de encontro ou passagem das gangues juvenis, contavam-se 

inúmeros furtos, agressões e assassinatos, acontecidos em poucas horas. Estes, aliás, são 

espaços repletos de lembranças e esquecimentos, que também se configuram como 

lugares da memória local. No Serviluz não há, por exemplo, quem não se lembre do 

antigo Forró da Bala, extinto no final dos anos 1980. Em menos de quatro anos de 

funcionamento, o pequeno bar acumulava a incrível estatística de 18 mortes ocorridas 

no seu entorno.
87

 Um detalhe importante: localizava-se ao lado da Delegacia de Polícia 

do Farol. 

Nessas circunstâncias, tanto a polícia quanto os delinquentes passaram a impor 

constantes “toques de recolher” à comunidade. O bairro passou a constituir micro- 

fronteiras sociais em que gangues de meninos rivais passaram a disputar poder sobre os 

territórios, engendrando um complexo arranjo de interesses, afetos e desafetos dentro e 

fora da comunidade. 
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Assim, o cenário do crime se tornou um elemento tanto real quanto simbólico de 

exercício de poder na comunidade. Nas falas dos moradores, esse universo assusta, mas 

também fascina. Se parecia complicado seguir sem se perder nas drogas e no submundo 

do tráfico ou não acompanhar a tendência dos pais alcólatras e das mães prostituídas, a 

adesão a esse mundo parece igualmente seduzir. Apesar dos dissabores da vida nos 

presídios da cidade e da sensação da morte que ronda diariamente os habitantes da 

periferia, a participação nesses espaços violentos produz uma espécie de 

reconhecimento local, às avessas, que estimula e dá poder. Depois da prática de alguns 

malefícios, se ganha notoriedade, deixa-se de ser apenas mais um anônimo na multidão 

para ser um conhecido bandido da favela. 

Na prática, o mundo do crime constitui um processo de aprendizado dos corpos 

que ocupam lugares simbólicos por onde os jovens passam e constituem subjetividades. 

A força de um jovem muitas vezes está no poder de possuir os inimigos inscritos no 

próprio corpo. As pancadas, as feridas a faca, as marcas de balas cravejadas e as unhas 

quebradas são marcas dessa relação. 88 O desafeto muitas vezes está incrustado em seu 

corpo. O corpo é o suporte da violência na formação dessa experiência. Interessante é 

que, nos relatos de alguns jovens, morte e renascimento, morte e vida estão sempre 

associados. O medo passa a se configurar noutra dimensão e se torna o elemento vital 

para a produção da coragem e da aventura que engendram essas sociabilidades. 

Parece existir aí, a exemplo do que ocorria entre pescadores e prostitutas, tanto 

uma triagem social quanto uma complexa mistura entre esses universos; mas, na 

vivência comunitária, a divisão simplória “dentro” e “fora” muitas vezes não consegue 

abarcar as pequenas interações do cotidiano.  

A partir do surfe, as territorialidades que o bairro passou a abrigar criaram outras 

formas de pensar a questão da criminalidade, da convivência interna e da hospitalidade. 

A imagem do medo ecoou por várias gerações. A produção de uma postura mais 

valorativa desse espaço, entretanto, passou a ser um discurso cada vez mais abertamente 
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pronunciado. Aos poucos, pelas transformações culturais, como a consolidação da 

prática do surfe, se tornou mais possível manifestar o amor incondicional ao lugar. 

Nesse sentido, é preciso pensar quais foram os mecanismos criados para lidar 

com esse cotidiano violento. Em certos momentos, os próprios moradores do bairro se 

utilizam dessa imagem amedrontadora que paira sobre o lugar em benefício próprio, por 

exemplo, para evitar que ele seja invadido pela especulação imobiliária. Além disso, os 

moradores desenvolvem também estratégias e redes de autoproteção, muitas vezes 

alheios à ação da polícia. Observa-se que, sem a regulação interna por parte dos sujeitos 

locais, seria praticamente impensável uma vida social no bairro. De todo modo, a 

construção de uma nova imagem e a emergência de novas práticas sociais se tornaram 

uma necessidade concreta. Nesse contexto, historicamente, o surfe, em suas multiplas 

dimensões e formas de apropriação, passou a ser um dos principais componentes que 

permeiam a identidade e a cultura local. 

 

2.6 As associações de moradores 

Na comunidade Titanzinho, a existência de gangues juvenis fortemente armadas 

influenciou diretamente a dinâmica da vida social, gerando sérios problemas para os 

moradores desses e de outros bairros “perigosos” da cidade. A violência produzida 

nesse espaço tornou a questão da criminalidade mais visível, abrindo um terreno fértil 

para políticas salvacionistas de toda ordem. Com o passar do tempo, as associações de 

moradores, ONGs e escolinhas de surfe vão atuar basicamente em duas frentes distintas, 

mas complementares. Nos discursos desses projetos, observa-se que o trabalho se presta 

a duas funções socialmente importantes, à medida que prepara as novas gerações de 

atletas profissionais do futuro, potencializando o “celeiro” de novos talentos, e ao 

mesmo tempo representa uma forma de afastar os jovens da criminalidade e das drogas 

por meio da vida oferecida pela prática esportiva. As lideranças comunitárias 

empenham-se gradativamente na aprovação de projetos, arranjos e parcerias públicas e 

privadas que possibilitem a inclusão esportiva da comunidade.
89
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 A participação empresarial na comunidade pode particularmente percebida no caso da PETROBRAS, 

que passou a promover projetos em diversas temáticas como educação, esporte, cultura, meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável, entre outras áreas. Isso implicava, contudo, principalmente, a difusão 
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O surfe estimulou a interação de crianças de várias ruas no bairro Serviluz, o que 

contribui para exercitar a alteridade e o respeito às diferenças. Nesses espaços de 

socialização, os jovens de determinadas áreas, geralmente em litígio, foram 

incentivados a conviver amistosamente com garotos de regiões rivais no mundo do 

crime. Essa convivência é usada como estratégia fundamental na política local, ou seja, 

os movimentos sociais vislumbraram a necessidade de criação de um “Serviluz sem 

fronteiras”, onde crianças do mesmo lugar não cresçam disseminando o ódio e a morte 

como nas gerações anteriores. O surfe, nesse sentido, denota a configuração de outros 

tempos e de outros modos de inserção da juventude no mundo urbano e globalizado. 

Com o passar do tempo, as escolinhas que foram gestadas no interior das 

associações, passaram a redigir os próprios projetos e a se organizarem de modo 

independente. Enquanto as associações traziam a tona questões relacionadas à 

habitação, a escolaridade, por exemplo, os surfistas desenvolvem outra pauta, exigindo 

novas intervenções e providências do Poder Público. 

Conforme expresso anteriormente, a imagem do medo gerava uma rejeição que 

dificultava a integração e a convivência entre os moradores; entretanto, no processo de 

aprendizado político, as necessidades e partilhas comuns tendiam a criar 

permeabilidades e a impulsionar possíveis entendimentos. Dona Zuleide afirmou que 

(...) eu só frequentava essa área aí quando era pra ajudar fazer algum enterro de 

alguma pessoa que morria, ou então ajudar a tocar em algumas celebrações, missas 

pra elas (...) não é porque fosse zona de pessoas errantes não, é porque num gosto de 

me misturar com essa classe não. Mas na hora que necessitava de um trabalho, eu 

sou comunidade (grifo nosso), eu tinha que agir, eu sou igreja.
90

 

Com base nesse processo de flexibilidade e aceitação, negação e conflito, 

surgem as primeiras inciativas associativas locais, fazendo emergir, entre outros 

aspectos, um incipiente sentimento de pertença comunitário. O socorro mútuo, nesse 

caso, muitas vezes surge como condição fundamental à própria existência desses 

trabalhadores. A precariedade quase generalizada tornava necessária uma espécie de 

atitude de salvação recíproca entre essa população. 

                                                                                                                                                                          
positiva da imagem da grande empresa brasileira, tanto na grande mídia como nas áreas residenciais no 

entorno se suas refinarias. Na verdade, isto ocorreu também em contraposição aos diversos acidentes 

envolvendo suas ações com desastrosas consequências, como a perda de vidas humanas e impactos 

ambientais. Estes e outros fatores contribuíram para a perspectiva da formulação de uma política de 

“responsabilidades social”. 
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 Entrevista concedida por Maria Zuleide de Oliveira Moura ao autor em 01/01/2003. 
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A identidade cultural comunitária não emana apenas dos movimentos com 

propósitos de reforma social. Richard Hoggart
91

, por exemplo, diz que é preciso tê-la 

como algo mais elementar, mais antigo, que nasce talvez da própria convicção de que a 

união se torna necessária caso se pretenda melhorar as condições de vida; essa 

convicção está na origem dos movimentos cooperativos. É antes fruto do saber feito de 

experiência, ao ensinar que o indivíduo se encontra inevitavelmente integrado no grupo. 

Os novos personagens emergiram na cena política brasileira na década de 1970 e 

se caracterizaram, principalmente, pela diversidade de matizes que lhes serviam de 

referência. Movimentos de caráter fragmentado, de onde e quando ninguém esperava, 

emergiam novas ações e sujeitos coletivos, que criavam seus espaços e requeriam novas 

categorias para sua inteligibilidade: “(...) não se trata de alguma suposta identidade 

essencial, inerente ao grupo e preexistente às suas práticas, mas sim da identidade 

derivada da posição que assume.”
92

 

Em face da diversidade multicultural, vale ressaltar que, durante esta pesquisa, 

ao utilizar os termos bairro e comunidade quase indistintamente, foi preciso tecer 

algumas reflexões sobre este último conceito.  Isso aconteceu porque não era possível 

ocultar o fato de que no Serviluz a extensão das redes internas de articulação, os 

conflitos, a distribuição de solidariedades, o crescimento demográfico repentino e a 

diversidade cultural daí resultante atingiram tal dimensão que a ampliação do 

entendimento da ideia de uma comunidade se impunha. Além disso, parecia preciso 

deslocar certo caráter oficial e o esvaziamento empírico que ronda o conceito 

comunidade, com vistas a entendê-lo como prática concreta, como experiência histórica. 

Identificado popularmente como Serviluz, ainda que as fontes administrativas e 

os jornais prefiram atribuir o termo “favela”, esse conjunto se apresentava como uma 

comunidade, na medida em que se fundamentava na relação entre a diversidade que o 

compõe. Somente sob circunstâncias específicas, os moradores desse lugar se sentem 

partilhando de uma experiência comunitária e isso, obviamente, não significava a 

eliminação das diferenças. Numa sociedade do tipo capitalista, uma comunidade e um 

bairro só podem ser entendidos como artefatos culturais, resultado do esforço humano 
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coletivo e historicamente construído, de tal modo que a unidade e a solidariedade, tanto 

quanto o dissenso que porventura eles expressem, resultam da ação humana dos seus 

membros.
93

 

No intuito de compreender e analisar o processo de formação de uma 

comunidade específica, ainda que uma ampla região nos arredores do Mucuripe 

apresente características geográficas e históricas convergentes, impõe-se a 

necessidadede da não homogeneização de um conjunto culturalmente múltiplo. As 

interações culturais e a produção de experiências coletivas só ocorrem mediante a ação 

social concreta desses sujeitos. A comum experiência de migração, trabalho e moradia 

certamente cria vínculos e elos fundamentais de união, mas não é possível pensar nesses 

aspectos como formadores de uma solidariedade “natural”. 

A comunidade, nesse caso, deve ser concebida não apenas baseada na ideia da 

harmonia geral, mas principalmente com base nos múltiplos conflitos nela engendrados. 

A identificação automática entre bairro e comunidade pode ser enganosa, pois não é o 

bairro que por si só se torna comunidade, mas são as redes sociais construídas e 

articuladas por seus moradores que podem construí-la. Além disso, convém considerar 

que a imagem pública do bairro Serviluz “oscila tanto externamente como internamente 

como a de bairro, favela e comunidade (...) uma alternância no modo de representar a 

natureza da aglomeração humana que afeta os modos de personificação das relações 

sociais locais.”
94

 

No que se refere mais especificamente à moderna noção do termo 

“comunidade”, também foi preciso reconhecer que, sobretudo no período posterior aos 

anos 1980, os próprios programas oficiais assistencialistas do Estado brasileiro se 

apropriaram de uma espécie de “poder mágico” que o termo comunidade passou a 

adquirir entre as classes populares, como agregador de interesses comuns. Os poderes 

constituídos mudaram seus discursos sobre essas práticas e os grupos organizados 

deixaram de ser vistos como opositores e passaram a ser conclamados como parceiros; 

parceria com a comunidade seria a nova técnica de órgãos públicos até então 

assistencialistas, clientelistas ou diretamente repressores. 
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A dinâmica dos movimentos sociais e da cultura urbana hoje não pode ser 

captada somente pelas condições materiais objetivas, evitando-se, assim, uma análise 

mais específica das práticas e sensibilidades corporais. No Serviluz, em meio aos 

problemas urbanos de toda ordem, o reconhecimento da diversidade de referências e 

matrizes culturais se configurou como realidade cada vez mais concreta. Aos poucos, 

diferentes espaços e canais de mobilização e negociação comunitária passaram a ser 

acionados em benefício da coletividade. 

A Associação dos Moradores da Comunidade do Titanzinho foi a primeira 

sociedade comunitária, fundada em 1975, e somente registrada em cartório no dia 28 de 

fevereiro de 1986. De acordo com o seu estatuto, a instituição funcionaria sem fins 

lucrativos e sem “atrelamento político partidário”, sendo uma de suas missões o 

fortalecimento de outras iniciativas locais que realizassem trabalho comunitário 

semelhante, “com vistas à organização e autonomia da comunidade.”
95

 

Essa entidade foi formada basicamente por mulheres de pescadores expulsos da 

antiga Praia Mansa. Essa comunidade tinha se fixado no Serviluz havia mais de dez 

anos e as mobilizações políticas eram extremamente necessárias, porque as dificuldades, 

principalmente em termos de habitação, continuavam enormes. Além disso, 

acompanhando uma tendência geral na cidade, a carência de escolas havia se 

configurado como um sério problema para o bairro. Segundo dados da Associação, em 

1990, aproximadamente 60% da população era constituída de crianças menores de 15 

anos que, na maioria, não conseguiam ingressar nas escolas públicas fora do bairro e 

ficavam “sujeitas à marginalização e ao jargão de menor abandonado.”
96

 

Desde a década de 1980 essas associações passaram a prestar diversos serviços 

sociais relevantes, como a expedição de certidões de nascimento para crianças e adultos. 

Esses documentos tinham muito pouco valor nos tempos da pesca, mas isso se tornou 

uma condição indispensável para ingressar no mercado de trabalho na cidade. 

Uma mudança comportamental importante a ser observada na difusão das 

associações comunitárias refere-se à composição dos membros dessas entidades, nas 
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quais se desenvolveu a efetiva participação das mulheres.
97

 Nas atas das reuniões das 

associações, as letras trêmulas das assinaturas indicam a nítida supremacia da presença 

feminina. Ainda que nem todos os participantes soubessem assinar, as mulheres 

superam consideravelmente os homens em termos frequência. As lideranças figuram 

com maioria absoluta em quase todas as reuniões. Para se ter uma ideia, na ata da 

reunião realizada no dia 11 de setembro 1982, das 17 pessoas que assinaram o 

documento, consta o nome de apenas um homem. Curiosamente, 12 dessas participantes 

se chamava Maria.
98

 

Apesar disso, muitas evidências apontam a perspectiva observar da história da 

mulher no âmbito privado, nas relações cotidianas e nas redes de poderes informais.
99

 

No Serviluz, foi com a investigação das atividades empreendidas nas associações de 

moradores, nas escolinhas de surfe e nas práticas cotidianas que foram notadas a quebra 

de preconceitos, a superação de desafios, a elaboração de outros valores e a criação de 

novos tempos e espaços de sociabilidade. 

Vales ressaltar que essas associações não dispõem de arquivos bem organizados. 

Assim, documentos e projetos nem sempre podem ser devidamente analisados apenas 

pelas fontes escritas. As atas, por exemplo, apesar de escritas, são carregadas de 

características da oralidade. Além disso, apesar de serem fontes produzidas das 

demandas comunitárias, em muitas situações, somente os “sócios” podem se manifestar, 

já que somente eles têm direito a voz e voto. Essa documentação, portanto, está 

permeada pelas relações de poder que muitas vezes são determinadas por interesses 

particulares. Muitas entidades locais, como as escolinhas de surfe que proliferaram no 

bairro, foram iniciativas diretamente associadas à ação pessoal dos seus fundadores. 

Assim, algumas “lideranças” se mantêm por tempo indeterminado à frente desses 

espaços, fazendo do trabalho comunitário um meio de sobrevivência. 

Nesses modelos de organização, a figura da liderança comunitária aparece de 

modo decisivo na configuração de uma versão oficial da memória local. Se por um lado 
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foi importante reconhecer a participação dessas lideranças no processo de aprendizado 

político, foi igualmente preciso reconhecer que a altivez dessas vozes ocultava a fala 

dos participantes anônimos do mesmo processo. Esse aspecto denota tanto os perigos 

decorrentes do exercício do poder local, como a existência de uma tênue diferença entre 

aquilo que é público e o que se torna particular. 

O trabalho organizado nas associações, no entanto, constitui apenas uma parte 

das atividades de natureza política. Pesquisas recentes indicam que atualmente o 

Serviluz conta com cerca de 30 organizações e associações populares.
100

 Os indícios, 

por isso, denotam que nem sempre as expressões políticas estão vinculadas às 

tradicionais instâncias de luta dos trabalhadores, ainda que existam conexões, mas 

espalhadas nos diversos circuitos de sociabilidades que se espalharam pela comunidade. 

As primeiras noções de comunidade surgem atreladas comumente à ação da 

Igreja. Apesar disso, é preciso ter em conta o fato de que, nesses cantos de praia, 

pratica-se uma diversidade de cultos. Não desacreditando dos poderes místicos da 

natureza a beira da praia serve, por exemplo, à prática de ritos de bênçãos e 

manifestações de devoção à rainha e protetora do mar, Iemanjá.
101

 Há bem pouco 

tempo, se manteve considerável a quantidade de terreiros de macumba e candomblé. 

Como povo de origem afro-ameríndia, muitos dos quais migrantes sertanejos, essa 

população estabelece cotidianamente as mais distintas relações com as forças do 

sagrado e com o sobrenatural. Nesse universo, pairam crenças, por exemplo, nas quais a 

realização de determinados rituais religiosos podia, também, acabar com os diversos 

dramas da vida. Na condição urbana, o migrante não abandona totalmente suas crenças 

e a experiência religiosa se configura como instrumento na resolucão dos problemas do 
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Candomblesistas do Ceará.” Jornal Diário do Nordeste em 15/08/2014, p. 12. Em 2014, as celebrações 

oficiais de Iemanjá que, tradicionalmente ocorriam na Praia do Futuro, transferiram-se para a Praia de 

Iracema. 
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dia a dia. Em meio ao profano, a diversidade religiosa simboliza bem a multiplicidade 

de culturas que se cruzaram nesse lugar. 

Em termos religiosos, nessa praia, se adere atualmente a distintos cultos, 

sobretudo após o surgimento das igrejas protestantes e pentecostais na área. A Igreja 

Católica, como fomentadora de organizações associativas no bairro, atualmente 

atravessa certo declínio no qual as novas igrejas evangélicas vêm ganhando 

considerável terreno, inclusive entre os surfistas.
102

 

A “ideologia salvacionista” está presente tanto nas igrejas quanto nas 

justificativas de políticas públicas e projetos sociais orientados para a oferta de práticas 

esportivas a crianças e jovens dos bairros pobres. Essa ideologia da salvação pelo 

esporte não o vê como direito social público, mas como um tipo de profilaxia contra a 

entrada de crianças e jovens do mundo da droga e do crime.103 

Mediante o discurso baseado na junção do potencial da natureza e da aptidão do 

homem, os projetos locais se justificam como opção quase “natural” da comunidade à 

cultura surfe. Assim, as escolinhas de surfe posteriormente emergem em primeiro plano 

como instrumento para a promoção da cidadania; mas essas iniciativas assumem 

diversos significados e canalizam a experiência acumulada por gerações. Atletas hoje 

reconhecidamente “gabaritados” conseguem nesses espaços um território para 

transmissão do saber/fazer e ao mesmo tempo desenvolvem meios de garantir a 

sobrevivência. 

Apesar de vistas inicialmente com alguma desconfiança, essas iniciativas 

assumiriam, nos anos de 1990, um papel social cada vez mais relevante.  Passaram a 

combinar a sua atuação em colaboração com o Estado e algumas empresas. Incluídas 

atualmente no chamado terceiro setor - ONGs, instituições filantrópicas, fundações 

empresariais, associações comunitárias, escolinhas de surfe, entre outras - buscaram 
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 A Assembléia de Deus foi a primeira Igreja Evangélica instalada no bairro, em 1966. Aos poucos, 

tornou-se comum um conjunto de celebrações que se estendiam às ruas e aos domicílios. O Serviluz conta 

atualmente com mais de 20 pequenas igrejas evangélicas. 
103

 “Contudo, numa analise menos unilateral, nota-se que a relevância social do esporte, constantemente 

referenciado como correlato de práticas saudáveis, educativas, socializantes, o credencia a uma aparente 

unanimidade. Por isso, muitas vezes o esporte é apresentado de forma linear e sem contradições, como 

prática social de lazer que contribuiria para a formação humana, prevenção/promoção da saúde e também 

como elemento socializador de um grande contingente de crianças, jovens, adultos e idosos.” Ver: 

MELO, Marcelo de Paula. Esportes e juventude pobre: politicas públicas de lazer na Vila Olímpica da 

Maré. Campinas: Autores Associados, 2005, p. 3. 
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superar a suposta apatia da sociedade brasileira.  Opera-se, portanto, uma redefinição do 

papel político, na qual a participação da sociedade civil é repolitizada, sendo substituída 

por organismos prestadores de serviços sociais, em subistuição ao associativismo 

comunitário e reivindicativo de direitos sociais de outros tempos. 

Dona Mariazinha, antiga líder comunitária do Serviluz, de modo simples e 

prático, assim expressou sua concepção de associação comunitária: 

(...) A comunidade é nós, todo mundo junto. A comunidade que eu entendo, e é, a 

gente tem que trabalhar todo mundo junto, mãos dadas (...) você sabe que uma vara 

quebra, duas vara, três vara quebra, más quatro, cinco, seis ela já não quebra mais 

(...) isso é meu entendimento, a comunidade é nós tudo reunido, tudo unido, isso é 

que é a comunidade.
104

 

A ideia de bloco, da reciprocidade e do trabalho conjunto está no seio do 

entendimento local da noção de comunidade. Por outro lado, as culturas urbanas, 

principalmente com a intensificaçao dos fenômenos migratórios, desencadeados em 

escala mundial, têm exigido dos pesquisadores contemporâneos à elaboração de novos 

instrumentos conceituais, sensíveis às novas modalidades de organização cultural. 

No Serviluz, o estudo de uma comunidade fixada às margens de uma zona 

portuária, lugar de trocas e passagens por excelência, e cuja composição social foi 

resultado do acirramento de distintas migrações operadas na contemporaneidade, a 

proposta do entendimento da cultura comunitária, baseado nas das ideias de “circuitos”, 

“zonas” e “fronteiras”, foi bastante sugestiva. Afinal o mundo do bairro havia deixado 

de ser apenas o lugar onde as pessoas moravam e passou a ser também o lugar onde se 

desenvolviam diversas relações de união e solidariedade, onde se acumulavam 

experiências de negociação, vivência comunitária e de resistência coletiva. Desse modo, 

a luta por melhoria no mundo do trabalho não pode ser isolada dos outros espaços de 

reprodução do proletariado, como o espaço doméstico e o lazer. Nesse sentido, o campo 

da política ultrapassa o âmbito estritamente institucional e os limites da presença e da 

ação do Estado, para colacar-se na multiplicidade de formas de poder e nos canais de 

intervenção comunitária. 

As associações de moradores tiveram papel preponderante na evolução do 

esporte. As primeiras escolas de surfe da comunidade surgem vinculadas a estas 

entidades. De algum modo, somente após o reconhecimento da importância do esporte 
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 Entrevista concedida por Maria Ferreira Dias ao autor em 05/06/2006. 
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para a juventude local e da consequente tendência à sua profissionalização, é que se 

processou uma transformação que positivou o surfe e o inseriu como campo de 

possibilidades de inserção no mundo urbano do trabalho. 

Nesse sentido, como projeto comunitário, o surfe precisou obter “autorização” 

local para prosseguir no seu desenvolvimento. Muitos pais toleravam a prática do 

esporte somente nos contra-turnos escolares. Não existe, portanto, uma submissão 

completa aos modos do esporte e seus valores pretensamente universais. Na prática, o 

surfe se configura como exemplo de resistência, cujas negociações são travadas no 

cotidiano da realidade local. Além disso, seus conflitos e tensões são recorrentes e 

expressos nas disputas, sorrateiras ou deflagradas, em relação à memória dessa 

experiência. Aos poucos se veiculou a ideia de que “a comunidade do Titanzinho é 

considerada um berço do surfe em Fortaleza.”
105

 Além dos heroicos capeões locais, 

“(...) isso se deve à localização privilegiadíssima do lugar, que permite receber boas 

ondas o ano inteiro.”
106

 

Na reportagem acima, intitulada “Cais do Porto: História do Titanzinho tem 

forte ligação com o mar”, um jornal de grande circulação na cidade indicou como 

historicamente se constituiu uma memória desse lugar relacionada à natureza marítima, 

especialmente à prática do surfe.  

Com tantas dificuldades enfrentadas desde o início, os próprios moradores do 

Titanzinho tiveram que se organizar para melhorar a qualidade de vida do bairro. 

Tantos são os projetos sociais na comunidade, que nem é possível citar todos aqui. 

São escolinhas, aulas de dança, projetos de arte e cultura, entre outros. Porém, a 

principal força ainda é o esporte e, principalmente, o surfe.
107

 

Curiosamente, a mídia, que sempre desqualificou a juventude local, inserindo-a 

recorrentemente nas páginas policiais, parece ter encontrado no surfe outros adjetivos 

para se referir aos moradores da comunidade. Substituem-se gradualmente as imagens 

depreciativas pelos discursos de aproximação com os valores “naturais” da comunidade. 

Nesse contexto, a efetivaçaõ de uma nova imagem e a emergência de novas práticas e 

outras sensibilidades se tornaram uma necessidade. 

Assim, o surfe passou cada vez mais a figurar entre os componentes 

fundamentais da identidade e da cultura local. A constituição de um estilo de vida 
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 Jornal O Povo, 26/09/2013, p. 10. 
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 Jornal O Povo, 26/09/2013, p. 09. 
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 Jornal O Povo, 26/09/2013, p. 09. 
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próprio, com a introdução do surfe, aumentou ainda mais a multiplicidade de 

possibilidades, diálogos e influências na conformação das culturas locais. No que se 

refere à cultura surfe, o localismo entre os surfistas está intimamente atrelado às 

disputas pelos espaços. Essas disputas, que já estavam postas desde o tempo da pesca, 

acirraram-se ainda mais com a vinda dos personagens que animaram a zona de 

meretrício e com a contínua migração de novos trabalhadores para esta região. 

Por meio do surfe, entende-se que a cultura constituída no local não possui 

caráter estável ou imutável, mas que, em muitas ocasiões, ela resiste ao fluxo 

homogeneizante do universalismo com temporalidades distintas. Seu conteúdo político, 

portanto, não é fixo ou determinado por um conteúdo essencial, mas se constitui na 

articulação de forças que emergem em diversos locais. 

Com o crescimento do surfe, o Serviluz se transformou ainda mais numa 

comunidade multifacetada e marcada por distintas experiências associativas. Na Praia 

do Titanzinho, em meio ao multiculturalismo, a prática do surfe deu continuidade à 

tradição em que natureza, corpo, trabalho e cultura facilmente se fundem. Assim, o 

surfe assumiu dimensão sociocultural importante na localidade. Em Fortaleza, o surfe 

no Titanzinho se configurou como invenção de uma nova tradição urbana
108

, mediada 

por influências diversas e situada nos limites da transição entre o rural e o urbano, o 

local e o global. As noções de comunidade se constituem entre os fragmentos das 

permanências e rupturas temporais que perpassam essas sociedades, grupos e gerações, 

cujos modos de conviver e as estratégias políticas são quase sempre fugidios e 

provisórios. 

As práticas locais, portanto, não podem ser consideradas simples resíduos do 

passado. Nessa perspectiva, situa-se a possibilidade de pensar a tradição comunitária 

como processos de mudança e recomeço. Na nova configuração cultural, emergem 

comunidades cosmopolitas que se baseiam num senso de comunidade como sendo "os 
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 Algumas tradições, que no imaginário comum e nos discursos aparecem como bem antigas, são, 

muitas vezes, bastante recentes em suas origens e, por isso, recentemente inventadas. A própria noção 

usual de tradição tornou-se bastante problemática. No seio dos grupos sociais, uma aparente inovação 

cultural pode mascarar a persistência da tradição. Inversamente, os signos externos atribuídos à tradição 

podem mascarar a inovação que se processa no interior das relações. O problema do conflito interior das 

tradições consiste na disputa inevitável entre regras universais e situações específicas sempre em 

negociação. Ver, por exemplo, HOBSBAWM, Eric e RANGER, Terence. A invenção das tradições. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1998. 
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significantes mais avançados da experiência metropolitana do pós-moderno urbano.”
109

 

As comunidades migrantes contemporâneas trazem consigo as marcas dos 

desenraizamentos, das diásporas, das hibridações e da diferença em suas próprias 

constituições: “(...) os relacionamentos paternos, as tradições culturais nos moldam 

quando nos alimentam e sustentam, e também quando nos forçam a romper 

irrevogavelmente com elas para que possamos sobreviver.”
110

 As mudanças e as 

permanências culturais, nesse sentido, devem ser concebidas não apenas como modos 

de vida, mas como formas de luta que se entrecruzam e se ressignifica continuamente. 
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 HALL, Stuart. Da diáspora: Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 

2003, p. 82. 

110
 HALL, Stuart. Da diáspora: Identidades e mediações culturais. Op cit, p. 84. 



99 

 

3. DA PESCA AO SURFE 

 

“As velas do Mucuripe vão sair para pescar, vou levar as minhas mágoas pras águas fundas do mar” 

 (Belchior e Fagner, Mucuripe) 

 “(...) só que eu nunca tinha experimentado a água naquele estado de ânimo. Enquanto eu 

observava os surfistas se lançando no oceano agitado e remando até a rebentação, preocupava-me com 

cada um deles. Aquele esporte parecia mais afeito a gladiadores do que a atletas, algo como ter que 

chegar em casa todo dia e ter que enfrentar elefantes bravios” 

(Susan Casey, A onda: Em busca das gigantes do oceano) 

 

Antes do advento do surfe, os pescadores costumeiramente constituíam o grupo 

de trabalhadores que dependia de modo mais direto do mar como fonte de 

sobrevivência. A pesca é influenciada, mais do que qualquer outra atividade econômica, 

pelas forças da natureza. Essa é a última e única atividade humana de caça de grandes 

proporções e a própria mobilidade dos recursos pesqueiros no ecossistema marinho é 

marcada pela complexidade dos fenômenos naturais, de modo que o conjunto de 

processos e condições naturais influencia também nas relações entre os grupos sociais, 

tanto em termos de trabalho quanto de moradia. A paisagem cultural gira, em boa 

medida, em torno da disponibilidade dos recursos naturais. Vale ressaltar, portanto, que 

na pesca e no surfe, as relações entre homem e natureza se mostram de fundamental 

importância. A natureza nestas atividades não pode ser considerada entidade estática, 

mas concebida como uma série de processos maiores, alheios à ação humana, mas sobre 

os quais o homem pode interferir. 

Estas atividades são influenciadas pelas forças da natureza e os seus reflexos são 

imediatos na regularidade da ação que dos sujeitos que a praticam. Assim, a formação 

do excedente na pesca e a fruição das ondas no surfe interferem diretamente nos 

relacionamentos estabelecidos entre os grupos sociais envolvidos. Os movimentos 

humanos na beira de praia dependem das condições naturais. Pescadores, surfistas e 

outros trabalhadores do mar precisam desenvolver uma série de habilidades e estratégias 

para sobreviver nesse meio. A dependência do recurso natural muitas vezes requer a 

manutenção de outras modalidades de trabalho paralelo fora do mar. Formam-se 

comunidades híbridas de sujeitos de terra e mar. Atualmente pouquíssimos homens e 



100 

 

mulheres se dedicam exclusivamente à pesca ou conseguem sobreviver apenas de 

atividades vinculadas ao surfe. No meio urbano, os trabalhadores do mar exercem 

também atividades complementares, ligadas principalmente à indústria, ao artesanato, 

ao pequeno comércio e ao turismo. 

Historicamente, um conjunto de fatores permitiu que tanto o emprego da jangada 

quanto da prancha mantivessem modos de aceitação entre os jovens locais. Enquanto a 

prancha de fibra de vidro se consolidou como artigo de grande interesse e alta 

vendagem no mercado, a janganda praticamente declinou no cenário urbano. 

Durante longo tempo, se ignorou- o encanto das praias e o prazer do banho de 

mar em Fortaleza que somente muito tardiamente se abriu para o seu litoral. O mar era o 

lugar do porto, do transporte de mercadorias e da pesca. Suas praias serviam, 

basicamente, de depósito de lixos e excrementos residenciais. O litoral, por isso, 

esperou longo tempo para que suas areias e seus modos de vida fossem em definitivo 

incorporados à realidade da vida urbana em ascensão. 

Na observação das experiências sociais em relação ao mar, foi necessário tomar 

como eixo do debate o conceito de “natureza” e não o de “meio ambiente”. São de 

categorias distintas, pois a natureza, ou uma invenção da natureza, é constitutiva de um 

pensamento em que o surfe é parte integrante. A natureza, nesse sentido, é criada pela 

cultura.  Há na longa duração temporal, portanto, uma infinidade de compreensões 

acerca da natureza e do que ela representa para os seres humanos. As diversas 

sociedades se alternam, seja integrando-se à natureza de modo mais equilibrado, seja 

explorando-a da maneira mais conveniente e pragmática. 

A natureza, portanto, sempre foi uma categoria central do pensamento humano. 

O próprio conceito de Natureza, no entanto, encerra ambiguidades gestadas pelas 

diversas metamorfoses pelas quais o termo atravessou ao longo do tempo.111 As 

mudanças epistemológicas sobre a compreensão da natureza têm implicações evidentes, 

por exemplo, na produção da chamada História Ambiental. O fato é que, da Antiguidade 

Clássica ao nosso tempo, quase todos os pensadores foram desafiados a pensar sobre 
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 “Ela fundamenta a construção conceitual da experiência de que existe coerência ontológica no mundo 

em que vivemos. Por sua vez, a imagem de ser humano e de história humana se construiu em grande parte 

por oposição à natureza: arte versus natureza, ordem social versus natureza; técnica versus natureza; 

espirito versus natureza etc. Em outras palavras, um conjunto de oposições que procuram demarcar, por 

diferenciação ou por identificação, a especificidade do fenômeno humano em relação á natureza (...).” 

Ver: PÁDUA, José Augusto. As Bases teóricas da História Ambiental... Op cit, p. 04. 
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essa questão. A palavra “natureza” talvez seja provavelmente a mais complexa da 

linguagem humana, uma palavra que carrega, em um longo período, muitas das maiores 

variações do pensamento humano. 

Atualmente o debate sobre a questão ambiental é produzido em praticamente 

todas as áreas do conhecimento, possibilitando, assim, a emergência de abordagens e 

perspectivas de análise diversas. Situa-se a possibilidade de entender a história das 

sociedades humanas em períodos mais longos mediante a análise dos aspectos relativos 

às mudanças operadas na longa duração temporal.112 Desse modo, não seria possível 

compreender plenamente a história, sem cuidar dos problemas da terra, dos rios, dos 

mares, das mudanças de clima, das transformações do solo, da relação com as plantas e 

os animais e das atividades de trabalho.  

Aos poucos, os historiadores foram percebendo que o espaço se reveste de 

cultura e que as culturas se revestem em naturezas: “De um lado, o obstáculo natural, de 

outro o esforço dos homens que o contrabalança, mas que se molda sobre ele (...) assim, 

a cada instante o historiador vê o passado se erguer à sua frente, vívido, mesmo no 

coração das cidades.”
113

 O surgimento das grandes metrópoles, as grandes massas 

urbanas e o impacto dessa complexidade econômica e social sobre o meio ambiente 

exigiram análises historiográficas mais aprofundadas. Nessa perspectiva, as cidades 

passaram a ser cada vez mais observadas como biomas ou paisagens. Assim, o tempo 

das culturas humanas está contido num tempo geológico ou natural muito mais amplo e 

que não pode ser ignorado pelos historiadores. 

Na década de 1970, o surgimento do movimento ambientalista radicalizou a 

necessidade de valorização da natureza. Os estudos da ecologia e da biodiversidade 

terrestre passaram a constituir uma tipologia de concepção holística, ou visão sistêmica, 

na qual todos os seres humanos passaram a figurar como parte essencial da natureza. Na 

medida em que se ampliou a consciência de que tudo está conectado, a separação 

insensata entre homem e natureza se tornava destrutiva de ambos. A atmosfera se 

mostrava um campo cada vez mais suscetível à cultura. 
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 “(...) a geografia não explica toda a vida, nem toda a história dos homens. O cenário onde eles vivem, 

por mais importante que seja (pois eles permanecem e os homens passam) não comanda tudo. Além de 

seu domínio, não cessa de crescer o trabalho do homem sobre as coisas e do homem sobre o homem (...).” 

Ver: BRAUDEL, Fernand. Geohistória. In: Entre passado e Futuro. Nº 01. São Paulo, maio de 2002, p. 

124. 
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3.1 A (re) invenção da paisagem litorânea no Ceará: 

Feitas as conta, o mais grave a meu ver não reside mesmo assim no anacronismo 

psicológico. O pior é a tranquila, abusiva e certeza de compreensão do passado. 

Delimitar os contornos do pensável, assinalar os mecanismos da emoção nova, a 

gênese dos desejos, a maneira como, em um tempo dado, se experimentam os 

sofrimentos e os prazeres, descrever o comportamento, reencontrar a coerência dos 

sistemas de representação e apreciação, eis o indispensável. 

(Alain Corbin, O território do vazio) 

Em denso estudo, sugestivamente entitulado O Território do Vazio, Alain 

Corbin demonstrou, mediante várias fontes históricas, como uma capa de imagens 

repulsivas marcou profundamente o imaginário coletivo ocidental sobre a praia, 

impedindo a emergência do desejo da beira-mar. O autor observou como a opção pela 

vida na praia foi um processo lento, inserido numa longa duração temporal, que 

acompanhou a descoberta das virtudes da água do mar e que causou verdadeira febre 

pela fruição dessa paisagem.
114

 

Um conjunto de imagens repulsivas associadas às águas oceânicas, constituído 

desde a gênese bíblica, impediu a emergência do desejo da beira-mar no mundo 

ocidental. Não faltam episódios na mitologia e na literatura clássica que reforçam a 

visão negativa do litoral como receptáculo dos excrementos do mar e esconderijo dos 

monstros. É na própria teologia cristã, no entanto, que se inscreve uma nova noção 

apaziguadora do litoral como espaço que tranquiliza o homem, lugar onde Deus, em sua 

infinita bondade, dispôs o oceano para o bem-estar das criaturas. 

Assim, no século XVII
115

, começou a se operar uma mudança que veio 

possibilitar outra visão sobre esse território, fazendo emergir as figuras iniciais da 

admiração do mar que motivarão, entre outras coisas, a prática da viagem turística. 
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 “Em sua etimologia, tanto nas línguas latinas quanto nas línguas germânicas, a palavra (paysage, 

paisagem, paesaggio, landschap, landscape, landschaft) remete a uma localidade, região ou província, 

derivando no francês de país (até o século 18 e início do 19 país é utilizado também com um sentido 

bastante próximo ao que damos hoje a paisagem). Talvez tenha sido a geografia a disciplina que primeiro 

adotou a paisagem ao senso comum da palavra que gradualmente vai sendo capturado pelo registro de 

uma cena, de um panorama contemplado à distância (...) a paisagem será sempre decorrente da relação 

entre infinitos objetos, cuja delimitação será sempre ambígua. Uma paisagem é uma realidade relacional 

em todos os sentidos, e por isso mesmo, sempre relativa (...) as paisagens existem em uma constante 

tensão entre os objetos geográficos enquanto fatos materiais e as representações que, a partir da percepção 

e da experiência deles, construímos (...) traz para o universo da cultura e concebe seu sentido dependente 

de experiências partilhadas. Ver: SANDERVILLE Jr., Euler. Conceitos e métodos no estudo da 

paisagem.  Disponível em: http://www.ambiente.arq.br. Acesso, 12/10/2010. 
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 “Em nenhum momento, exceto em raros indivíduos com sensibilidade premonitória, exprime-se a 

admiração pelo espaço infinito das ondas, o prazer nascido da análise visual da substância; em nenhum 

momento exprime-se o desejo de afrontar com o corpo o poder das ondas, de experimentar o sensível 
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Doravante as elites sociais buscam aí a ocasião de experimentar essa relação nova com a 

natureza; encontram aí o prazer até então desconhecido de usufruir um ambiente 

convertido em espetáculo (...) espera-se do mar que acalme as ansiedades da elite, que 

restabeleça a relação harmoniosa do corpo e da alma (...) que corrija os males da 

civilização urbana, os efeitos perversos do conforto, embora respeitando os imperativos 

da privacidade.
116 

Gradativamente, os melhoramentos urbanos induziram a noções de higiene e a 

consequente diminuição da quantidade de dejetos domésticos lançados no oceano. O 

banho de mar, inicialmente utilizado para fins terapêuticos, se tornou opção mais 

acessível de lazer com a liberalização comportamental e vestuária verificada no período 

no início do século XX nas grandes cidades brasileiras, “além do fato de que a praia, 

anteriormente ocupada por gente pobre como pescadores e estivadores, agora 

transformava-se em espaço residencial elegante e seguro.”
117

 

Historicamente, operou-se uma espécie de (re) invenção da praia, que despertou 

o interesse pelo mar como um verdadeiro fenômeno social. Em certo momento, na 

Europa Ocidental, liberou-se uma paixão pelos panoramas marítimos e os turistas 

passaram a experimentar a “emoção de ver o mar”. Surgiu então uma íntima vinculação 

entre o estado de alma e a paisagem, com base no qual o espectador passa a viver a 

emoção provocada pelo sublime espetáculo da natureza. Ocorre assim o alargamento 

dos modos de apreciação “cenestésica” do litoral que constitui um acontecimento 

fundamental na história da sensibilidade. Isto permitiu que, entre outras coisas, o 

equipamento turístico multiplicasse e vulgarizasse uma experiência antes reservada às 

populações litorâneas, dando novas feições às tradições mantidas secularmente nesses 

lugares: “As costas do mar e as populações que as habitam participam de todas as 

imagens repulsivas anteriormente evocadas.”
118

 

Esse aspecto da historicidade dos sentidos atribuídos aos espaços litorâneos pode 

ser facilmente percebido ao se analisar o uso das praias brasileiras. O litoral não foi 

sempre universalmente considerado espaço de beleza e saúde. No litoral do Ceará, a 

invasão da praia pelas construções da engenharia urbana proporcionaram alterações 

consideráveis na fisionomia do solo e na disposição das águas, acarretando mudanças na 
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maritimidade da orla. Em Fortaleza, as interferências desencadeadas na paisagem 

litorânea puderam ser especialmente observadas na região na qual se instalou o 

complexo portuário e industrial do Mucuripe. Mediante as transformações, 

permanências e rupturas das paisagens sociais, ocorridas, principalmente, na segunda 

metade do XX na capital do Ceará, percebeu-se que as populações locais que se 

deslocaram para essa região constituíram novas formas de existência após as alterações 

ocorridas no meio natural. 

Keith Thomas realizou instigante estudo sobre o aumento do interesse do 

homem do nosso tempo pelo mundo natural. A crescente importância atribuída ao 

cenário da natureza para a vida levou à crença cada vez maior nos incontáveis 

benefícios advindos das paisagens naturais, modificando de modo profundo as 

sensibilidades, e redefinindo o relacionamento do homem com as outras espécies e “(...) 

o seu direito a explorar essas espécies em benefício próprio se viu fortemente 

contestado.”
119

 

O autor observou como, à medida que as fábricas se multiplicavam, “(...) a 

nostalgia do morador da cidade refletia-se em seus jardins, nos animais de estimação, 

nas férias em meio aos pássaros e as flores silvestres”. Essa sensibilidade, supostamente 

moderna, no entanto, tem raízes mais profundas: “O que mudara não fora o sentimento 

de humanidade enquanto tal, mas a definição da área dentro da qual se permitia operá-

lo.”
120

 Desde o final do século XVIII define-se, de um modo mais acentuado, uma 

mudança de sensibilidade no que concerne à natureza. O domínio absoluto do homem, 

conduzido e informado pela Ciência, sobre o mundo natural lentamente cede espaço 

para outras compreensões e atitudes em relação à natureza. 

Historicamente, também se firmou uma mudança em relação ao corpo e sua 

compreensão na natureza.
121

 Agora considerada bela e, principalmente benéfica, a 

natureza passa a exercer gradativamente certo poder espiritual sobre o homem. Impõe-

se, então, a tendência ao retorno à natureza. Forma-se uma percepção renovada sobre as 

populações nativas ou tradicionais, baseada na nova valorização da vivência e da 

intimidade das populações locais com o mundo natural. Essa aproximação com a 
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natureza passou a se disseminar na propagação de vários esportes, lugares e negócios 

vinculados ao meio ambiente. Nessas circunstâncias, a concepção de que a natureza 

deveria ser conhecida, dominada e gerida a serviço da vida humana tornou-se cada vez 

mais arduamente criticada. 

Na nova paisagem que se inaugura, acentua-se o valor dramático do combate 

entre o homem e os elementos da natureza, principalmente, por meio da instabilidade 

evidente do cenário da luta. A praia permanece, certamente, o lugar de trabalho de 

pescadores, o prolongamento do espaço público da aldeia, mas passa a representar 

também a culminação do ritual do passeio urbano. 

E exatamente o que faz o abundante discurso médico consagrado às virtudes da água 

fria do mar e, sobretudo, às vantagens do contato com as ondas e da vilegiatura 

costeira. Médicos e higienistas exprimem o receio e o desejo juntamente com o 

conhecimento cientifico; seu discurso produz, assume ou codifica práticas que, mais 

tarde, haverão de escapar a seu controle.
122  

Assim, constitui-se um tipo de educação corporal, baseada na concepção de que 

ainda que o caçador e o pescador voltem de mãos vazias, terão usufruído do clima 

saudável, do barulho das árvores, do doce perfume das flores e do canto dos pássaros. 

Acreditou-se cada vez mais que essas sensações podiam curar a melancolia. As virtudes 

da vilegiatura marítima inscrevem-se, sobretudo, como um hino à longevidade do 

pescador laborioso, do marinheiro fecundo. Misturando-se as diversas temporalidades 

anteriores, o mar agora, particularmente, realiza de várias maneiras esse grande desígnio 

da providência: “Em primeiro lugar, contém sal, que o impede de se putrefazer e evita a 

decomposição dos corpos.”
123

 

Assim como ocorreu posteriormente nas praias brasileiras, o primado pelo banho 

de mar terapêutico induz a ordenação dos usos da praia. O tratamento terapêutico 

incentiva o choque da imersão que mistura o prazer e a dor, edifica-se uma nova 

economia das sensações. Elabora-se desse momento em diante, um conjunto de 

orientações comportamentais para as classes ociosas, que tem como objetivo 

proporcionar uma nova maneira de experimentar o corpo, tentando-se extirpar os males 
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e desejos que o perturbam.  Nas margens do oceano, procura-se aliviar as ansiedades 

nascidas da perda do vigor, da debilitação, da poluição e da imoralidade citadinas. 

A (re) invenção da praia acompanha a descoberta das virtudes da água do mar e 

constitui um imaginário social no qual se valoriza a longevidade das populações que 

vivem na brisa do mar ou que pisam continuamente a beira d’agua. A topografia médica 

dedicada às regiões litorâneas multiplica-se em diversas partes do mundo. 

O desenvolvimento das primeiras práticas marítimas no Ceará somente ocorreu 

no início do século XX. Nesse período, algumas atividades relacionadas aos tratamentos 

terapêuticos, como os banhos de mar e as caminhadas na praia, podiam ser vistas 

timidamente em execução na antiga Praia de Iracema. 

Essa demora em se usufruir do litoral cearense se justificava pela própria 

natureza da ocupação econômica da Província, baseada inicialmente na pecuária e 

constituída basicamente às margens dos rios. Em fins do século XVIII, entretanto, a 

hegemonia de Fortaleza como a Capital Sertão, imagem resultante da simbiose entre 

sertão e litoral, principia uma abertura cultural da sociedade local que descobre as zonas 

de praia, mas sem perder seu caráter interiorano. 

De modo geral, com a liberação da paixão pelos panoramas, surge uma íntima 

vinculação entre o estado de alma e a paisagem, e o espectador passa viver a emoção 

provocada pelo sublime espetáculo da natureza. A massa dos turistas é rapidamente 

submetida à obrigação de melhor analisar suas impressões e sensações a fim de 

estimular ou dominar melhor sua emoção. 

Os românticos fizeram da beira-mar um lugar privilegiado da descoberta de si. 

Na perspectiva de uma estética sublime, a permanência na praia possibilita uma 

vibração particular do eu, nascida da percepção de sua confrontação com os elementos. 

A beira-mar propõe um cenário no qual, mais do que em qualquer outro, é possível, em 

razão do próprio espetáculo do enfretamento do ar, da àgua e da terra, desenvolver-se a 

fantasia de fusão com as forças elementares. 

É importante ressaltar como a percepção dessas modalidades de apreciação do 

litoral tornou-se especialmente importante na moderna prática do surfe que, em certa 

medida, reorganizará ao seu modo esse conjunto diversificado de imagens, discursos e 

sensações. A praia representa o ponto de articulação entre o modo de vida da terra e do 
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mar. É exatamente nessa indecisa fronteira que se tornará possível conferir sentido às 

atividades do corpo materializadas na prática esportiva. 

A praia integra-se à rica fantasmagoria das fronteiras, através das quais surgem os 

perigos e os encantamentos. Assim, compreende-se o enriquecimento considerável 

da experiência das praias. As impressões que estas propõem são analisadas, desde 

então, por cada um dos cinco sentidos; além disso, opera-se um alargamento dos 

modos de apreciação cenestésica que constitui um acontecimento fundamental na 

historia da sensibilidade. As maneiras inéditas de postar-se, permanecer na praia, 

sentar-se, estender-se na areia, registram esse aprofundamento da busca.
124 

Os oceanos inserem-se ainda num dos aspectos mais presentes no imaginário 

acerca dos pescadores e surfistas. Contribui decisivamente na produção da figura do 

homem valente, do herói romantizado cuja verdadeira vida se trava na batalha com o 

mar indomável. Com a emergência do surfe, às águas passaram a constituir o espaço da 

liberdade e da adrenalina que se afasta da triviliadidade do ambiente terrestre. A 

consciência da fuga do tempo e do espaço, ativada pelo espetáculo da beira-mar, 

associa-se então à intensa carga de sensações experimentadas pelo corpo. 

A influência da visão prodigiosa da natureza também será mais tarde traduzida 

na estética e na estratégia emocional imposta pelos guias turísticos. Em breve as classes 

dominantes virão deliberadamente reivindicar esses espaços, reorganizando o modo de 

vida das antigas populações residentes nas praias em virtude da especulação 

imobioliária. 

No Brasil a pesca era conhecida pelos índios brasileiros antes da chegada dos 

colonizadores e significava, sobretudo, a procura por fontes de alimento que tornavam o 

mar atraente. Durante muito tempo, a singularidade desta zona era a de não ter sido 

marcada pelo latifúndio e pela monocultura. Em decorrência de suas características 

naturais e estratégicas, as zonas de praia interessam unicamente aos homens do mar e 

aos governantes portugueses que, temerosos de prováveis invasões estrangeiras, 

utilizavam o litoral como mecanismo de defesa do território. A jurisprudência da Coroa 

Portuguesa não impedia a pesca, ao contrário, indicava abertura à exploração baseada 

nesta atividade, possibilitando a surgimento das primeiras comunidades de pescadores 

no litoral.
125
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Os êxodos humanos constantemente verificados no litoral do Ceará permitiram 

que elementos mestiços, fugindo das secas, encontrassem refúgio nas comunidades de 

pescadores estabelecidos nas zonas da praia. “Acredita-se, no entanto, que essa 

miscigenação não apaga as representações dominantes do elemento indígena.”
126

 Essa 

hegemonia evidencia-se, a princípio, na herança cultural deixada no domínio dos mitos 

e crenças que marcavam a vida das comunidades de pescadores. Esses povos do mar 

desenvolveram modos de vida peculiares, marcados pela incorporação de várias formas 

de apreciação e respeito ao ambiente marítimo. 

O fato é que, só mais recentemente, os fortalezenses privilegiam a convivência à 

beira-mar, ocupando-a com prédios vultosos. O mar era o local do porto, do estaleiro, 

dos equipamentos pesados. As praias das imediações do centro da cidade serviam como 

espaços para depósito de lixo e de excrementos, tornando-se lugares socialmente 

estigmatizados. Assim, relegado em vários pontos da cidade, o mar aguardou muito para 

que tivesse suas bordas valorizadas e incorporadas à realidade urbana de Fortaleza. 

Aos poucos, a utilização do litoral para fins terapêuticos induziu a ordenação do 

banho de mar, bem como a regulamentação dos usos da praia. Em Fortaleza, as novas 

práticas marítimas, representativas dos hábitos europeus copiados pelas elites locais, 

suscitam um tímido movimento de urbanização das zonas de praia. Na Praia de Iracema, 

anos 1920, ampliou-se a frequência de pessoas da elite que se deleitavam sob o sol 

escaldante e que edificaram ali suas primeiras casas de veraneio. 

O primeiro grande estabelecimento destinado a fins de hospedagem, o Excelsior 

Hotel, era um suntuoso prédio de sete andares inaugurado em 31 de dezembro de 1931 e 

situava-se ao lado da Praça do Ferreira, no centro da cidade. 127 Já no princípio da 

década de 1970, o prefeito Evandro Aires de Moura baixou um decreto estabelecendo a 
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distância de 20 metros entre um edifício e outro, a fim de amenizar os efeitos da corrida 

imobiliária na Avenida Beira-Mar e preservar a circulação dos ventos marinhos em 

direção à cidade. O decreto foi revogado na administração posterior.  

Fortaleza tinha agora uma paisagem bastante diversa daquela experimentada 

pelas antigas comunidades de pescadores. Desenvolveu-se uma política mais agressiva 

do Estado a fim de dinamizar o turismo em larga escala. Ganhou peso a ideia de que 

“(...) Fortaleza e o Ceará têm um potencial turístico grande e que começa a ser 

devidamente explorado. O turismo no Ceará caminha a passos seguros e será mais uma 

saudável fonte de renda do nosso Estado.”
128

 Nesse contexto, o turismo é apontado 

como norteador das políticas públicas e dos investimentos privados. Toda área da praia 

torna-se palco das ações. Cria-se um novo quadro de representações em que Fortaleza 

figura, principalmente, como a terra do sol, das jagadas e das belas praias. 

Eventos nacionais e internacionais são idealizados para divulgar e valorizar as 

riquezas das paisagens naturais e culturais do Ceará, em especial os esportes náuticos. 

Em 1998, por exemplo, ocorreu o Campeonato Mundial de Windsurf “(...) reunindo 

participantes de 70 países e difundido pela CNN em 140 países, com vistas a permitir 

que o litoral do Ceará figurasse em lista de praias seletas, frequentadas por 10 milhoes 

de praticantes de windsurf no mundo.”
129

 A paisagem litorânea do Ceará passou a ser 

cada vez mais oferecida e vendida aos estrangeiros, pois suas imagens, então, eram 

consideradas belas e atraentes. 

 

Figura 14: Jangadeiros do Mucuripe. Fonte: Mucuripe: Fotos de Chico Albuquerque, 1958. 
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O fotógrafo cearense Chico Albuquerque, famoso pelo fato de retratar de forma 

magistral o cotidiano de trabalho dos jangadeiros, relatou que em sua experiência 

passou a enxergar os pescadores do Mucuripe “(...) como se ao mesmo tempo fosse um 

conterrâneo e um estrangeiro.”
130

 Comentou que, recém-chegado de São Paulo, seu 

“olhar novo” estranhou a cidade, percebendo como a praia do Mucuripe, seus 

jangadeiros e suas jangadas, formavam uma “paisagem humana e natural 

extraordinária”. 

Como é que os jangadeiros entram na minha vida? É simples. Em 1952 eu estava 

com muitas saudades de Fortaleza e então resolvi tirar umas férias de uns quinze 

dias. Cheguei – havia comprado uma maquina ultimo modelo da Laika – e fui até a 

praia do Mucuripe, onde passei duas semanas fotografando. A praia do Mucuripe! 

Como é que nunca tinha visto todas aquelas belezas? Ou, então, como é que os 

demais fotógrafos de Fortaleza podiam ignorar toda aquela exuberância? A ousadia 

daqueles homens, suas roupas de mar, os tipos físicos, as jangadas, as paisagens. Vi 

Mucuripe como se fosse a primeira vez, e recordo que foi tremendo. Aquela praia, 

os jangadeiros e suas embarcações, os coqueiros, os instrumentos de trabalho no 

mar, não, meu amigo, como nós, fotógrafos, também podemos ser ignorantes!
131

 

O fotógrafo ponderou o estranhamento dessa parte da cidade explicando que, 

quando se vive colado seguidamente a uma paisagem, termina-se por não mais enxergá-

la, já que: 

Tudo fica automático, e o que é bonito ou é valioso, vai aos poucos perdendo a 

importância porque nosso olhar se acostuma e termina por considerar tudo 

absolutamente normal. Desde esse ponto de vista, podes observar no teu cotidiano 

que as coisas mais bonitas ou significativas ficam embotadas, perdem luz própria. E 

ninguém vê mais, tudo fica rotineiro, comum. Acredito que só os artistas podem 

evitar essa leitura automática, e ver as coisas como se fosse pela primeira vez.
132

 

Chico Albuquerque deixou claro que jamais teve uma preocupação regional ou 

folclórica para registrar os homens do mar do Mucuripe em seu cotidiano: “Apenas 

fotografei o jangadeiro porque achei bonito. Pouco me interessou sua importância 

social, o tipo de trabalho que realizava, ou se era cearense ou pernambucano.”
133

 

Observa-se então que a própria noção pessoal de beleza figura como componente 

essencial na escolha das paisagens que, intencionalmente, se quer captar: “Ao contrário 

de vocês, repórteres, que devem escrever sobre o seu modo de vida e suas aventuras, 
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que não devem ser poucas. Já eu, apenas me limitei a fixar a sua imagem, e a vê-lo 

esteticamente.”
134

 

Trata-se, portanto, de reconhecer a constante (re) invenção da paisagem em sua 

dimensão estética, nos seus aspectos mais sensíveis e nos diversos sentidos que lhe são 

atribuídos. A paisagem, nessa perspectiva, constitui, sobretudo, uma experiência 

humana. Diferentemente das bucólicas imagens da literatura indianista de José de 

Alencar, que mostrava uma região caracterizada pelas alvas dunas, verdejante vegetação 

e mar azulado, descreve-se atualmente uma paisagem bastante modificada no Ceará. 

Alteram-se as cores e os personagens. 

Com a posterior emergência da cultura do surfe nessa região, convém destacar 

como essa noção de beleza estética, que foi potencializada na prática esportiva, já 

figurava como uma possibilidade de apreensão do ambiente da pesca. Pescadores e 

surfistas buscam perceber e entender a paisagem em toda a sua intensidade. Sem os 

sujeitos concretos, certamente, não sentiremos o conteúdo específico de cada 

paisagem.135 

Nessa perspectiva, compete considerar que o que está registrado nas paisagens 

não são apenas as imagens agradáveis que se quer ver; mas também são as lutas, as 

heranças, as esperanças, as dificuldades, a miséria, a dilapidação dos recursos naturais, 

sobre a qual se assenta a riqueza econômica e cultural, esta última quase invisível para a 

maioria das pessoas. Isto implica realocar aspectos fundamentais como subjetividade, 

sensibilidade e afetividade, reconhecendo-os como elementos essenciais ao 

entendimento do que chamamos de paisagem. A paisagem cultural se figura como 

experiência produzida e partilhada socialmente. 

 

3.2 Pescadores e surfistas: “homens do mar” 

Pesca e surfe constituem práticas que exigem o contínuo aperfeiçoamento do 

saber/fazer relacionado ao ambiente, aos de instrumentos e às técnicas de trabalho. Na 
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definidas por experiências partilhadas nas quais o pesquisador se intromete, seja para reconhecê-las, seja 
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métodos no estudo da paisagem. Op cit, p. 25. 
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pesca industrial, desde o século XIX, ocorreu uma mudança no processo de trabalho 

com a introdução de equipamentos eletrônicos de detecção de cardumes, que reduziu 

consideravelmente o elemento risco da atividade pesqueira comercial. No surfe, de 

modo semelhante, a crescente utilização dos aparelhos de medição das marés permitiu 

assegurar maior estabilidade aos surfistas que passaram a ter informações antecipadas 

em relação às condições das ondas no mar. 

Conhecer um conjunto de ideias sobre navegabilidade, o movimento das marés, 

os tipos de fundo mais propício, algumas noções empíricas sobre o comportamento dos 

ventos, os hábitos dos cardumes, entre outros saberes, são aspectos que constituem 

alguns dos segredos do mar. A experiência dos trabalhadores do mar constitui saber 

relacionado aos fenômenos naturais que se configura na capacidade de tomar decisões 

acertadas de acordo com as circunstâncias. 

O espírito de liderança precisa ser continuamente dosado com o trabalho 

colaborativo. É preciso levar em consideração o fato de que a técnica é uma capacidade 

pessoal e coletiva, uma habilidade rara que exige o conhecimento do mar, das suas 

vaiáveis, do padrão de migrações dos seus recursos e da localização dos melhores locais 

para certas atividades específicas. A capacidade de lidar com as condições quase sempre 

difíceis, muitas vezes, exige anos de experiência e dificilmente é adquirível em cursos 

formais. A segurança e a liberdade dos movimentos corporais nas águas se fazem com o 

conhecimento adquirido ao longo de anos de experiência. Os pescadores de jangada, por 

exemplo, precisam conhecer, inclusive, o movimento dos peixes a serem capturandos. 

Assim como os homens não são iguais, cavala, serra, pargo, biquara, cangulo, bonito, 

mariquita, e tantos outros peixes, têm hábitos e comportamentos relativamente 

diferentes. 

Nos arredores do Porto do Mucuripe, o incremento gradual da indústria 

modificou, entre outros aspectos, as formas de trabalho que se de davam numa relação 

mais direta com a natureza. As tecnologias dos materiais empregados no surfe e o modo 

como se dá a exploração dos recuros naturais, entretanto, não chegaram à pequena pesca 

na mesma proporção. À medida que aumentou o nível de desenvolvimento da 

capacidade de exploração dos recursos pesqueiros, o homem conseguiu interferir, as 

vezes desastrosamente, sobre os ciclos de reprodução dos ecossistemas naturais. 
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Entre a pesca e o surfe, portanto, afloram também distinções importantes. Uma 

diferença considerável, por exemplo, é a crescente preocupação de alguns surfistas com 

a manutenção das condições naturais dos points de surfe no litoral. A disseminação de 

uma consciência ecológica, pautada na preservação da natureza local, passou a produzir 

diversos projetos sociais, dinamizando as formas de interferência política nas quais se 

vinculam esporte e natureza. 

Ao que parece, a ideia da preservação dos ecossistemas, ou mesmo de uma 

conscientização ecológica em relação ao meio natural, não foi enfaticamente expressa 

como reivindicação dos trabalhadores da pesca. Obviamente, isso não significa que os 

velhos homens do mar não sentiram na própria pele os efeitos das mudanças no 

ambiente, claramente observadas na crescente escassez do pescado em todo o litoral 

cearense. Sindicatos, colônias e outras formas associativas da pesca, entretanto, não 

enfocaram a preservação ambiental como uma bandeira de luta propriamente dita. Isto 

ocorreu, em parte, porque este é um problema relativamente recente, se comparado ao 

tempo de exercício da atividade pesqueira. A ideia de uma postura política ativa e 

ecologicamente correta, por sua vez, é exatamente contemporânea da explosão do surfe 

no Planeta, nos anos 70. 

Na região do Mucuripe, quando prevaleciam as comunidades de pescadores, 

eram mais visíveis as interações da natureza com o trabalho e a vida social. Com o 

passar dos anos, entretanto, ocorreu uma crise da atividade pesqueira e os homens já não 

mais conseguiam manter a contento suas numerosas proles. A pesca industrial mudou as 

relações de trabalho e acentuou a tendência à proletarização do pescador. A alteração 

introduzida no meio ambiente diminuiu bastante a disponibilidade do peixe nas 

proximidades da costa, de forma que os trabalhadores do mar foram sendo forçados a 

ingressar noutros ramos de atividade. 

Mais especificamente, após a segunda metade do século XX, a formação de um 

parque industrial nos arredores do porto passou a recrutar boa parte da mão de obra nos 

bairros da vizinhança. Ao chegar à idade de trabalhar, os jovens passaram a ter a 

possibilidade de ingressar nas vagas de emprego disponíveis, praticamente todas 

braçais. Apesar disso, a indústria podia oferecer razoável estabilidade e carteira de 

trabalho assinada, garantias de obtenção difícil na pesca. 
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O fato é que a industrialização promoveu ocupações e serviços cujo ritmo de 

trabalho diferia bastante das atividades tradicionais. Como modalidade de trabalho e 

lazer, o surfe, no entanto, mantinha muitas semelhanças com o modo de vida dos 

antigos jangadeiros, sobretudo no que concerne à interação e ao apego do homem pelo 

seu espaço de trabalho. Apesar disso, a prática do surfe renovou aspectos importantes 

como, por exemplo, na linguagem e nas estratégias de ocupação dos espaços midiáticos 

para veicular suas causas e ideais. Além disso, passou a constituir um conjunto de 

reivindicações vinculadas ao meio ambiente, reivindicando a manutenção de um 

território específico e ressignificando em parte os sentidos atribuídos à vivência no 

litoral. 

Ao longo do tempo, as transformações no universo da pesca precarizaram muito 

as condições de trabalho, o nível geral das habitações e a relação entre os pescadores. 

Essa situação, no entanto, contrastava com a abundância encontrada nas panelas 

suspensas sobre o fogo a lenha, quase sempre abarrotadas de peixe, alimento básico na 

mesa das famílias praianas. Apesar das intensas transformações ocorridas na praia e na 

economia pesqueira nas últimas décadas, pelo menos até o início dos anos 1980, boa 

parte da população que habitava o local ainda conseguia sobreviver exclusivamente da 

pesca, ao passo que o surfe ainda era essencialmente uma opção de lazer. 

Mediante a reconstituição do processo de ocupação da região onde se instalou a 

comunidade do Serviluz, foi possível perceber as experiências partilhadas por grupos de 

trabalhadores, já estabelecidos antes da prática do surfe. Então, se buscou a percepção 

das condições de negociação, dos mecanismos de inserção social e das repercussões 

culturais ocorridas após a ascensão do surfe. O surfe atualmente é uma prática cotidiana 

que se integrou e que transformou, com a dinâmica corporal, essa paisagem cultural. 

Hoje em boa parte, os jovens surfistas do Titanzinho são filhos e netos de 

antigos pescadores. Muitos desses meninos cresceram na beira d’água, ajudando os pais 

na lida diária da praia, geralmente limpando embarcações, consertando redes ou 

executando pequenos serviços de transporte. Em um curto espaço de tempo e por vários 

fatores, porém, os jovens, que tradicionalmente os substutuiam, decidiram largar a 

antiga profissão dos pais. Optaram por sair dos mares profundos, dos perigos do oceano 

para experimentar novas práticas corporais no limite entre a água e a areia. O corpo do 



115 

 

surfista e sua imagem passaram a ter novos contornos e a admitir outros usos e sentidos, 

na medida em que foi sendo cada vez mais exposto e explorado comercialmente. 

Existe um contínuum de mudanças e readaptações corporais operadas ao longo 

do tempo em sociedades específicas. Assistiu-se, por exemplo, a mudanças nas técnicas 

de natação durante várias gerações. Essas técnicas de mudança do corpo, entretanto, são 

de análise complexa e envolvem diversas áreas do saber. Pode-se percebê-las, porém, 

por meio dos usos históricos do corpo. 

Outrora, ensinava-nos a mergulhar depois de ter nadado. E quando nos ensinavam a 

mergulhar nos ensinavam a fechar os olhos, depois abri-lo na água. Hoje em dia a 

técnica é inversa. Toda aprendizagem é começada habituando-se a criança a 

permanecer na água com os olhos abertos. Assim , antes mesmo que elas nadem, são 

exercitadas sobretudo a domar os reflexos perigosos mais instintivos, dos olhos; elas 

são familiarizadas antes de tudo com a água, inibem-se seus medos, cria-se uma 

certa segurança, selecionam-se movimentos. Há, portanto, uma técnica de mergulho, 

e uma técnica de educação do mergulho que foram descobertos em minha época. E, 

como veem, trata-se de um ensino técnico havendo, como para toda técnica, uma 

aprendizagem da natação. Por outro lado, nossa geração, aqui, assistiu a uma 

transformação completa da técnica.
136

  

 

Nessa perspectiva, é importante compreender os aspectos culturais e as possíveis 

singularidades da experiência corporal nessa região. Desde os anos 1960, a 

industrialização promoveu a inserção de muitos jovens operários nos arredores do porto 

e cada vez mais se intensificou o surgimento de ocupações em serviços diversificados. 

Assim, as novas técnicas e rotinas de trabalho desses homens e mulheres em muito 

diferiam dos tradicionais ofícios até então exercidos nessa região.  

Cabe considerar que as crianças nascidas à época da primeira geração de 

surfistas cresceram quase todas na beira da praia, brincando nos arredores do porto. 

Pulando sobre as pedras dos espigões, nadando entre os barcos ancorados ou correndo 

na areia frouxa, a garotada passava o dia todo praticamente na orla. A lamparina ainda 

não havia sido substituída pela lâmpada e, em virtude da ausência de uma vida noturna 

para os mais jovens, bem cedo se dormia. A praia era praticamente o único espaço de 

moradia, trabalho e lazer daquela gente. Os jovens tendiam a aprender, na beira da praia 

mesmo, algum tipo de ofício. As habilidades, nesse caso, surgiam da execução de 

pequenas tarefas necessárias às viagens dos barcos e jangadas rumo ao mar. Nesse 

contexto, trabalho e lazer facilmente se confundiam. 
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Figura 15: Meninos brincando no mar do Titanzinho. A pesca nos arredores do porto, gradativamente, 

perdeu espaço para outras atividades profissionais. Fonte: Titanzinho Surfe Clube, 2012. 

 

Migrantes de praias distantes, os primeiros moradores dessa região são herdeiros 

da atividade pesqueira, tributários, portanto, de costumes e modos de vida com 

características seculares. Trata-se de uma cultura em que o sustento das famílias não 

depende simplesmente da venda da força de trabalho, mas da interação direta entre o 

homem e o meio natural. Diferentemente do tempo de trabalho industrial, que se 

instalou posteriormente, no mar, o relógio é a lua, o sol, os ventos, as tempestades e o 

tamanho das marés que proporcionam as condições de trabalho. 

O entrevistado Mauro Sérgio hoje presta serviços no setor hoteleiro de Fortaleza. 

Filho de um conhecido mecânico de lanchas da década de 1970 relembrou que 

antigamente: 

O pessoal saia e tinha um horário pra voltar pra casa, devido ser escuro, lá tinha um 

horário, e também à volta tinha que passar pelo paredão e quando a maré estava 

grande era muito perigoso. Passava água por cima do paredão e às vezes podia até 

derrubar as pessoas do paredão que dava acesso (...) tinham que ficar em pé nas 

janelas das casas assistindo, então quando terminava as pessoas tinham o risco de 

passar pelo paredão se a maré tivesse alta ou grande, tinha o risco de ser arrastadas 

pelo mar. 

Constata-se que, desde o tempo da pesca, já estava posto um enfrentamento 

diário das forças da natureza, materializada na convivência com as alternâncias das 

marés. Os riscos consistiam numa espécie de condição dos moradores que se 

aventuraram a habitar nessa região. Assim, convém problematizar as diversas práticas e 

sensibilidades em relação à natureza. 
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O surfe, na sua relação com a natureza, é uma pratica corporal que tem longa 

história, mas que atualmente quase não é pensado fora da sua dimensão esportiva. De 

certo modo, a paisagem local se modificou mais intensamente na medida em que a 

dimensão esportiva tocou profundamente o local. Por isso, convém falar do recorte 

esportivo e do seu forte impacto no contexto comunitário, mas, ao mesmo tempo, 

problematizar o surfe como uma manifestação cultural de longa duração, mais ampla e 

mais plural. 

Assim, foi preciso desvelar em que medida essa relação mais esportiva com o 

mar se impõe, uma vez que a comunidade possui inúmeras outras maneiras de existir 

em sua relação direta com o mar. A praia é o lugar dos encontros e das sociabilidades e 

se revela objetivamente na convivência entre trabalhadores da beira-mar. Assim, 

percebe-se que a perspectiva esportiva do surfe constitui mais uma das maneiras, pois 

há também a dimensão mais leve, intimista, amistosa de convivência entre aqueles que 

não querem ser exatamente um atleta competitivo. A experiência do surfe, portanto, 

proporcionou transformações culturais diversas, manifestadas em variados níveis de 

incorporação da sua prática entre os moradores da comunidade. 

O surfe é uma prática corporal que exige uma “composição” quase sempre 

inacabada e momentânea entre o mar, o corpo e o equipamento. A técnica e a 

sensibilidade corporal mudam em decorrência dessa relação com a natureza e com os 

artefatos materiais. As condições da natureza, do homem e dos objetos se influenciam 

na contínua mudança dos gestos. Daí a importância de mergulhar mais profundamente 

nesse mar; submergindo não em qualquer praia ou em qualquer tempo histórico, mas 

buscando entender entre estes sujeitos específicos o que significa descer nas águas do 

Titanzinho, hoje. 

A história do surfe está engendrada na longa história das práticas humanas 

vinculada ao meio natural. O mar historicamente foi disputado por diversos 

personagens. Pescadores, marinheiros, mergulhadores, trabalhadores das plataformas 

marítimas, estivadores, prostitutas, entre outros, que constituíram um contigente 

diversificado de trabalhadores sobrevivendo nesse espaço. Numa longa duração 

temporal, estes homens e mulheres estabeleceram práticas, ritos e símbolos no convívio 

com as nuanças da natureza. O mar surge como lugar da experiência e da espera. É 

soberano e, ao mesmo tempo, suscetível, ainda que parcialmente, à apropriação por 
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diferentes culturas. A comunidade do Serviluz pode ser problematizada pelos múltiplos 

usos e significados do mar. Existem temores e destemores próprios, e cada olhar se 

volta para o mar com experiências e expectativas bem heterogêneas. O mar, em última 

instância, se configura como lugar da vida e da morte. 

 

3.3 Vida de pescador 

A vela fora remendada em vários pontos com velhos sacos de farinha e, assim 

enrolada parecia a bandeira de uma derrota permanente (...) falam do mar como de 

um adversário, de um lugar ou mesmo de um inimigo. Entretanto, o velho pescador 

pensava sempre no mar no feminino e como se fosse uma coisa que concedesse ou 

negasse grandes favores; mas se o mar praticasse selvagerias ou crueldades era só 

porque não podia evita-lo.  

(Ernest Hemingway, O Velho e o Mar) 

No imaginário social, a ideia da vida singela, do desapego material e do 

vestuário modesto caracteriza o modo de vida dos pescadores artesanais, tidos 

costumeiramente como um povo simples, e portadores de um estilo de vida reproduzido 

ainda à semelhança das antigas culturas indígenas. De fato, algumas das comunidades 

de pescadores fixadas na costa cearense ainda hoje exprimem hábitos e costumes 

desprovidos do sentido acumulativo, característico da lógica capitalista dos centros 

urbanos. 

Nessas comunidades, grande parte da produção na pesca serve quase que 

exclusivamente para alimentar o grande número de filhos e agregados. Por outro lado, 

concebendo o mar como uma dádiva, esses trabalhadores contemplam a natureza de 

modo singular, suas riquezas, detalhes e grandiosidade, o oceano parece confirmar a 

magnitude do cosmo e a relativa impotência humana diante do universo. A pesca 

denota, assim, certa aura mística, uma atividade econômica marcada pela influência 

decisiva do fator sorte. Cada partida faz-se repleta de várias crenças e superstições. 

Na verdade, porém, a idealização exacerbada dos pescadores produziu uma 

imagem bastante distorcida, que enxerga grupos de trabalhadores estáticos no tempo e 

vê os homens como uma espécie de prolongamento da paisagem natural. É fácil 

argumentar que essa sempre foi uma categoria profissional de homens essencialmente 

pobres. Afinal, a maioria não goza os benefícios da legislação trabalhista; muitos desses 
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trabalhadores vivem essencialmente da pequena pesca e não possuem incentivos à 

produção ou carteira de trabalho assinada.
137

 

Na cidade, os pescadores urbanos, geralmente, moram em habitações 

consideradas precárias e insalubres, cada vez mais afastadas da beira da praia. Os mais 

velhos são precocemente acometidos por várias doenças, como reumatismo, câncer de 

pele e problemas de visão. O esforço da lida diária nessa profissão produz corpos 

esculpidos, vigorosos e bronzeados e que são, ao mesmo tempo, profundamente 

marcados pelo desgaste imperioso do tempo. 

Pode-se afirmar também que, além de muito fadigante, a pesca é uma atividade 

por demais perigosa. Tanto na chamada pesca embarcada como na pesca de caráter 

artesanal, os perigos são consideráveis; ir ao mar é rumar para o desconhecido. Na 

memória local, conta-se a ocorrência de vários tipos de acidentes com jangadas e outras 

embarcações. Portanto, cabe não ratificar a doce e ilusória sensação de que a vida do 

pescador virou canção romantizada. Mesmo com tendência generalizada de expulsão 

dos pescadores para longe da praia, a jangada no Ceará não é apenas mais uma atração 

turística. Na propaganda turística, aliás, as versões exóticas encobrem a dura realidade 

dos trabalhadores do mar e sua penosa luta pela sobrevivência. 

Tanto na chamada pesca embarcada como na pesca de caráter artesanal, os 

perigos são consideráveis. Em sua composição, o mar carrega energias incomensuráveis 

que tornam possível todo tipo de cataclismo. Dona Conceição relembrou que 

A gente casou e com cinco dias ele foi pro mar, aí com cinco dias que ele tava no 

mar (...) ele tinha sumido, o barco tinha virado. A família dos outros pescadores tava 

tudo aí na beira da praia pedindo, esperando só o corpo né? Que a notícia tava aí 

(...). Aí com onze dias eles chegaram, a lancha que eles tavam tinha naufragado, 

perderam tudo. E ele foi um dos tais que chegou bastante doente, sem falar que ele 

não falava, todo ruído das baratas brancas que tem né? Todo ruído, eu tive que ir em 

casa pegar um lençol (...).
138
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Episódios semelhantes a este não são raros. Muitos homens sumiram no mar. As 

embarcações que saem pela manhã para voltar à tarde, ou que vão num dia para voltar 

no outro, podem não retornar nunca mais. Esse é um universo permeado de numerosas 

histórias de desaparecimentos e naufrágios misteriosos, casos verdadeiros que se 

misturam às populares e desacreditadas histórias de pescador. O fato é que a pesca 

tornou órfãos vários filhos do bairro. 

Nos dias atuais, enquanto uma agradável imagem do pescador figura na mídia 

como elemento-símbolo do Estado do Ceará, marca registrada da cultura e do povo 

cearense, na vida real o náilon continua a cortar suas mãos, o sal permanece a queimar 

suas costas, o vento ainda lhe fustiga o rosto e o sol teima em trazer a cegueira. Entre 

outros aspectos, as versões românticas negligenciam o aprendizado político de gerações, 

a busca por melhores condições de trabalho e insersão social, a obtenção de conquistas 

trabalhistas importantes e a produção de significativas experiências associativas num 

ramo de atividade que passou por intensas transformações.
139

 

A pesca, no enttanto, com a chamada rede de “três malhos”
140

 ainda faz interagir 

natureza, trabalho e cultura no cotidiano da comunidade Serviluz. Esse é um tipo de 

pesca destinado basicamente à captura de sardinhas. Nessa modalidade de pesca, a força 

de trabalho se forma e se divide de acordo com as habilidades e a experiência 

profissional de cada pescador. Vale ressaltar que todas as tarefas são realizadas em 

conjunto e que calorosos gritos de orientação são pronunciados a todo instante. A fala 

constitui um componente importante do processo de trabalho. Mediante a oralidade, 

gestos e movimentos corporais, essa tradição é repassada às gerações. Vale ressaltar que 

muitos dos surfistas locais ainda hoje conciliam as atividades de pesca e surfe. 

O ritmo da captura do peixe requer certa dose de sensibilidade. A certa altura, é 

preciso apressar braços e pernas. Os homens então aceleram, empregam mais força e 

intensificam-se os gritos; um sistema de comunicação orientado pelo mestre e 
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favorecido pela força do vento.  Em meio à gritaria, os esforços consistem em 

aproximar a rede o máximo possível das pedras do espigão, onde a fertilidade natural e 

as pedras despejadas por tratores fazem concentrar um maior volume de peixes. 

O acúmulo de substâncias alimentícias atraía vários cardumes para as colunas de 

concreto e ferro, construídas como base de sustentação para a edificação do porto. 

Nesse sentido, o prévio conhecimento da natureza local se faz imprescindível. Em 

certos ambientes, os pescadores locais possuem imensa capacidade de adaptação à 

situação ecológica específica. Explorando nichos próximos à costa, onde não é possível 

lançar grandes redes, desenvolvem técnicas precisas de recolhimento das redes, 

dependendo do fundo, ora rochoso, ora arenoso. 

No caso da pesca com a rede de “três malhos”
141

, a força de trabalho empregada 

é eminentemente familiar e os pescadores definem seu ritmo de trabalho em função da 

safra ou da época mais adequada. A quantidade de aproveitadores dessa pesca oscila de 

acordo com o horário e o dia em que se dá sua realização; boa parte dos moradores 

conhece os períodos de maior abundância. Além disso, sabe-se que, na fartura, 

dificilmente se nega uma sardinha a um vizinho. Por isso, a ida à praia depende, em boa 

medida, dos imperativos do tempo, das águas, dos ventos e das condições gerais 

demonstradas pela natureza. 

À semelhança do ocorre na prática do surfe, a luta dos homens para furar a 

arrebentação das ondas, dependendo dos níveis das marés, exige esforços consideráveis. 

Quando a embarcação e todo o equipamento já estão na superfície da água, a equipe 

impulsiona, “faz força”, e o casco do barco desliza contra as ondas. A maré nem sempre 

facilita o ingresso dos homens mar adentro, e vencer a arrebentação, em algumas épocas 

do ano, consiste na etapa mais difícil e penosa de todo o processo de captura. O risco de 

a embarcação e o equipamento virar é imenso. Em algumas modalidades de pesca, por 

outro lado, as distâncias percorridas tornam o atendimento em caso de acidentes muito 

menos eficiente, pois não é possível ter equipes médicas à disposição. 

                                                           
141

 A rede tem uma grande variação de tamanho. Em média, são confeccionados de 80 a 120 metros de 

rede para cada embarcação. Pode demais pesada, uma boa rede é tecida com uma média de: 80 quilos de 

náilon. Alguns pescadores utilizam linha de seda para baratear os custos; 500 quilos de chumbo, 

responsáveis pelo afundamento do material; 70 peças de isopor ou aboias, necessárias à flutuação da parte 

que fica sobre a superfície. O náilon, o chumbo e o isopor são distribuídos ao longo de uma imensa corda; 

esta, além da parte “entranhada” na rede, traz ainda mais uns 200 metros de corda solta, que delimita a 

distância que o barco se distanciará para lançar a rede. 
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Figura 16: Pesca com a rede de "três malhos" na comunidade Serviluz. Fonte: Coletivo Ser Ver Luz, 

2010. 

A pesca local engendra ampla cadeia produtiva. Comerciantes e pequenos 

atravessadores negociam a produção que vai sendo rapidamente resgatada da rede. 

Realizada a transação, o produto é transportado em bicicletas, em carrinhos de mão ou 

mesmo sobre os ombros, sendo de imediato escoado para pequenas peixarias locais ou 

vendido de porta em porta nas ruas do bairro e regiões adjacentes. 

Como a produção e a comercialização se realizam na beira da praia, logo os 

comerciantes desaparecem, correm imediatamente para a revenda, pois o peixe fresco 

tem mais aceitação no mercado. Quase invariavelmente, o pescado é consumido na 

própria localidade. Outro aspecto é que, mesmo incorporado ao sistema de mercado, 

esse tipo de pesca mantém suas especificidades. A divisão do lucro desse tipo de 

pescaria obedece a parâmetros tradicionais mais ou menos regulares. O dono dos meios 

de produção abocanha geralmente 40% do resultado total, o restante é dividido “meio a 

meio” entre a tripulação. Apesar desse cálculo relativamente fácil, o sistema de partilha 

nesse tipo de pescaria é por vezes irregular e envolve fatores subjetivos externos à ação 

de captura. Entre a tripulação, é consenso que os pescadores “de mar”, pela 

especialização advinda da experiência, percebam uma remuneração maior do que a dos 

pescadores “de terra”. 

Além disso, o peixe é distribuído por outros critérios de solidariedade ou como 

forma de pagamento de pequenos favores prestados entre os moradores no cotidiano do 

bairro. Essas relações constituem um complexo jogo de situações e disputas que tendem 

a fortalecer o sentimento de pertença comunitário. 
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A crescente especialização da pesca industrial, no entanto, alterou, inclusive, a 

tradicional hierarquia que existia no barco, na medida em que introduz, por exemplo, o 

assalariamento e sistema de remunerações diferenciadas entre os tripulantes. Apesar 

disso, o fato é que, na atividade pequena pesqueira, o passar do tempo não apagou 

antigas formas de relação com o mundo natural, alguns modos de organização social e 

laços de solidariedade e afeição perpassaram gerações. O declínio econômico da pesca, 

entretanto, ocasionou o deslocamento das famílias pesqueiras para os grandes centros 

urbanos, onde passam a se engajar em atividades profissionais alternativas. 

As precárias condições e as intermináveis jornadas de trabalho, com a 

permanência por meses no mar, quase sempre se traduziam em perdas de vidas 

humanas. A introdução da pesca comercial inseriu os pescadores num novo mercado e 

noutra atividade, eminentemente capitalista. Os homens do mar, ao se afastarem por 

tempo mais longo, modificaram a rotina familiar, transformando, por exemplo, o papel 

desempenhado pela mulher no espaço doméstico. Esse fator refletiu-se não apenas nas 

atribuições que os membros da família passaram a ter, mas caracterizou o próprio 

padrão migratório familiar dos que partiam de outras localidades rumo à capital. O 

pescador embarcado na pesca comercial mantém pouquíssimo contato com seus 

familiares. No mar, sua sobrevivência é garantida pela empresa que o contratou; sua 

família, porém, dependerá do resultado da produção, acarretando necessidades de toda 

ordem. Esses aspectos forçaram os mais jovens a procurarem novas opções de vida, 

desenvolvendo outras modalidades de trabalho. 

De modo geral, a tradicional região de pesca do Mucuripe foi sendo 

descaracterizada como lugar de trabalhadores pobres. Após os anos 1960, os pescadores 

remanescentes nessa região foram sendo cada vez mais encurralados para fora da praia, 

até serem desalojados quase definitivamente, transferindo-se para bairros longínquos ou 

espraiando-se por morros mais afastados. 

Agregue-se a isto o surgimento das relações conflituosas estabelecidas na zona 

de meretrício, que se instalou nessa região nesse mesmo período. Com a prostituição e o 

crescimento desordenado, novas fronteiras, quase invisíveis, passaram a demarcar aonde 

e que tipo de pessoas podia circular, indicando os usos sociais conflituosos de 

determinados espaços. Surgiram interações ambíguas entre os próprios nativos, 
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proporcionando identificações baseadas na constituição de barreiras e interações 

culturais, ocorridas no improviso cotidiano local. 

 

3.4 Da jangada à prancha: a cultura material 

 

Canta o mar nas areias ardentes 

Dos teus bravos eternas canções 

Jangadeiros, caboclos valentes, 

Dos escravos partindo grilhões.   

(Gustavo Barroso - Hino Oficial de Fortaleza, 1957) 

Historicamente os trabalhadores do mar são homens livres que organizam a vida 

na beira-mar. Sua rotina é pautada basicamente pela chegada dos barcos e pelo 

movimento da praia. Essa liberdade tão valorizada pelos pequenos pescadores, donos de 

seus instrumentos de produção e de uma bagagem considerável de conhecimentos 

empíricos sobres as condições físicas e biológicas da reprodução dos cardumes de 

peixe, passou por significativas alterações. Ao longo do tempo, o incremento da pesca 

industrial alterou não apenas a rotina de trabalho e a organização familiar, mas também 

a própria sensibilidade em relação à experiência de vida sobre a embarcação. 

A pesca industrial surgiu em meados do século XIX, na Inglaterra, e logo se 

estendeu por várias partes do Planeta. O contraste entre a riqueza das grandes empresas 

do setor pesqueiro e as condições desumanas observadas na existência dos tripulantes 

dos barcos a vapor tornou-se uma realidade. Em diversos lugares, os pequenos 

pescadores tendiam a ser transformados em verdadeiros proletários de convés. Nesse 

contexto, ocorreu a contínua introdução do maquinismo nos barcos de pesca.
142

 As 

grandes embarcações acompanharam as inovações da engenharia naval. Em muitas 

praias, a organização empresarial rompeu com a lógica das comunidades que se 

baseavam na produção pautada na unidade familiar. Incrementos como a larga 

utilização do gelo, por exemplo, permitiu também maior permanência no mar. Isso 

possibilitou, entre outras coisas, a oferta do pescado em boas condições nos mercados 

urbanos, ao mesmo tempo em que reduziu o tempo do pescador em terra. 

                                                           
142

 Por volta 1860-1880, apareceram os primeiros barcos de pesca a vapor, iniciando-se assim um período 

de rápidas inovações tecnológicas com reflexos na própria organização global das atividades pesqueiras. 

A reação por parte dos pescadores contra essas grandes embarcações a vapor foi considerável em várias 

partes do mundo. DIEGUES, Antônio Carlos Sant’ana. Pescadores, camponeses e trabalhadores do mar. 

São Paulo: Ática, 1983, p. 2. 
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Entre os pescadores, a histórica modificação nos equipamentos de trabalho 

também acarretou a transformação no que concerne às sensibilidades dos sujeitos. Na 

pesca, havia tempos, a tradicional jangada de piúba, amarração de troncos da típica e 

resistente árvore do Pará, vinda de navio, tinha sido substituída pelas embarcações de 

madeira, menores, mais frágeis e transportadas por carretas.  

Compete observar que, de modo análogo, a substituição das antigas pranchas de 

madeira pelos novos materiais de fibra, principalmente após os anos 1980, acarretou 

modificações importantes na prática do surfe. Desse modo, assim como ocorreu na 

pesca, operou-se uma transformação significativa no desenvolvimento da cultura 

material. No universo do surfe, um dos fatores primordiais no desenvolvimento do 

esporte está associado aos avanços tecnológicos ocorridos na produção de pranchas e 

demais equipamentos. 

Por outro lado, antes os surfistas faziam viagens para surfar frequentemente sem 

saber como estavam as condições do mar, muitas vezes deparando condições adversas à 

prática esportiva. Muitos permaneciam por longos períodos nas praias à espera de 

condições mais favoráveis à prática do surfe. Com o advento da tecnologia e da 

previsão das ondas, abriu-se o horizonte para o esporte. O surfista agora pode programar 

melhor a sua vida, assim, sua viagem pode ser muito mais convidativa e proveitosa, 

permitindo-lhe, talvez, aproveitar mais intensamente a beleza natural e a hospitaliadade 

humana dos lugares. 

Apesar da introdução gradual do surfe na Praia do Titanzinho, a cultura 

material
143

 dessas populações não se restringe à prancha e à jangada, já que a 

comunidade maneja diariamente uma série de objetos e materiais distintos. Com base na 

cultura material que integra o universo desses moradores, pode-se problematizar a 

inserção específica dessa comunidade na cidade. Os objetos do cotidiano ajudam a 

revelar a memória do corpo na experiência urbana. Jangadas a vela e botes a remo, 

navios e guindastes pesados, roupas sintéticas e equipamentos de mergulho, anzóis de 

aço e redes de náilon, bolas de futebol e berimbau de madeira, máquinas, uniformes e 
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 “A noção de cultura material não tem valor em si; só o tem se se revelar útil (...) a cultura material tem 

uma relação evidente com as injunções materiais que pesam sobre a vida do homem e às quais o homem 

opõe uma resposta que é precisamente a cultura (...) à dimensão histórica, cronológica, da cultura material 

somam-se pois uma dimensão social e uma dimensão espacial.” Ver: PESEZ, Jean-Marie. História da 

cultura material. In: LE GOFF, Jaques (org.). A História Nova. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 181 a 

186. 
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artefatos industriais. Observa-se uma profusão de materiais no trabalho, no lazer e nas 

diversas sociabilidades que perfazem a convivência diária. Enfim, homens e mulheres 

manuseiam uma infinidade de recursos materiais que exigem variadas técnicas do 

corpo, imprimindo distintos ritmos de trabalho e conformando valores sociais 

contraditórios. 

 

3.4.1 A jangada 

“O mar e o vento formam um composto de forças. O navio é um composto de 

máquinas. As forças são máquinas infinitas, as máquinas são forças limitadas. 

Entre os dois organismos, um inesgotável, outro inteligente, trava-se o combate que 

se chama navegação (...) enquanto não se descobre a lei, prossegue a luta, e nessa 

luta a navegação a vapor é uma espécie de vitória perpétua que o gênio humano vai 

ganhando a todas as horas do dia em todos os pontos do mar. A navegação a vapor 

é admirável porque disciplina o navio. Diminui a obediência ao vento e aumenta a 

obediência ao homem”. 

(Victor Hugo, Trabalhadores do mar) 

Em virtude da precarização da condição do pescador, as colônias e os sindicatos 

de pescadores começaram a ser organizados na década de 1940. Na época o próprio 

Governo Federal incentivou a criação de várias colônias de pescadores artesanais, 

inclusive, como reforço para vigiar o litoral brasileiro, ainda incursionado por navios 

estrangeiros. No Ceará foram criadas várias colônias de pescadores ao longo dos 

municípios pesqueiros. No Mucuripe, os pescadores são filiados à Colônia de 

Pescadores Z-8, localizada próximo ao bairro Serviluz. Basicamente, a Colônia realiza a 

prestação de alguns pequenos serviços e benefícios, sendo também responsável pelo 

cadastro dos pescadores e suas embarcações. Isto porque todas as embarcações, 

inclusive as jangadas, precisam ser registradas e pagar uma taxa anual à Capitania dos 

Portos. 

Essa realidade, na qual os pescadores são praticamente obrigados a combinar a 

pesca com a realização de atividades complementares diversas, são especialmente 

percebidas entre os jangadeiros do Nordeste. A fragilidade das embarcações nem 

sempre permite a pesca com a mínima segurança. Assim, os pescadores são privados da 

pesca em determinados períodos do ano nos quais os ventos e as tempestades são mais 

intensos. 
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Na década de 1970, enquanto alguns pescadores artesanais se convertiam em 

pescadores embarcados, outros abandonaram simplesmente a profissão por não poderem 

retirar dela os meios de subsistência.
144

 Ao longo do tempo, a jangada se tornou quase 

um sinônimo de atraso. Esse processo de abandono da profissão na pesca repercutiu, 

entre outros fatores, na crescente adesão ao surfe como possiblidade de trabalho e renda. 

A reposição da força de trabalho, aliás, constitui talvez o principal ponto de 

estrangulamento da pequena pesca. Os filhos hoje raramente se interessam pelas 

atividades do pai, preferindo se aventurarem em empregos urbanos, muitos dos quais o 

afastam da convivência mais diretamente com o mar. Outros tiveram que se adaptar aos 

novos elementos que passaram a compor a cultura material. 

O nome “jangada” não é de origem indígena, como corriqueiramente se costuma 

pensar. A expressão veio provavelmente do Oriente, trazida pelos portugueses no século 

XVII, e somente depois foi incorporada à linguagem local.
145

 Mediante o contato com 

diversos povos, novos elementos foram se agregando às jangadas primitivas. Os 

portugueses, entre outros incrementos, inseriram apetrechos essenciais para as viagens 

mais longas, como a bolina que é uma espécie de quilha móvel. Vale ressaltar, portanto, 

que o indígena brasileiro usava balsas movidas a remo e não a jangada tal como se 

conhece atualmente. As embarcações a vela eram possivelmente desconhecidas até o 

desembarque e colonização dos portugueses.
146

 

O jangadeiro constitui um mistério em sua transparente simplicidade. Essa 

sensação de mistério talvez seja um indício de que alteramos a nossa faculdade de 
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 “Enquanto os empresários com dinheiro fácil dos incentivos construíam barcos e fábricas que iam à 

falência, a força de trabalho desses embarcados era um verdadeiro joguete que passava de uma 

embarcação a outra. Pressionados pelo capital que visava uma reprodução rápida, esses embarcados eram 

e são explorados através de longas jornadas de trabalho, que não raramente se traduzem no naufrágio as 

embarcações com perda de vidas humanas.” Op cit DIEGUES, p. 143. 
145

 Apesar disso a literatura também precisou construir um tipo de “vocabulário do jangadeiro”: Este 

glossário foi organizado com base nos apêndices do livro Ensaio sobre as Construções Navais Indígenas 

do Brasil, do almirante Antônio Alves Câmara, editado pela primeira vez em 1958, e Jangada, uma 

pesquisa etnográfica, de Luis da Câmara Cascudo, de 1954. Cabe observar que, diferente da influência 

estadunindense no surfe, há na linguagem dos pescadores um grande número de palavras de origem tupi-

guarani. Este fato denota a descendência indígena de boa parte dos jangadeiros nordestinos. 
146

 O litoral nordestino, do Ceará à Bahia, tem 2.600 quilômetros e 23 mil embarcações de todos os tipos. 

Entre elas, 4.200 jangadas. Capaz de navegar contra o vento, é uma originalidade nordestina. O Mucuripe 

é o maior porto de jangadas do Nordeste, mas a jangada impõe o seu domínio em quase todo o litoral 

cearense, onde o clima e o regime dos ventos são idênticos por longa distância. A jangada é o tipo de 

embarcação dominante no Ceará, com 2.100, entre grandes e pequenas, pescam 3.200 toneladas de 

pescado anualmente. O número de pescadores artesanais cearenses é estimado em mais de 60 mil, 

trabalho que repercute na vida cotidiana de mais de 300 mil pessoas no Estado. Ver: CARUSO, 

Raimundo. Aventuras dos Jangadeiros do Nordeste e as grandes viagens para o Rio de Janeiro, Ilhabela 

e Buenos Aires. Florianópolis: Panam Editora, 2009, p. 56/60. 
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aproximação das forças naturais. Assim, tendemos a observar o jangadeiro como um 

sujeito rústico, como figura quase remanescente do Neolítico. A condição de atraso 

tecnólógico das jangadas, até bem pouco tempo, parecia anunciar sua extinção, mas, na 

verdade, as pessoas da cidade não conseguem ver que aquilo que se entende como 

atraso não é mais que uma possibilidade de adaptação às características geográficas da 

própria região. 

Na realidade, no Ceará, é a jangada que encontra as melhores condições para 

navegar em alto mar. O litoral recebe os ventos alísios do nordeste em posição quase 

frontal, formando ondas em diagonal, que são as mais adequadas tanto para se afastar 

como para voltar para a costa com mais rapidez e segurança. Os jangadeiros dominam 

as águas e os ventos. Na época dos vendavais mais fortes, nas regatas de jangada em 

Fortaleza, pode-se observar que efetivamente os pescadores percorrem com a 

embarcação os caminhos que querem.   

Em razão da pobreza advinda da dificuldade em gerar alimentos em terra, já que 

a maior parte do território cearense é um semiárido terrível, os trabalhadores foram 

levados a encarar o mar. Com o passar do tempo, esta relação fez desenvolver o setor 

pesqueiro. No caso da jangada, seu combustível é somente o vento e o seu alimento é 

produzido pela própria embarcação, ao contrário do rancho das grandes embarcações, 

que custa uma fortuna. 

A história das viagens de jangada no Ceará data da época dos primeiros 

colonizadores estrangeiros que desembarcaram na antiga capitania.  As populações 

indígenas que pescavam neste período utilizavam barcos mais rudimentares. A 

sobrevivência da jangada a vela no litoral nordestino, no entanto, não decorre do atraso 

ou do apelo romântico, mas da coerência de adequação dos recursos rudimentares à 

pesca em mares relativamente pobres. 

Além disso, é preciso entender que o sistema artesanal das jangadas é baseado 

no sistema de hereditariedade, e, de pai para filho, naqueles núcleos de pescadores os 

hábitos e costumes vão sendo repassados de uma geração para a outra. Observa-se que o 

grande índice de analfabetismo no litoral explica-se em parte porque o modelo de 

ensino formal não consegue enxergar uma realidade diferente. Esses calendários 

urbanos tradicionais, por exemplo, impossibilitam o pescador de frequentar a escola 
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regularmente. Assim, a formação que o jangadeiro nordestino recebe é aquela que o 

próprio pai passa para o filho. 

 

Figura 17: Embarcação a remo nas ondas do Titanzinho. Fonte: Titanzinho Surfe Clube, 2013. 

A enseada do Mucuripe constitui-se uma região habitada por uma população 

pesqueira, mas que historicamente manteve diversos contatos com povos e culturas 

estrangeiras. Navios motorizados e uma diversidade de pequenas embarcações 

aportaram e partiam diariamente no litoral. Grandes frotas navais e a pesca artesanal já 

ocorriam no contexto de lutas pela consolidação da presença portuguesa no Brasil. 

Estamos falando de um dos cenários mais antigos da história do Ceará. Antiga aldeia 

indígena, povoado de pescadores, comunidade pobre de jangadeiros, bordadeiras e 

marinheiros, essa região tradicionalmente abrigou inúmeros trabalhadores do mar. Até 

bem pouco tempo, dificilmente, as pessoas dessas comunidades imaginariam que o 

lugar se tornaria moradia preferida dos novos ricos da terra. 

Populações interioranas, historicamente massacradas e perseguidas, acabaram se 

protegendo como podiam no litoral. Ali desenvolveram diversos intercâmbios e 

aprendizados. Por isso, a questão não é isolar e congelar as comunidades remanescentes, 

porque esta seria uma maneira de eliminá-las, já que possivelmente não saberão resistir 

às pressões que vêm de fora. É fundamental equipar e fortalecer essas comunidades, 

seja nos aspectos culturais, seja na valorização das suas tecnologias. 

E se consideramos que os jangadeiros, muitas vezes, passam até sete dias no 

mar, podemos ver que esse tipo de pesca e esse tipo de embarcação formam um 

conjunto absolutamente desfavorável ao homem. Não há duvida que há beleza 
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nas formas e na vela de uma jangada, porém aquele trabalho não se faz em 

brancas nuvens, como muita gente imagina.
147

 

Em termos de pesca artesanal, um dos fatores que contribui para a baixa 

produtividade é a ausência de recifes naturais. Pode-se dizer que as principais áreas de 

pesca foram exploradas seguidamente por gerações, pois o neto do pescador de hoje 

continua basicamente pescando no mesmo lugar do seu avô. No litoral cearense, os 

recifes não são tão frequentes, havendo inclusive numerosas praias sem o menor 

vestígio deles, como Iguape, Prainha, Batoque, Prainha do Canto Verde, Jericoacoara, 

Tremembé, entre outras, e, no entanto, prevalecem as jangadas. 

O cenário do mar de longe engana. Na praia, tudo parece tão diferente e ao 

mesmo tempo tão parecido quando se observa à saída das jangadas no Ceará. Na 

natureza, a mesma imensidão a perder vista, o mesmo silêncio reflexivo, o mesmo 

perfume. Nos homens, a coragem e a sabedoria, o temor e o respeito pelo mar. Os mais 

velhos dizem que em alto mar nunca se está completamente só. O cheiro de alcatrão é 

permanente, mas poucas vozes se ouvem no barco. Muitos pescadores acreditam que é 

melhor não falar em voz alta, sabem que, se disserem alguma coisa boa, talvez ela não 

aconteça. Na maior parte do tempo reina o silêncio, somente quebrado pelo som dos 

ventos que sopram no pano da vela ou dos remos que mergulham na água. Assim, o 

homem do mar tem muito tempo para conhecer e sentir a sua embarcação. O barco 

alimenta muitas ambiguidades na vida do pescador. Ao mesmo instante em que o 

conduz ao ponto do oceano no qual se pode o encontrar o peixe, pode arrastá-lo para 

costas mais distantes ou simplesmente abandoná-lo e fazê-lo sumir em alto mar. 

As jangadas hoje são pontos de atração turística no Ceará. A relação das 

populações nativas com esses instrumentos de trabalho no mar, no entanto, consiste 

numa história bem mais antiga. No litoral do Mucuripe, a enseada foi acalmada pelo 

domínio que o homem exerceu sobre o mar, transformando-o num dos poucos 

ancoradouros ainda existentes para estas embarcações. Talvez pela nostalgia, o espaço 

compreendido pelo ancoradouro, o pequeno estaleiro e a igrejinha de São Pedro dos 
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Pescadores passou a ser considerado um dos mais belos cartões postais da orla 

fortalezense.
148

 

Vale ressaltar que somente muitos séculos depois e após várias tentativas 

malogradas, a ponta do Mucuripe seria eleita como o local ideal para construção do 

porto oficial de Fortaleza. Somente a partir da década de 1940, “os engenheiros 

modernos curvavam-se à experiência legada pelos velhos navegadores de séculos 

passados e optavam, afinal, pelo Mucuripe como o melhor local, em Fortaleza, para a 

construção de um porto digno deste nome.”
149

 

Apesar das mudanças operadas no litoral da cidade, a praia e o píer do 

Titanzinho continuam porto de pequenos botes e jangadas. Essas embarcações, no 

entanto, já não mais são feitas de troncos de piúba, mas de tábuas de madeira; barcos 

com fundos mais amplos, mais estáveis, capazes de armazenar gelo para as pescarias 

mais demoradas e garantir minimamente a dormida no mar. 

A histórica relação do jangadeiro com seu equipamento de trabalho aponta uma 

riqueza significativa em termos de processos técnicos e experiência com o mar. Ao 

mesmo tempo, a jangada constitui uma evidência material com base na da qual se 

recompõe cada passo da longa vida de sofrimento e pobreza dos jangadeiros. O mar é o 

personagem maior dessa gente e a vida no barco é uma experiência obrigatória para 

quase todo sujeito praiano. Dessa convivência do mar e com os instrumentos de trabalho 

ele tira o sustento. É dessa interação do homem com o mar que se compõe o contexto da 

história dessas comunidades. Dramas e vivências cotidianas marcam o destino dos que 

se aventuram temerariamente em pequenos barcos, sem se prevenir dos ventos e das 

ondas, sem pensar no perigo das marés de certas épocas do ano. Esse “estado de 

espírito” dos trabalhadores do mar inscreve-se, portanto, nas manifestações de sua 

cultura, nas suas tradições e nos seus corpos. 

Alguns mestres jangadeiros, curiosamente, nunca aprenderam a nadar. E o mais 

curioso ainda é que muitos desses homens já viraram suas embarcações diversas vezes 

no mar e conseguiram sobreviver a todos esses acidentes. Milhares de pescadores, no 

                                                           
148

 A resistência desse antigo cenário, em meio à paisagem cada vez mais cosmopolita da Avenida Beira 

Mar, foi um dos principais argumentos empregados no recente tombamento desse conjunto como 
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entanto, morrem no mar a cada temporada. “Esse é costumeiramente o destino do 

pescador”, disse um entrevistado. A jangada artesanal não tem como enfrentar a força 

da concorrência das embarcações a motor que passam dias ou meses em alto mar. Além 

de trazer toneladas de peixe, camarão e lagosta, proporcionando a escassez generalizada 

do pescado, o curso dos grandes navios ameaça diretamente os pequenos barcos 

atravessados no seu caminho. 

Alguns pescadores, entretanto, advertem para o fato de que no Ceará 

dificilmente se enfrenta uma tempestade de meter medo, pois existem mares onde tudo é 

muito ameaçador. Por isso, em sua maior parte, os desastres com jangadas são 

exatamente causados por navios, principalmente nas pescarias feitas na noite escura. 

Antigamente os pescadores utilizavam fogo feito à base da queima da casca, ou bucha, 

do coco. Hoje a jangada leva uma lâmpada a gás que ilumina melhor e que pode ser 

vista de mais longe. Apesar disso, os jangadeiros conduzem seus barcos tentando 

mantê-los fora da rota dos grandes navios que, costumeiramente, não respeitam a 

pequena embarcação. 

Praticamente não houve nenhuma grande evolução tecnológica no sistema 

secular da pesca artesanal. Os pescadores de jangadas, que já perderam espaço em terra 

quando foram expulsos de seus casebres para ceder lugar à invasão das construtoras, 

perderam também seu lugar no mar, onde grandes lagosteiros e camaroneiros lançam 

suas tecnologias e capturam quase todo o pescado. O pescador volta no fim do dia com 

o samburá da sua jangada quase vazio. 

Historicamente, a jangada também foi utilizada inúmeras vezes como 

instrumento de protesto social. Serviu como elemento de reivindicação de melhorias 

trabalhistas entre os pescadores artesanais sufocados pela pesca predatória imposta pelas 

grandes empresas. Convém problematizar, portanto, a recente apropriação da jangada 

pela mídia e pelo projeto turístico. 

Na mídia, a jangada constitui atualmente um objeto simbólico da cultura 

cearense. Insere-se nos capítulos de heroísmo do povo dessa terra que, enfrentando as 

procelas dos “mares bravios” em pequenas embarcações, libertaram os cativos da “Terra 

da Luz”, orientando-se apenas pela luz distante do velho farol. A imprensa em geral 

veicula a jangada como símbolo do espírito bravo e aventureiro do homem cearense. 

Nesse sentido, está ligada, quase que indissoluvelmente, à epopeia do jangadeiro 
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cearense “Dragão do Mar” que, em 1884, rebelando-se contra o tráfico de escravos, 

decreta a primazia da abolição da escravatura no Brasil.
150

 

Em 1941 a saga da jangada São Pedro virou notícia na imprensa nacional. 

Guiada por quatro pescadores cearenses, a pequena embarcação de madeira demorou 61 

dias para ir de Fortaleza à cidade do Rio de Janeiro, então sede política da República. 

Ao falar pessoalmente com o presidente Getúlio Vargas, os jangadeiros lutavam pela 

inclusão da categoria nos direitos sociais da nova legislação trabalhista, protestando 

também contra a exploração dos atravessadores que dominavam o mercado de peixe no 

Ceará. Apesar de esse ter sido o episódio mais famoso, o Raid (denominação que a 

imprensa da época passou a atribuir às tradicionais “corridas” das jangadas) de 1941, 

não foi a primeira e tampouco a derradeira travessia marítima dos jangadeiros 

cearenses. 

Essa noção de bravura gloriosa foi posteriormente alimentada pela cobertura que 

a mídia realizou dos inúmeros raids nos quais os jangadeiros partiam anônimos e 

chegavam com entrevista agendada com o presidente da República. Foi assim com o 

jangadeiro Jacaré e sua tripulação que pousou para foto com Getúlio Vargas, em 1941. 

Juscelino Kubitschek, em 1959, e Garrastazu Médici, em 1972, sem falar de vários 

governadores e numerosos prefeitos do Norte ao extremo Sul do País, que receberam os 

“heróis” da jangada. Homens de coragem e perícia, bravos jangadeiros que a bordo das 

rústicas embarcações navegaram inclusive por motivos políticos. A jangada cearense é 

personagem de uma história que vai do mar ao museu.
151

 

A prática de raids transformou-se numa forma recorrente de protesto e, com 

certa frequência, grupos de pescadores do Ceará, inclusive os da praia do Mucuripe, em 

1972, se aventuraram nos mares turbulentos, em busca de melhores condições de vida e 

trabalho para suas famílias. A prática dessas viagens consolidou-se como forma de 

tornar públicas as necessidades e interesses dessa categoria. 

Atualmente discute-se a viabilidade de uma área reservada especificamente para 

a pequena pesca. Seria um espaço do litoral separado exclusivamente para os 

pescadores de barco a vela, afastando-se para águas mais profundas a pesca industrial, 
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mais bem aparelhada. Já existem áreas reservadas em outros países, nos quais se destina 

a parte mais rasa do litoral, até o “talude” ou barranco, deixando a grande pesca para o 

mar profundo. O espaço destinado às pequenas embarcações, assim, seria a área mais 

rasa que tem grande influência dos rios e dos seus nutrientes. Constitui a parte mais 

produtiva do mar, apesar de também ser a mais degradada pela destruição dos mangues 

e pela poluição gerada pela especulação imobiliária. 

 

3.4.2 Na prancha 

Todo o tempo é tempo de sobreviver de sonhar e sair para surfar 

Com pequenos pedaços talhados de madeira  

Inocente brincadeira quem diria um dia  iria revelar  

(Tribo de Jah, Nas ondas do Titanzinho) 

 

A problematização da importância do uso do equipamento material ficou 

bastante evidente na comparação da trajetória que vai da antiga jangada feita de madeira 

à prancha construída à base de fibra de vidro e outros materiais de maior apelo 

tecnológico. Na perspectiva do surfe, o emprego de materiais diferenciados, como os 

blocos de poliuretano, implicou, inclusive, uma espécie de revolução local nas técnicas 

do surfe. Assim, foi possível constatar que a técnica do surfe, observada no período do 

desenvolvimento entre os primeiros praticantes, na década 1970, e o surfe feito hoje, 

certamente, não é mesma. O desempenho corporal e a própria relação do corpo com o 

mar foram se alterando na medida em que novas tecnologias foram aplicadas nessa 

composição. 

A leveza e a rapidez da prancha de fibra, em relação às antigas “tábuas 

havaianas” feitas de madeira envernizada, proporcionaram mudanças nos gestos e nos 

movimentos do corpo, elevando o surfe a um novo patamar de desenvolvimento na 

comunidade. Apesar disso, compete reconhecer que a experiência travada com a 

madeira, desde os tempos da pesca, constitui um elemento fundamental e que não deve 

ser simplesmente desprezado. A tábua mais pesada confere uma potência na execução 

das batidas na onda, detalhe imprescindível para a realização de determinadas 

manobras.  

O surfista local Lucinho Lima, por exemplo, ficou conhecido nacionalmente 

pelo tipo de “surfe bruto”, ou seja, aquele no qual o atleta joga bastante água nas 
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manobras. “Suas manobras são como patadas de elefante, impressionam pela quantidade 

de água jogada para o alto. Um dos motivos dessa proeza é o fato de ter aprendido a 

surfar numa tábua de madeira cortada por seu pai.”
152

  

O próprio Lucinho Lima, entretanto, treina outros estilos, pois reconhece a 

importância da fluidez na onda, entendendo que o surfista profissional tem que ser 

capaz de adaptar seus espírito e seus equipamentos aos diversos picos do circuito.  Em 

sua fala, observa-se que o sufista desenvolve uma relação fundamental com a sua 

prancha: “(...) tenho mania de conversar com a minha prancha. Quando preciso de uma 

onda eu falo: ‘vai vir uma e a gente vai quebrar (...)’”, afirmou numa entrevista 

recente.
153

   

As técnicas empregadas ontem e hoje no surfe emergem por meio dos processos 

de socialização, do apendizado individual e coletivo expressos na experiência direta 

com o meio natural e com a cultura material. Assim, as diversas modalidades e práticas 

corporais, incluindo-se aí a pesca e o surfe, não tem história única e linear. 

Nos anos 1960, as revistas especializadas já apontavam, inicialmente em 

Copacabana, o surgimento de pranchas de fibra de vidro vindas da Califórnia. A 

prancha de fibra havia sido criada durante a Segunda Guerra Mundial e, desde então, a 

constante evolução técnica do material proporcionou grande popularização do surfe. A 

melhoria dos equipamentos, aliada ao crescimento do esporte de um modo geral, levou 

muitos adeptos a experimentar outros materiais. Iniciou-se também no Brasil o processo 

de fabricação de pranchas com blocos de poliuretano e resina, substituindo-se 

gradativamente os equipamentos rudimentares de madeira. Surgiu, pois uma geração de 

shapers
154

 em alguns estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. 

Compete ao profissional da prancha definir que tipo de material será utilizado, o 

tipo de rabeta, a flutuação, a espessura, o posicionamento das quilhas, entre outros. As 

dimensões de uma prancha são calculadas com base em informações que os surfistas 

repassam, mas também com suporte na experiência do shaper em relação à tipologia das 
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154
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como o artesão de pranchas. O shaper e o responsável pela concepção e produção do equipamento de 
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de uma plaina elétrica, conferindo as medidas que são sempre personalizadas de acordo com o interesse 
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ondas, bem como em função do seu conhecimento em relação ao estilo de surfe de cada 

pessoa. O trabalho do shaper, no entanto, é uma atividade em constante transformação 

tanto em virtude do uso de novas matérias-primas quanto pelo incremento de 

maquinária mais sofisticada. Atualmente, quase todos os blocos de fibra já vêm 

praticamente shapeados e com diversas peças encaixáveis que facilitam a montagem do 

equipamento. Apesar dessa facilidade, porém, os blocos chegam à fábrica sem um 

formato específico e cada shaper tem um estilo de finalizar com um modelo 

personalizado. Apesar do estilo, as pranchas precisam obedecer a normas técnicas de 

segurança e proporcionar conforto ao corpo do surfista, individualmente. Precisão e 

criatividade concorrem diretamente para a evolução do esporte e do estilo de surfe dos 

diversos praticantes. 

Historicamente, a evolução do surfe demonstrou, já na década de 1980, que não 

era mais preciso construir pranchas longas e avantajadas. Então as pranchas pequenas se 

mostravam mais funcionais e adequadas para as manobras mais difíceis e precisas. 

Nesse período, muitos surfistas que não dispunham de recursos para substituir a prancha 

antiga por uma nova, importadas do sul do País, passaram a reformar a própria prancha, 

fazendo desenvolver as habilidades e técnicas entre os amadores que se dedicavam a 

essa prática na cidade. 

Para obter mais “manobralidade”, surfistas e shapers fizeram evoluir as pranchas 

desde os anos 1970, acertando medidas, até chegar às pranchas com três quilhas nos 

anos 1990. Apesar desta evolução que permitiu mais “manobralidade”, a prancha 

pequena não é do gosto de todos. Alguns surfistas permaneceram fiéis aos longboards 

típico dos anos 1960. O equipamento maior permite por suas dimensões um acesso mais 

fácil à prática do surfe, tanto para os que iniciam como para aqueles com idade mais 

avançada ou condições físicas limitadas. 

Apesar de aparentemente simples, uma prancha de surfe é formada por várias 

partes, cada qual com sua função específica. Quem pega onda, geralmente, tem uma 

prancha personalizada, de acordo com a altura e o peso do surfista. No caso do surfe 

profissional, o equipamento adequado é uma condição indispensável e os principais 

atletas dispõem de vários modelos adequados aos mais distintos tipos de onda.
155

 

                                                           
155

 As pranchas variam de acordo o tamanho. Existem pelo menos com três estilos básicos: minimodel 

(pranchinha), funboard (tamanho intermediário) e longboard (pranchão). 



137 

 

Antes da introdução do profissional especializado nesse tipo de indústria, a 

fabricação de pranchas de madeira era toda artesanal. Tempos depois, com o aumento 

das vendas e emprego de novas matérias primas, as fábricas de prancha foram acusadas 

de causar danos ambientais, pois utilizavam material altamente poluente, derivado 

especialmente do petróleo. No processo de fabricação de pranchas de surfe, ocorrem 

diversos impactos negativos ao meio ambiente. Desde os anos 1960, a maioria das 

pranchas é fabricada com espuma de material poluente. Apesar disso as empresas 

insistentemente consideram os componentes inertes e isentos de componentes tóxicos. 

No entanto, o processo de fabricação é altamente concentrador de carbono, o que libera 

grande quantidade de poluentes na atmosfera, gases que contribuem para o efeito estufa. 

O argumento dos fabricantes é que a fibra de vidro vem da areia, portanto, não 

teria muitos problemas ambientais. Ocorre que muitas vezes o material é tratado com 

metais pesados, como o cromo, e se torna tóxico ao ser humano. Para produzir o 

laminado da prancha (uma espécie de “pele”), a fibra de vidro é misturada com uma 

resina de poliéster, usada em conjunto com um solvente muito corrosivo, e que 

continuarão sendo eliminados durante o processo de decomposição da resina. Além 

disso, o processo é realizado de modo que se desperdiça boa parte da matéria prima, 

proporcionando também a poluição do ar.
156

 Nos seres humanos o contato com esse 

material geralmente irritam pele, nariz, olhos e garganta, podendo, quando inalado em 

grandes quantidades, causar danos mais graves ao sistema nervoso central. 
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Figura 18: Prancha havaiana produzida com madeira. Era proveniente de árvores típicas de ilhas do 

Oceano Pacífico. Somente após a Segunda Guerra, novos materiais mais leves e resistentes foram 

desenvolvidos. Disponível em: www.ecycle.com.b. Acesso em 21/12/2013. 

 

No Brasil, os primeiros a utilizarem as chamadas “tábuas havaianas” vindas dos 

EUA, foram os exportadores de café da Praia do Gonzaga, na cidade de Santos, em fins 

da década de 1930.
157

 De acordo com algumas versões, tal fato histórico ocorreu graças 

ao pioneiro do surfe no Brasil, o santista Osmar Gonçalves que, junto com seus amigos 

João Roberto e Júlio Putz, criou a primeira prancha de surfe do Brasil, baseada em um 

modelo publicado numa revista especializada dos Estados Unidos. 

Depois de construir a prancha de surfe, que media 3,90 metros e pesava cerca de 

80 quilos, Osmar Gonçalves lançou-se ao mar em Santos e, com a ajuda de um remo, 

surfou as primeiras ondas no Brasil com equipamento próprio a prática do esporte. Esse 

é considerado um momento inaugural da história do surfe no Brasil, mas é difícil não 

acreditar que os índios, e mesmo os pescadores, ambos hábeis navegadores, não 

tivessem descido as ondas em suportes de madeira. Ficar em pé sobre as aguas sobre 

pedaços de madeira constituía uma brincadeira dos filhos dos jangadeiros, mas ainda 

não se utilizava a expressão surfe. 
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Figura 19: O surfista Osmar Gonçalves na Praia do Gonzaga, em Santos, na década de 1930. Disponível 

em: http://surfinsantos.com.br/wp-content/uploads/2012/02/SurfinSantos-Osmar-Gon%C3%A7alves.jpg. 

Acesso 23/10/2012. 

 

A Revista Fluir, em edição comemorativa dos seus 31 anos de circulação, 

publicou um “Guia de Pranchas”, na qual apontava a “Tamanca” como sendo uma 

prancha de remada, criada na década de 1950, por uma colônia de pescadores da Praia 

de Ilha Grande, litoral sul de São Paulo. A Tamanca é uma mistura de prancha e 

embarcação inspirada nas jangadas cearenses. As jangadas eram o principal referencial 

dessa comunidade recém-migrada do Ceará “(...), no entanto, uma série de modificações 

foi necessária para que elas melhor se adaptassem às condições naturais (...) 

basicamente ondas maiores, pouco vento e costões rochosos.”
158

 Dessa forma, a prancha 

“(...) tornou-se menor e, na falta dos ventos fortes, abundantes no litoral do nordeste, a 

vela foi substituída pelo remo, por sua vez inspirado nos remos indígenas, mais 

cumpridos para permitir a remada em pé.”
159

 

Na década de 1950 chegaram ao País as primeiras pranchas de madeira, 

principalmente no Rio de Janeiro. Na Praia do Arpoador, o surfe ganhou maior 

expressividade e impulsionou o surgimento de mais gerações de praticantes. Após a 

explosão do surfe do Havaí para o mundo as pranchas lentamente se disseminaram por 

vários continentes. No Brasil, até os anos 1960, a maioria das pranchas ainda era 

fabricada de madeira oca e produzida em oficinas caseiras. Nos anos 1970, com a 

intensificação da sociedade de consumo e a adesão aos esportes de massa, o surfe com 

pranchas se estabeleceu também no litoral no Nordeste do País. 
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 Revista Fluir, “Guia de Pranchas”, outubro de 2014, p. 48. 
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No Ceará, as primeiras pranchas de fibra chegaram somente na década de 1970. 

Nos anos 1980, contudo, ainda era bastante restrito o acesso às novas pranchas feitas de 

fibra.
160

 Aos poucos, as pranchas de surfe foram sendo construídas com alta tecnologia 

capaz de produzir materiais de maior reforço, oferecendo maior resistência e melhor 

controle do equipamento. 

No Serviluz, como foi dito, o surfe não teve um começo rico e nobre como 

ocorreu em outras praias. A trajetória árdua da ascensão ao surfe profissional é uma 

regra geral entre os jovens locais. No início, a prática foi bastante marginalizada, mas 

hoje é cada vez mais reconhecidamente uma profissão. Atualmente, muitos atletas 

sobrevivem exclusivamente de contratos de patrocínio. Para os pioneiros da 

comunidade, porém, o acesso ao equipamento profissional foi durante muito tempo um 

sonho. O esporte se apresentava extremamente caro, praticamente inacessível para as 

condições financeiras da maior parte da população local. O surfista Raimundinho disse 

que 

Não, naquele tempo não tinha surfe não. Aqui não né. O surfe aqui tá com pouco 

tempo. Acho que não tá nem com vinte anos, tá? Tá não! Tem pouco tempo o surfe 

aí. Vou botar uns vinte anos né, mas eu acho que nem tem isso tudo... Agente 

escarretiava (deslizava com madeira sobre a areia) muito era lá no Meireles, quando 

agente morava lá. Era de tábua e essas coisas assim. Mas depois surgiu essa prancha 

do Sul... Aqui mesmo começou há pouco tempo o surfe.
161

 

 

As narrativas dos surfistas indicam que era bem difícil adquirir os equipamentos 

básicos, como pranchas, roupas de borracha, calções e outros acessórios. Desse modo, 

Um equipamento pra praticar nunca era muito fácil. Eu não tinha acesso pelas 

minhas condições financeiras, mas foi muito legal, eu tive uma história muito bonita 

porque logo depois que eu aprendi a surfar eu conseguir ingressar no universo 

competitivo e eu conseguir obter bastante sucesso. E com os resultados de destaque, 

por ser uma pessoal muito determinada, por ser uma pessoa muito focada naquilo 

que eu queria, eu me destaquei rápido no esporte. Então eu fiz uma história muito 

legal no cenário competitivo e logo depois que eu parei de competir minha 

namorada na época que ficou grávida da minha primeira filha. Eu parei de competir 

e comecei a fazer prancha de surfe.
162
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 Atualmente, as pranchas são compostas, basicamente, por três materiais: espuma (feita de poliuretano 

ou polietileno), fibra de vidro e resina. O polietileno é um tipo de espuma rígida que forma o núcleo da 

prancha, ou seja, é o seu preenchimento principal. Algumas pranchas podem levar em sua constituição a 

longarina central, que nada mais é do que uma peça vertical de madeira, encaixada no meio da prancha 

para garantir maior resistência e rigidez longitudinal, além de facilitar a modelagem da forma da prancha.   
161

 Entrevista concedida por Raimundo Cavalcante Ferreira ao autor em 11/10/2012. 
162

 Entrevista concedida por Cláudio Kakão ao autor em 21/11/2012. 

http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35-atitude/884-poliuretanoo-desconhecido-muito-presente-no-cotidiano.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poliestireno
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35-atitude/958-fibra-de-vidro-materia-prima-de-muitos-materiais-pode-expor-riscos-no-processo-de-producao.html
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A trajetória de vida dos surfistas e a dinâmica cultural, por isso, só podem ser 

entendidas quanto observadas na experiência social concreta, nos caminhos e nas 

andanças dos sujeitos, nos momentos em que se vivenciaram situações reais, ainda que 

subjetivamente relembradas. Ao relembrar alguns episódios no contato com as prnchas 

o entrevistado Kládio Cacão disse que 

Nós fizemos prancha de surfe na Praia do Futuro (...) foi um período de grande 

ascensão minha como pessoa também, eu cresci muito, apesar de ter me envolvido 

com umas coisas não muito legais. Mas foi muito legal essa fase porque me 

possibilitou conhecer pessoas melhores, culturas melhores, pessoas que me elevaram 

há um nível de pensamento diferenciado (...) logo depois desse período aconteceu 

uma série de coisas, com minha equipe de pranchas, com a equipe que a gente 

trabalhava, eu fazia o shape (desenho), mas tinha um amigo meu que fazia 

laminação, outro fazia pintura, outro administrava (...) um dos meus amigos foi 

embora pro Canadá, outro foi morto, infelizmente, e outro foi preso. E eu fiquei 

só.
163

 

Observa-se que o relato de algumas experiências de vida pode nos oferecer 

contribuições fundamentais para a compreensão da mudança histórica operada 

recentemente na sensibilidade dos jovens da cidade. Corroborando acerca desse aspecto, 

Cláudio Kakão entende que, 

A dificuldade que se encontra nesse meio é a transmissão de conhecimento e pra 

mim não foi diferente. Eu encontrei essa dificuldade também, preciso tá 

constantemente me reinventando, preciso tá estudando bastante, preciso tá me 

qualificando através de cursos, através de leituras, filmes e viagens, por quê? Por 

que o surfe é um esporte com uma dinâmica muito grande, preciso tá 

constantemente se reinventando pra permanecer no meio.
164

 

Aos poucos, alguns surfistas locais desenvolveram habilidades com os novos 

materiais industrializados e passaram a confeccionar as próprias pranchas de fibra. São 

muitas, porém, as lembranças das aventuras e desventuras para ter acesso à prancha de 

surfe. No Titanzinho, o surfista João Carlos recorda-se de que “(...) na década de oitenta 

não tinha prancha de fibra, tinham pranchas de fibra as pessoas ricas que tinham sua 

prancha e que de forma nenhuma emprestavam”. Por isso: 

Eu aprendi a surfar em cima de um pedaço de madeira como quase todos os garotos 

daqui! Aos trancos e barrancos, eu pegava uma tábua, serrava e fazia uma prancha 

(...) a gente conseguia uma carteira de cigarros e ia prum prédio desses na Praia do 

Futuro ou lá no Náutico ali, e trocava por um pedacinho de tábua e aí fazia a gente 

fazia nossa pranchinha. Quando eles não davam a pranchinha pelo cigarro aí o jeito 

era a gente tirar essa tábua e sair correndo, ou então serrar a porta da casa da nossa 

mãe.
165
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 Entrevista concedida por Cláudio Kacão ao autor em 15/07/2013. 
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 Entrevista concedida por Cláudio Kakão ao autor em 15/07/2012. 
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 Entrevista concedida por João Carlos Sobrinho ao autor em 12/11/2013. 
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Nesse período, o acesso restrito e o elevado preço do equipamento constituíam 

sérios problemas para os meninos ingressarem nas ondas. Como não tinha dinheiro, o 

campeão mundial Pablo Paulino, por exemplo, começou a surfar com um pedaço de 

prancha quebrada; somente aos oito anos de idade, ganhou uma prancha da já 

consagrada surfista local Tita Tavares.
166

 Essa foi a realidade inicial para quase todos os 

atletas. A prancha de madeira foi uma solução elaborada com um material fartamente 

empregado no cotidiano dos antigos barracos de taipa. E assim se iniciou a 

popularização do surfe na comunidade: 

O começo com o surfe foi desde lá do Mucuripe (...) veio naquelas taubinhas (...) na 

praia, jogava a tauba na beira da praia e pulava em cima. Naquela época no 

Mucuripe ninguém surfava de tauba na onda não. Na época, jogava no chão e pá... 

pulava em cima, saia deslizando na areia. Aí quando cheguei aqui no Titanzinho vi a 

galera surfando de tauba em cima da onda, aqui era mais desenvolvida, a galera do 

Titanzinho já surfava na onda mesmo.
167

 

Observa-se que deslizar sobre a madeira era inclusive o aprimoramento de uma 

antiga prática da pesca, das embarcações que, para atingir a terra firme, precisam cruzar 

a arrebentação das ondas. Nesse processo histórico, a habilidade em reutilizar os 

elementos do diaa a dia, constituiu um aprendizado fundamental, capaz de produzir 

emergências essenciais à população. 

 

Figura 20: Surfe sobre tábua na Praia do Titanzinho. Fonte: Titanzinho Surfe Clube, 2012. 
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 Tita Tavares é uma surfista local ganhadora de vários títulos nacionais e uma das poucas atletas do 

País a participar do circuito internacional, o Word Championship Tour (WCT), detentora de vários títulos 

nacionais. Juntamente com Fábio Silva, Pablo Paulino, e outros, que são os mais renomeados surfistas do 

bairro. 
167

 Entrevista concedida por Raimundo Cavalcante Ferreira ao autor em 12/05/2006. 
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Recentemente, após calorosos debates, alguns ex-atletas locais elaboraram 

conjuntamente um projeto que visava à criação de uma fábrica-escola de pranchas na 

comunidade do Titanzinho. O empreendimento gerou muitas expectativas na localidade. 

O sucesso do projeto era creditado ao fato de que a proposta atendia a uma carência 

básica, ou seja, a persistente ausência de pranchas para os pequenos atletas. Nesse 

aspecto, no que se refere à cultura material, a prancha, outrora improvisada com 

madeira, constitui, hoje, um objeto essencial. 

Vale ressaltar que em muitos casos, mesmo em águas mais tranquilas, a 

imprevidência no uso da prancha é a principal responsável pelos constantes acidentes 

dentro d’água. Os riscos são notadamente perceptíveis pelo volume de acidentes. Nos 

corpos somam-se cicatrizes adquiridas no contato diário com o equipamento. Em 

lugares que apresentam uma geografia mais acidentada, como na onda rápida e fechada 

do Titanzinho, a prancha aumenta potencialmente o índice de acidentes que acontecem, 

principalmente, no choque com as pedras. Por outro lado, há uma especificidade no 

Titanzinho, cuja área litorânea se divide em três points, sendo possível treinar em 

situações de areia, rocha e mista. As escolinhas locais de surfe, por exemplo, utilizam a 

rotatividade de lugares e de equipamentos como forma de garantir mais segurança aos 

iniciantes. Essa condição permite a prática o ano inteiro, possibilitando também o 

desenvolvimento de variados estilos de surfe. 

Muitos surfistas relatam que presenciaram a morte de companheiros, inclusive 

durante as competições. Mesmo com toda tecnologia, os equipamentos permanecem 

relativamente frágeis em relação à potência das grandes ondas. A sazonalidade do mar e 

a permanente alteração das marés, ao mesmo tempo em que animam os surfistas, que 

correm em busca dos maiores sweels,
168

 por outro lado, podem inviabilizar as 

competições. Os casos de imprudência podem invalidar fisicamente os praticantes do 

esporte. Por isso, todos os atletas profissionais precisam assinar termos de 

responsabilidade como critério para participação em campeonatos oficiais. Muitos 

relatos fazem referências às experiências pavorosas ocorridas em mares gigantescos. 

Ombros deslocados, náuseas e privação de oxigênio em meio a forte turbulência da 

onda. Por isso, todo surfista tenta evitar tomar uma “vaca”.
169
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 Ondulação gerada por ventanias em alto-mar que, ao chegar perto da costa, transforma-se nas ondas 

aproveitadas, ou não, pelos sufistas. 
169

 No jargão do surfe, “tomar uma vaca” é cair da prancha. 
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As atividades esportivas que se desenvolveram ligadas aos diversos movimentos 

juvenis muitas vezes se desvincularam dos esportes de caráter mais tradicional por essa 

aproximação com o perigo. O surfe, o skate, o motociclismo e outras práticas que fazem 

parte dos chamados “esportes radicais” agregam ao seu conjunto de valores as manobras 

arriscadas e o gosto pela adrenalina. Esses esportes proporcionam identificações 

culturais por meio de outras linguagens, como a música, o cinema, a dança e moda, 

projetando um estilo próprio de ser no mundo. Noutro sentido, são mercados 

complementares e que se conectam à indústria cultural, que fatura na crescente adesão 

ao consumo desse modo de vida audacioso. 

Para os surfistas, “algumas pranchas são quase mágicas”, pois possibilitam a 

realização de acrobacias mais precisas e voos mais longos sobre as águas. Por isso, o 

equipamento usado nas grandes competições se transforma em objetos de coleção, 

grandes shapers viram celebridades e fabricantes faturam fortuna com a venda desses 

produtos. 

A prancha se insere na cadeia produtiva do surfe, constituída, inclusive, no plano 

local. Serviços de pequenos reparos são constantemente realizados, peças de roupas são 

expostas em lojas e residências, a venda de utensílios como parafina (antiderrapante) e a 

negociação para guardar os pertences dos visitantes; pequenos empreendimentos 

vinculados ao surfe se estendem por vários setores da economia local, fazendo 

movimentar uma quantidade cada vez maior de pessoas que sobrevivem dessas 

atividades. 

A negociação foi uma necessidade na aquisição dos primeiros itens de fibra. Aos 

poucos, a população nativa principiou a descida sobre tábuas de madeira “serradas das 

portas de casa” e fabricadas artesanalmente. As pranchas rudimentares alcançaram 

melhorias nos serviços de carpintaria e pintura. O emprego das “quilhas” de plástico 

aumentou a velocidade e o desempenho. Rapidamente, já era possível identificar o 

surgimento de algumas crianças mais habilidosas. Esse começo baseado na madeira, 

condição que exigia mais força e equilíbrio, é quase sempre apontado como um dos 

fatores responsáveis pelo alto desempenho dos atletas locais. Quando se popularizou o 

equipamento de fibra, os jovens locais passaram a sobressair-se nos diversos circuitos e 

competições. A prancha modificou, entre outros fatores, a relação que homens e 

mulheres mantêm com a natureza. 
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4. CAPÍTULO III: SURFE: CORPO, ESPORTE E CULTURA 

(...) tenho consciência de meu corpo através do mundo (...) e só tenho consciência 

do mundo devido meu corpo (...)  
(Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia da percepção) 

 

O surfe se manifesta no corpo e por meio das técnicas corporais.
170

 Com base 

numa descrição cuidadosa dos usos dos corpos, foi possível observar as mudanças 

operadas nas técnicas de surfe ao longo da história. As técnicas de natação são 

específicas de sociedades determinadas. Não por acaso, foi entre os habilidosos 

nadadores polinésios que o surfe pôde se desenvolver de modo mais concreto. As 

gerações de outrora não nadam do mesmo jeito e nem no mesmo ritmo que as gerações 

atuais. Existe um processo educativo, marcado por diversas complexidades nas artes de 

usar o corpo, em que as pessoas tomam emprestada uma série de movimentos, de 

acordo com interesses específicos. 

Desse modo, entende-se que não existirão técnicas e tampouco haverá sua 

transmissão se não existir uma tradição dinâmica que as vivencie. Nesse aspecto, a 

capacidade de transmissão do saber corporal é uma característica que diferencia o 

próprio homem, já que “(...) o corpo é o primeiro e mais natural instrumento do 

homem.”
171

 Entre os surfistas, as técnicas do corpo constituíram homens hibridizados, 

forjados na arrebentação das ondas, cujas vivências corporais operam-se na fronteira 

entre terra e mar, marcada por permanências e descontinuidades culturais. As 

problemáticas relacionadas ao corpo se manifestam de modo bastante significativo nas 

práticas culturais vinculadas ao surfe. 

Entre outras análises inovadoras, Foucault trouxe uma série de paralelos entre 

prisões, escolas, fábricas, hospitais e quartéis como instituições produtoras de “corpos 

dóceis” sob o controle da vigilância.
172

 Demonstrou como a educação dos jovens, por 
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 “Entendo por essas palavras a maneira como os homens, sociedade por sociedade de maneira 

tradicional, sabem servir-se dos seus corpos. Em todo caso, é preciso proceder do concreto ao abstrato e 

não inversamente (...) esses ‘hábitos’ variam não simplesmente de acordo com os indivíduos e suas 

imitações, mas, sobretudo, de acordo com as sociedades, as educações, as conveniências e as modas, com 

os prestígios. É preciso ver técnicas e a obra da razão prática coletiva e individual, ali onde de ordinários 

veem-se apenas a alma e suas faculdades de repetição.” Ver: MAUSS, Marcel. “As técnicas corporais”, 

in: Sociologia e Antropologia. São Paulo: EDUSP, 1974, p. 211. 
171

 MAUSS, Marcel, op cit, p. 217. 
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 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. A história da violência nas prisões. Rio de Janeiro: Vozes, 

2011. 
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exemplo, contém qualidades que lhes são inculcadas desde o nascimento no grupo 

social. Nessa perspectiva, o corpo se configura como experiência e símbolo. 

Recentemente, acontecimentos como a disseminação do vírus da AIDS e as 

descobertas no campo da Engenharia Genética, colocaram em evidência a 

vulnerabilidade do corpo moderno, tornando-o alvo de polêmicos anúncios e 

contradições. O aumento do interesse pela história cultural do corpo segue paralelo ao 

interesse, por exemplo, pela história do gênero, igualmente influenciada pelo novo papel 

que a mulher tende a desempenhar na sociedade contemporânea. Nesse caso, o cuidado 

com a construção da identidade cultural pela via corporal tornou-se uma característica 

importante de várias linhas de investigação da pesquisa histórica recente. 

Além disso, reconheceu-se que os gestos e a linguagem não são somente mera 

expressão, mas que também constituem atividades fundamentais na criação de 

identidades culturais. Assim, na Praia do Titanzinho, optou-se pela troca da 

compreensão baseada numa regra cultural fixa, substituindo-a pela ideia de 

improvisação local, em sua multiplicidade de conflitos e significados. O corpo é o lugar 

que anuncia a coexistência de visões incompatíveis sobre o próprio lugar no interior da 

mesma comunidade. Nele se inscrevem as fugas de roteiro dos sujeitos e as distintas 

ocasiões nas quais na presença de variadas pessoas, o mesmo indivíduo comporta-se de 

modo diverso, imprevisível e flexível, agindo de acordo com a própria lógica ou 

definição da situação, de acordo com suas necessidades e “sensações”. 

Muitas das habilidades e das práticas corporais indígenas se perderam no 

processo de colonização. Existem, portanto, dificuldades de se perceber as contribuições 

específicas dos grupos, pois se operou uma fusão de técnicas, saberes e valores nas 

formas de lidar como o corpo e com a natureza. Antes, homens e mulheres sabiam 

descer as ondas do mar de peito ou com as próprias mãos, deslizavam seus corpos e 

realizam acrobacias sem a necessidade de objetos. O peito era o suporte e os braços as 

nadadeiras para deslizar na superfície do mar. Surfavam provavelmente pelos simples 

prazer do contato com a água; o surfe não era visto como meio de sobrevivência ou  

trabalho, mas como prática de lazer, relaxamento e sociabilidade. Observe-se que os 

“homens-peixe” durante certo tempo eram considerados sinônimos de atraso em face 

dos novos modismos que posteriormente ocuparam a praia. Somente muito tempo 

depois essas praticas culturais nativas foram vistas com outros olhos. 
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Ver uma pessoa saindo para surfar em pleno dia de semana era quase um 

sacrilégio. Para a sociedade, era inadmissível que alguém praticasse uma atividade 

física em vez de estar trabalhando em plena luz do dia. Por conta disso, muitos 

abandonaram estas práticas, tiveram seus sonhos implacavelmente castrados pelo 

preconceito. Aos poucos, no entanto, as práticas antigas foram ressignificadas pela 

lógica mercantil da sociedade esportiva. 

Com suporte na cultura surfe, sugere-se que as capacidades humanas não estão 

irrevogavelmente subordinadas aos ditames do capital. A criatividade comunitária, com 

isso, não é totalmente proveniente do sistema econômico hegemônico e nem dele 

depende sua valorização e potência. Cabe reconhecer que, por meio do corpo, todos 

produzem continuamente, mesmo não estando diretamente vinculados a processos 

produtivos econômicos.173 Nessa concepção, o modo de vida significa inteligência, 

afeto, cooperação, emoção e desejo. O potencial de transformação da história pelos 

homens não está alheio aos seus desejos, pois se encontra projetado na sua inteligência, 

imaginação, criatividade e afetividade. As dimensões subjetivas, os aspectos 

extraeconômicos, a vitalidade cognitiva e os arranjos corporais são experiências sociais 

de vital importância. 

A noção de “biopolitica” e “biopoder”
174

 figura como instrumento indispensável 

para o desenvolvimento do capitalismo que exige cada vez mais poder sobre a vida e 

sobre os corpos. Nesse sentido, saúde, sexualidade, higiene e bem-estar corporal se 

transformaram em preocupações fundamentais para o controle e a disciplina de 

populações diversas. Por isso, tendem a ocupar o centro dos afetos de cada pessoa. 

Convém evidenciar os corpos em suas múltiplas sensibilidades, a produção coletiva de 

conhecimentos, as partilhas e parcerias e a valorização de saberes e afetividades. 

Historicizar o corpo implica tornar problemáticos os costumes, as práticas, as 

sensibilidades e as verdades características do presente, investigando a sua invenção e 

as condições históricas do seu desenvolvimento.  O caráter social do corpo não se 
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 “A invenção não é prerrogativa dos grandes gênios, nem monopólio da grande indústria e da ciência, 

ela é o potencial do homem comum (...) nessa economia afetiva, a subjetividade não é efeito ou 

superestrutura etérea, mas força viva, quantidade social, potência psíquica e política.” PERLBAL, Peter 

Pál. Vida Capital. Ensaios de Biopolitica. Editora: Iluminuras, 2011, p. 24.  
174

 Os termos “biopolitica” e “biopoder” foram forjados por Foucault, há algumas décadas, para designar 

uma das modalidades de exercício do poder sobre diversos aspectos da vida, vigentes desde o século 

XVIII. Nesse sentido, biopolitica e biopoder designam essa estrutura do corpo e da vida, bem como de 

seus mecanismos, no domínio dos cálculos explícitos do poder, fazendo do poder-saber um agente de 

transformação da vida humana. 
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restringe simplesmente à defesa da sua saúde e da sua liberação comportamental como 

direitos.175  

Nessa óptica, “(...) o corpo investido pelo poder seria simplesmente dominado 

do exterior, como se uma força estrangeira o cerceasse sem ambição de recriá-lo em sua 

intimidade mais secreta e profunda.”
176

 Existe, portanto, uma dimensão criativa do 

poder sobre os corpos, 

(...) capaz não apenas de negar o corpo, mas, principalmente, de fabricá-lo 

cotidianamente, tornando-o dócil para o trabalho e, ainda capaz de extrair prazer 

dessa docilidade. Mais sutil e difuso do que um poder que reprime e aliena, há 

exercícios de poder em que o corpo, em lugar de ser mal tratado, é adulado, e em 

vez de ser negado é colocado no centro das atenções, das problematizações médicas, 

dos questionamentos da mídia e da cultura.
177

 

Por intermédio do surfe tornou-se necessário problematizar as transformações e 

as performances corporais dos homens do mar, percebendo como os novos adeptos 

deste esporte convivem com as atuais tendências estéticas e comportamentais, fazendo 

apreender de modo mais preciso às experiências e sensações dos corpos na cidade, 

desde a perspectiva da percepção das novas sensibilidades corporais. 

A princípio, a hipótese é a de que a prática do surfe se configurou localmente 

como aprendizado político estratégico, elaborado com base num raciocínio proativo em 

relação ao espaço e de uma mudança nas sensibilidades corporais, que permitiram um 

diálogo com outras matrizes culturais. Esse intercâmbio cultural se define, 

principalmente, pelas tomadas de decisões internas, mas também se constitui na 

complexa relação estabelecida entre o local e o global. Foi necessário problematizar 

como localismo e “globalismo” se constituem mutuamente nesse período específico de 

tempo. O corpo e a cultura devem ser concebidos não apenas como estilo, mas também 

como formas de luta, negociações e resistências que se cruzam e se reorganizam 

incessantemente no tempo. 
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 É preciso historicizar a crescente vontade “(...) de adquirir direitos sobre o corpo e de atrelá-los ao 

direito de majorar os níveis prazer (...) nas sociedades disciplinares, passou a ser visível um exercício de 
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O contínuo crescimento das competições estabelecidas nos chamados esportes 

radicais nos anos 1970 gradativamente desenvolveu a normatização dos esportes 

deslizantes, como o surfe sobre pranchas. Proliferaram os espaços, desenvolveram-se 

regras, difundiram-se técnicas e equipamentos profissionais foram postos à disposição 

como elementos próprios a esta prática. 

O esporte se constituiu como uma das diversas renovações nas maneiras de 

intervir sobre os corpos na empreitada de melhor administrá-lo, inserindo-os, portanto, 

em processos sociais mais amplos. Historicamente, as sociedades elaboram estratégias 

para excluir ou incluir indivíduos por meio de vários processos culturais. Para atingir tal 

fim, elas elaboram igualmente técnicas, pedagogias e políticas sobre o corpo. Assim, as 

elaborações corporais podem ser percebidas nas representações sociais acerca do 

vestuário, da alimentação, das doenças, da sexualidade, dos divertimentos, entre outras 

dimensões da vida. As maneiras de educar os corpos se constituem em processos de 

exclusão e pertença a determinados grupos. Os exercícios físicos são parte do 

desenvolvimento dessa educação do corpo mais especializada e que compõe o esporte 

moderno. 

Desse modo, o esporte emerge como um discurso especializado e normativo que 

visa a “(...) uma educação específica do corpo que ultrapassa e alarga seu território de 

ação, de intenção e, sobretudo, de intervenção, transformando-se em pedagogia, em 

técnica, em política.”
178

 A transformação de práticas corporais em esporte é 

possivelmente uma das formas mais esmagadoras de massificação de gestos e de 

comportamentos do nosso tempo. A lógica da cultura esportiva gradativamente se 

impõe como espetáculo, exigindo diversos cuidados, sugerindo condutas e preconizando 

a manutenção do treinamento severo do corpo. 

“Treino cinco horas de surfe por dia e duas horas de academia, com musculação. 

Não posso faltar, é regime militar (...) os resultados que estão aparecendo tem tudo a ver 

com esses treinos”
179

, enfatizou o competidor local Lucinho Lima. Entre os atletas 

profissionais e amadores do surfe, o desempenho físico visando à competição esportiva, 

de certa forma, se estende a outras esferas da vida e do cotidiano, repercutindo na 

comunidade em geral. O modelo esportivo disciplinado muitas vezes invade escolas, 

fábricas, associações de moradores e os lares, ocupando espaço central nas 
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sociabilidades locais; passa a mediar aspectos relacionados à saúde, ao consumo, a 

convivência coletiva e ao imaginário social. 

O universo esportivo compreende, portanto, um conjunto de equipamentos 

tecnológicos e lugares destinados às práticas corporais específicas, além de desencadear 

um processo em que as pessoas são "educadas" a consumir produtos e maneiras de 

exercitar o corpo. Estes lugares “concentram e expressam conhecimento e poder são, 

portanto, discursos materiais que educam, constrangem, socializam e induzem ao 

consumo de objetos, de práticas, de modos de vida.”
180

 Assim, o esporte e todo seu 

aparato revelam não apenas saberes, mas também condutas, estilos de vida destinados a 

um tipo de consumo universal. 

Nesse sentido, o universo esportivo cria seus heróis consagrados, mitos que de 

vários modos invadem as múltiplas esferas da vida pública e privada. No caso do surfe, 

os campeonatos realizados pelas associações profissionais e pelos grandes 

patrocinadores tendem ao apagamento das ambiguidades inerentes ao esporte como 

prática social, passível de apropriações distintas. A violência, as lesões, a corrupção, a 

trapaça e a frustação da maioria dos que de fato não vencem, quase nunca fazem parte 

do espetáculo esportivo. Torna-se, portanto, difícil resistir ao poder e a sedução do 

esporte como modelo universal de organização das práticas corporais contemporâneas.   

Na praia do Titanzinho, muitas vezes, a substituição quase automática do termo 

“surfe” por “esporte” foi observada nas narrativas orais, tanto de surfistas quanto dos 

demais moradores. Esse aspecto em particular revela como a prática corporal é cada vez 

mais entendida, ou confundida, somente como sinônimo de modalidade esportiva. 

Desse modo, elaborar outras possibilidades de entender as práticas corporais fora do 

conceito e da lógica esportiva constitui um desafio para a pesquisa acadêmica. Muitas 

vezes, porém, as apropriações locais podem configurar uma experiência de resistência à 

lógica do esporte, problematizando a ampliação dos seus domínios. Os usos e as formas 

de reutilização dessas práticas pelas diversas populações nativas, muitas vezes, ignoram 

a subordinação dessas atividades à lógica esportiva, baseada no controle do corpo e na 

ausência de liberdades. 

O surfe é prática corporal mais complexa e cujos sentidos atribuídos pelos 

sujeitos são diversos. Deslizar sobre as águas do mar constitui uma prática repleta de 

significações, uma espécie de ritual que se realiza na dinâmica da relação entre o ser 
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humano, a natureza e a tecnologia. As possibilidades de resistência decorrem, inclusive, 

da sua experimentação em espaços não totalmente institucionalizados. As águas do mar 

e suas sensações cenestésicas proporcionam outras experiências corporais que não 

podem ser simplesmente submetidas às regras das competições desportivas. Apesar da 

ampliação do desejo da conquista de títulos e campeonatos, a relação do mar com o 

corpo tem significados distintos, muitos dos quais oferecem recusas a se transformar em 

esporte. Por isso, o “estado de espírito” da gente do mar revela também um modo de ser 

baseado noutros ritmos de vida e que não precisam, necessariamente, estar vinculados à 

competitividade. A instituição esportiva, seus arranjos e poderes, hoje, se insinuam no 

seio de quase todas as práticas corporais, mas, apesar disso, “(...) o corpo permite falar 

também de uma contracultura corporal vislumbrar outras narrativas e experiências de 

subjetivação.”
181

 

 Em Fortaleza, o desafio foi explorar e problematizar o surfe tanto como esporte 

quanto como prática corporal mais ampla, já que, na vivência concreta, não se trata de 

atividades da mesma espécie. O esporte é uma forma de organização específica das 

práticas corporais, mas não a única. As categorias do esporte muitas vezes “invadem” 

práticas corporais como o surfe, o skate, a capoeira, e tantas outras, pois intenta 

“colonizá-las” em favor dos seus interesses. Parte dessas práticas é permeável a esta 

dimensão esportiva, enquanto outras partes resistem ao seu aprisionamento. Essa 

distinção, entretanto, não é fácil. Como prática social as motivações para a adesão ao 

surfe tendem a se constituir, a se misturar e a se dissolver de acordo com um conjunto 

diversificado de variáveis. Nesse aspecto, foi fundamental focalizar aquilo que ainda 

resiste, ou seja, entrever no cotidiano e nas experiências de vida dos diversos sujeitos a 

parte do espetáculo menos visível. 

Por outro lado, o desempenho do esportista da atualidade está amplamente 

comprometido com as últimas invenções da tecnologia e da ciência. Seus corpos muitas 

vezes funcionam como um lugar de aplicação de novas tecnologias diversas, um terreno 

de experiências científicas e investimentos industriais.  Os surfistas contemporâneos, 

nesse sentido, têm seus corpos misturados a certos produtos e tecnologias “de ponta”. 

Essa relação com a cultura material se expressa não apenas no momento de sua 
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apresentação midiática, mas também no cotidiano dos treinos e na convivência nas 

praias. 

Os filmes e vídeos de surfe são um elemento fundamental na difusão dos 

valores, comportamentos, estilos e performances do surfe. É por meio da visualização e 

da “imitação” dessas perspectivas que os jovens surfistas constituem seu próprio estilo, 

tendo como referência as performances apresentadas pelos seus ídolos nos filmes. Os 

filmes e o todo arsenal imagético veiculado pela indústria, geralmente, são assistidos 

com os amigos onde realizam conversas sobre os profissionais do esporte, suas 

performances, comparações de estilo e lugares consagrados às grandes ondas. Se é 

através da prática cotidiana que os surfistas treinam suas performances, e adaptam-se as 

novas pranchas que superam os limites que são colocados ao corpo, o aprendizado das 

manobras igualmente caminha no sentido do aprendizado baseado num mimetismo 

corporal.  

Por isso, as aventuras humanas experimentadas nos esportes também são, de 

certo modo, produzidas na indústria, na condução de máquinas e outros instrumentos de 

trabalho cada vez mais sofisticados. “Como se, ao ganhar uma competição, ganhasse 

com o esportista um conjunto diversificado de indústrias e de profissionais, que nele 

investem e dele esperam obter lucros, por vezes exorbitantes.”
182

 Assim, numa visão 

mais abrangente, o corpo e a técnica são problema ao mesmo tempo social, ético e 

político. As grandes revoluções tecnológicas contribuíram constantemente para 

modificar os métodos esportivos tanto quanto as noções de vitória, recorde, perda e 

fracasso. Cada época e cada cultura possuem não apenas seus mitos e seus heróis, mas 

também seus padrões físicos favoritos e suas tecnologias de última geração.  

No surfe, impõe-se o contínuo desejo de ampliar velocidade e leveza. O uso dos 

corpos leves, deslizantes, suscita o emprego de produtos ágeis, com pouco peso e de 

fácil flutuação. Ao mesmo tempo, a vida humana depende da regularidade e da firmeza 

inequívoca do equipamento; entretanto, a evolução técnica não está somente nos 

materiais e nos instrumentos utilizados pelos atletas, mas, igualmente, naqueles que os 

transformam em campeonatos e espetáculos de consumo. 
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4.1 A longa história do surfe e o esporte 

 

De modo geral, apesar do tímido interesse acadêmico, é possível verificar uma 

lacuna nos estudos sobre o esporte no Brasil. Com exceção do futebol, boa parte das 

práticas vinculadas ao esporte ainda carece de uma compreensão mais adequada e não 

reducionista, que enfatize as ligações entre as vivências corporais e o desenvolvimento 

histórico da sociedade brasileira e dos diversos segmentos sociais que a constituem. 

Cabe problematizar, então, como, no ideário da modernidade, surgem à necessidade e o 

desejo, entre pessoas e coletivos, de aderirem às mais diversas atividades esportivas. 

Particularmente, procuramos investigar as mudanças e permanências operadas 

nas concepções e nos usos do corpo. Por via de mecanismos econômicos e políticas 

públicas vinculadas às competições esportivas, ou mesmo das práticas relacionadas à 

educação e ao lazer, o esporte passou gradativamente a se inserir no discurso de 

modernização em diversas sociedades. Nesta pesquisa, vislumbramos a possibilidade de 

entender a história local por meio das variadas práticas corporais, institucionalizadas ou 

não, que historicamente dialogaram com o surfe. 

Malgrado uma produção ainda incipiente, as temáticas relacionadas aos diversos 

aspectos da prática esportiva na contemporaneidade têm encontrado boas 

interpretações.
183

 Desde o início do século XX, contar a história do esporte no Brasil 

costumava ser uma iniciativa de poucos indivíduos particulares. Estes pioneiros estavam 

preocupados com a preservação memorialística das práticas que vivenciaram, direta ou 

indiretamente, e se dedicavam ao registro escrito de uma infinidade de informações a 

elas relacionadas.  

Nesse grupo se inseriam antigos praticantes, meros espectadores e até mesmo 

jornalistas que acompanhavam o cotidiano e viam o contínuo desenvolvimento dos 

esportes. Apenas nos anos 1970 e 1980, foram dados os primeiros passos no sentido de 

ver a História do Esporte de outro ângulo, isto é, da perspectiva daqueles que 

observavam a realidade esportiva brasileira. 

A dimensão do fenômeno esportivo nas sociedades modernas, com sua 

importância social, sentidos e significados, ampliou-se com a chamada Nova História 
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Cultural. Surgiram intelectuais que apontaram o lugar de destaque dos esportes nas 

sociedades modernas, sobretudo no século XX, quando esses emergiram como uma das 

principais manifestações culturais de vários povos e nações. Nessa esteira, o esporte já 

não poderia ser tratado e entendido desvinculado das demais dimensões que compõem a 

vida social, tais como economia, política, trabalho e cultura. 

Na reinvenção do esporte na atualidade, novas práticas reorganizaram o sistema 

esportivo tradicional em vários países. O exemplo mais evidente pode ser observado na 

sua reapropriação simbólica por várias nações, como mecanismo capaz de legitimar 

ideologias e amenizar contestações sociais.  Nesse caso, convém reforçar a concepção 

de esporte como prática humana e, portanto, suscetível às diversas solidariedades, 

conflitos e interesses que perpassam as sociedades. 

A história do esporte no Brasil, que se inicia na configuração do campo 

esportivo no final do século XIX e o início do XX, surge como meio de promover o 

nacionalismo e a educação dos corpos dos brasileiros, com vistas ao desenvolvimento 

do País. Nas tensões sociais envolvendo a apropriação e a ressignificação pelos 

segmentos populares, essas práticas, antes reservadas às elites dirigentes urbanas, 

ganham contornos singulares em épocas específicas, como na era Vargas (1930-1945) e 

na ditadura militar (1964-1985). A nova conformação do campo esportivo no Brasil nas 

últimas décadas, em virtude da popularização dos chamados esportes radicais 

relacionados à natureza, emerge em meio à globalização, caracterizando-se pelas 

disputas que permeiam a formação de identidades no mundo social. 

É importante ressaltar que os esportes atuais nas suas origens mais remotas 

surgiram como uma das relações básicas entre homem e a natureza. A prática esportiva 

no meio natural, entretanto, foi assumida como modalidade com identidade própria com 

o aparecimento do surfe. Desde então foram surgindo outras denominações para os 

esportes vinculados ao meio ambiente, como esporte de aventura, esportes radicais e eco 

esporte. Estas novas interpretações das práticas esportivas, ampliadas em diversas 

modalidades, possibilitaram um novo patamar de compreensão do esporte. 

Nessas circunstâncias, o esporte vai além das suas relações históricas com a 

natureza e alcança sua renovação no ambiente urbano. Além disso, suas conexões se 

ampliam, à medida que passa a constituir diversos vínculos com o turismo e outros 

mercados que se expandem em escala mundial. O chamado ecoturismo encontra-se 

associado à prática esportiva, inclusive urbana, revelando que a superação das suas 

origens “naturais” teve maior impacto na área mercadológica. Observa-se atualmente 
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que todos os anos novos produtos esportivos são desenvolvidos, atingindo um público 

que nem sempre dispõe de condições de frequentar os ambientes para os quais eles 

foram idealizados. 

Os esportes de aventura são vistos como práticas criadas da ruptura com as 

práticas convencionais. Assim, remanejam elementos dos esportes anteriores, dando-

lhes novas configurações e sentidos. O surfe tipifica essa mudança no imaginário social, 

já o esporte tende a se projetar como um estilo de vida diferenciado e um elemento de 

identificação cultural mais amplo. 

Convém ressaltar que são principalmente os livros não acadêmicos e as revistas 

especializadas que contam a história da evolução do surfe ao longo do tempo. De modo 

geral, esse material é produzido em inglês, sendo bem pouco traduzido para outros 

idiomas. Os primeiros relatos escritos sobre a prática do surfe são atribuídos ao 

navegador e explorador inglês do século XVIII, James Cook. Ao chegar ao Havaí, em 

1777, o viajante admirou-se com a habilidade dos nativos que deslizavam sobre as 

ondas do mar. Os colonizadores e missionários europeus, no entanto, não tiveram a 

mesma visão e a versão primitiva do surfe começou a ser reprimida e quase 

desapareceu. Essa, no entanto, é uma atividade historicamente permeada por várias 

lendas e diversificadas versões. 

Outros indícios apontam que o surgimento dessa prática ocorreu no litoral do 

Peru. Assim, os navegadores peruanos seriam os responsáveis pela disseminação do 

surfe nas ilhas polinésias. A expansão inicial desta prática, de todo modo, tende a 

vincular-se à Polinésia, constituindo uma antiga expressão cultural desse povo. Os 

havaianos, por sua vez, passaram a considerar o surfe como sendo o “esporte dos reis”, 

já que fazia parte dos hábitos diários da realeza. Neste período, tudo indica que esta 

prática estava diretamente associada ao misticismo, às ritualizações, ao sagrado e à 

liberação de energias. Descer nas águas configurava uma espécie de culto aos deuses 

tribais, um tipo de veneração aos espíritos do mar. Entre algumas tribos, consistia 

basicamente na celebração e na reverência às ancestralidades e à natureza. 

Aos poucos, o caráter de culto e relaxamento corporal foi cedendo lugar ao 

entendimento do surfe como esporte moderno. Após a Olimpíada de Estocolmo, em 

1912, quando um surfista havaiano se sagrou campeão de natação, o esporte começou a 

ganhar reconhecimento internacional. À época, o nadador Duke Kahanamoku 

aproveitou a fama olímpica para divulgar o esporte no mundo, introduzindo-o nas 
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Américas e na Austrália. Seus feitos relevantes marcaram a trajetória do surfe 

contemporâneo e lhe concederam o título de “pai do surfe”.
184

 Assim, o esporte se 

popularizou inicialmente nos EUA, após a década de 1950, após os anos 1970 ganhou 

expressividade mundial. 

No Brasil, os primeiros a utilizarem as chamadas “tábuas havaianas” vindas dos 

EUA foram os filhos dos exportadores de café da Praia do Gonzaga, na cidade de 

Santos, em fins da década de 1930. Foi no Rio de Janeiro, entretanto, cidade já famosa 

pela bela e exótica paisagem que misturava mar e montanha, que o surfe cresceu e se 

consolidou. Inicialmente praticado na Zona Sul carioca, o surfe contaminou o resto do 

Brasil e hoje é um dos esportes mais praticados no litoral brasileiro. 

Ao contrário de lugares como a Califórnia e a Austrália, onde os salva-vidas 

foram os pioneiros do surfe, no Brasil as primeiras adesões são atribuídas aos 

mergulhadores que frequentavam a praia do Arpoador. Nessa época, ainda se utilizavam 

tábuas de madeira prensadas em que era preciso o auxílio de pés-de-pato para 

compensar a pouca flutuabilidade do equipamento. Em razão do reconhecimento 

turístico do Rio de Janeiro, os equipamentos começaram a entrar no País, muitos através 

dos pilotos das empresas aéreas e outros profissionais. O desenvolvimento do surfe 

como esporte culmina em 1965 com a fundação da Federação Carioca de Surfe. Nesse 

período, são realizados os primeiros campeonatos e inauguradas lojas especializadas. A 

melhoria dos equipamentos, aliada ao crescimento do esporte como um todo, levou 

muitos adeptos a experimentar outros materiais.  

É importante destacar o fato de que os primeiros equipamentos surgem numa 

época marcada pela ditatura militar no Brasil. Em algumas ocasiões, as ondas da praia 

tornaram-se o reduto de jovens surfistas, artistas e ativistas que buscavam expressar 

livremente suas ideias num período de forte repressão militar. Nesse sentido, os 

primeiros eventos de surfe se organizavam seguindo o estilo “sexo, drogas e rock´n roll” 

e foram momentos marcados pela forte desconfiança e algumas confusões. Em parte, a 

repercussão dos eventos deste período, em adição ao momento de repressão e ao 

movimento hippie, estereotiparam negativamente os surfistas da época. 

Apesar disso, o surfe estava se tornando o esporte de aventura mais popular 

entre os jovens brasileiros. Essa mistura entre jovens surfistas e intelectuais criou um 
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ambiente heterogêneo e libertário que se fundiu para formar outra linguagem e uma 

tendência de comportamento.
185

 Curiosamente, essas atividades “radicais” cada vez 

mais atraíam a atenção de grandes empresas e da mídia nacional. Na década de 1970, 

foi promovido o lançamento da primeira revista especializada em surfe, como notícia e 

conhecimento técnico.
186

 

Pouco tempo depois, na praia de Guarujá, em São Paulo, foi realizado o primeiro 

Campeonato de Surfe Universitário. Neste período, ocorreu maior estruturação no 

esporte, surgem algumas modalidades de patrocínios para atletas e eventos. Assim, o 

surfista Rico de Souza tornou-se o primeiro esportista da modalidade a ser patrocinado 

pela Rede Globo de Televisão. Além disso, alguns atletas começaram a investir na ideia 

de viver com recursos do próprio esporte. 

O surfe foi finalmente reconhecido pelo Conselho Nacional de Desporto em 

1988. Depois disso, não parou de crescer o número de locais e praticantes pelo Brasil. 

Nesse mesmo ano, Fábio Gouveia conquista o primeiro título de campeão mundial 

amador, evidenciando a inserção do Brasil nos grandes circuitos competitivos. No final 

dos anos 1980, o surfe brasileiro começou se a firmar no cenário internacional com uma 

grande potência. Pouco tempo depois os atletas da nova geração começam a competir 

em melhor igualdade de condições com os estrangeiros nos circuitos mundiais. 

Hoje o surfe é um dos esportes náuticos mais praticados no mundo. Movimenta 

pessoas e negócios em diversos estados brasileiros. O esporte chegou também às praias 

do Ceará, principalmente após os anos 1980. Aos poucos, a cidade de Fortaleza ganhou 

novos espaços e adeptos, mas ainda com pouca expressividade em relação a outras 

cidades litorâneas, como Florianópolis, na qual se estima a média de um surfista 

praticante para cada grupo de vinte moradores. 

Atualmente no Brasil difundem-se as lojas especializadas distribuídas pelo 

Território Nacional, amplia-se a participação em campanhas publicitárias de várias 

marcas e o surfe tem penetração também no chamado mundo fashion. Mesmo não sendo 
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 “Considerado como território livre durante a ditadura militar, o Pier de Ipanema foi o palco de uma 
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possível estimar o volume financeiro movimentado pela indústria, o Brasil é um dos 

países que mais consome artigos de surfe. 

Além disso, o País possui uma população expressivamente jovem que, se aliando 

a fatores como o apelo à ecologia e o crescimento do turismo, permite vislumbrar uma 

participação cada vez mais frequente dos jovens nas diversas modalidades do esporte. 

Atualmente, por exemplo, a criação de ONG’s, escolinhas e outros projetos sociais 

contribuem para o emprego do surfe como processo de inclusão social, auxiliando direta 

ou indiretamente outras áreas educacionais. 

Nesse contexto, o surfe participa da esportivização da sociedade. O esporte passa 

a ser o conteúdo dominante em detrimento das outras manifestações da cultura corporal. 

Há um reconhecimento das possibilidades “pedagógicas” dos esportes, bem como a 

possibilidade de ocupar o tempo dos jovens com uma diversão “sadia”. Predomina 

ainda a tendência de considerar o esporte como mecanismo do controle social da 

juventude, visando apenas a dominar os impulsos violentos e produzir novas 

sociabilidades mediante uma abordagem salvacionista. 

Inegavelmente os esportes e as artes possibilitam novas formas de relação com o 

mundo, podendo tais manifestações constituir um projeto de melhoria das condições 

gerais de vida. Mesmo assim, o caráter de redentor de uma cidadania perdida e o 

aproveitamento politico disso como forma de obtenção de consenso não podem ser 

desprezados (...) programas de esporte, por si, não darão conta da resolução de todos 

os problemas sociais. Aliás, o esporte não pode ser tratado como a solução de 

problemas que requerem ações de ordem politicas muito mais incisivas do que as 

simplesmente a criação de programas esportivos.
187

  

Afirma-se, genericamente, que o jovem que pratica esporte não se envolve com 

drogas e crime. Constitui-se uma visão preconceituosa, que tende a considerar o jovem 

pobre como sinônimo de criminoso em potencial. Nesse caso, os esportes seriam uma 

forma de se contrapor aos perigos das ruas. A dimensão populacional do conjunto de 

comunidades, entretanto, constitui um peso político considerável, que não poderia ser 

simplesmente ignorado. Além disso, 

É notório que a possibilidade de uma grande negociação financeira envolvendo 

algum aluno é considerada. Essa perspectiva da pirâmide esportiva, em que se pode 

ter retorno, inclusive financeiro, com o despontar de um expoente do esporte, 

confere uma direção pedagógica que celebra a meritocracia e o individualismo, não 

deixando de ser educativa, conformando politica e eticamente os participantes, tanto 

crianças, jovens quanto seus pais/responsáveis.
188 
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 A vivência do esporte e de outras práticas culturais constitui um novo elemento, 

indispensável à formação humana, implicando um projeto educacional ampliado. Em 

muitos casos, essa inciativas empregam os próprios moradores locais para executar 

ações nos projetos, é estabelecida uma relação clientelista quanto às possibilidades de 

emprego nesses projetos. Em muitos casos, representa, inclusive, uma estratégia de 

precarização das relações de trabalho nas quais não se respeitam os direitos trabalhistas. 

O fato é que maiores opções de lazer e esportes para os moradores não significam 

nenhuma associação direta com possíveis melhorias gerais das condições de vida da 

população. Essas políticas sociais vinculam-se ao jogo de interesses que se opera na 

mistura de funções públicas e interesses privados, encontrando terreno fértil para a 

manutenção de antigas práticas clientelistas. 

O depoimento de alguns surfistas, entretanto, sugeriu a ideia de que a deficiência 

socioeconômica local deveria ser superada pela utilização racional do ecossistema, 

baseada na mediação da consciência dos valores humanos com a natureza. Para outros 

entrevistados, porém, prevalece notadamente o desejo de ascensão e inserção social que 

o esporte pode proporcionar. Por isso, foi preciso deslizar nas histórias de veteranos e 

novatos, profissionais e amadores, que descobriram mais formas de trabalho no mar, 

inventando outros modos de ganhar a vida na arrebentação. 

E logo no início foi engraçado, por que ninguém acreditava no surfe, todo mundo 

falava que o surfe era um esporte sem futuro, era um esporte que andava sem 

camisa, que era temporário, que não possibilitava a menor chance. E hoje em dia a 

gente vê a possibilidade de futuro, eu vejo a possibilidade de meu filho continuar o 

meu legado, que eu vou deixar um legado pra ele, eu vou deixar uma história pra 

ele, vou deixar uma posição bem legal em relação ao que nós chegamos aqui em 

Fortaleza.
189

 

O surfe emerge também em termos de estratégias de negociação. O simples 

conhecimento das variáveis locais torna-se de suma importância no contexto de 

relacionamento com os surfistas “de fora”. Foi somente com a dimensão esportiva que 

os meninos do lugar começaram a conhecer pranchas de fibra, roupas, equipamentos e 

outros acessórios que permeiam esse universo. 

Desse modo, problematizamos o mundo do surfe como um espaço potencial para 

hibridações e negociações culturais entre locais e estrangeiros. A necessidade do idioma 

inglês, as viagens pelo mundo, a assimilação de termos técnicos das competições, as 
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grifes e a comunicação diária carregada de gírias e expressões importadas compõem o 

cotidiano dos grandes atletas. 

Percebe-se, entretanto, que o gosto pela vida dentro do mar se mantém e se 

difunde de modo diferenciado entre as gerações. Entre os moradores, por exemplo, 

assumem-se posições bem diferenciadas em relação à prática do surfe: 

Eu não surfo não pra competir é só pra brincar, pra tomar banho, pra relaxar a 

cabeça, porque a gente já veio da praia, porque era tudo arrodeado por água. E a 

gente veio pra cá e aqui também é um ponto que rola bastante onda, que é chamada 

aqui de “coração das ondas”, se tiver rolando onda aqui tá rolando onda em todos os 

outros cantos. Aqui é muito bom. Tem havido vários campeonatos aqui, começou a 

desenvolver vários campeonatos daí e até de nível internacional. As pessoas 

começaram a investir mais aqui no bairro, nos atletas e também em ajuda à 

comunidade que era muito carente, muito pobre.
190

  

Outro aspecto a ser considerado em relação ao crescimento esportivo é que, ao 

longo dos anos, os visitantes que chegaram ao Serviluz viram crescer ali um bairro 

popular cujas águas e areias a população local passou a dominar. Foi preciso, desde 

certo momento, negociar, entre outras coisas, o próprio direito de entrar e sair ileso da 

área. Com o surto demográfico e o crescimento da violência, os grandes campeonatos, 

antes realizados na Praia do Titanzinho, se afastaram do bairro. O surfe, contudo, 

permaneceu na cultura local. O surfe passou a constituir a força motriz para a 

construção das identidades locais e continua a ter grande relevância para congregar os 

alunos. À medida que os surfistas do bairro assumem com orgulho a sua pratica, o surfe 

se estendeu por todas as ruas da localidade.  

Ao esporte, porém, não interessava ao surfista estar associado à imagem da 

favela perigosa e violenta; mas o Serviluz se transformou numa “grande comunidade 

surfe” e os moradores aprenderam que a força estava exatamente na potência do lugar. 

O ambiente comunitário permitiu a ascensão da prática do surfe, já que tanto o mar 

quanto as condições sociais eram por demais estimulantes. Culturalmente, a antiga 

comunidade de pescadores parecia estar disposta a assumir uma nova identidade 

vinculada ao surfe. 
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4.2 Os “esportes californianos” 

Na perspectiva do surfe moderno faz-se importante entender a proposta dos 

chamados “esportes radicais”, ou “esportes californianos”
191

 que surgem mais 

precisamente no litoral da Califórnia na segunda metade do século XX. Diferentemente 

das práticas esportivas mais tradicionais, essas novas modalidades trazem consigo uma 

noção de esporte identificada com ato de escorregar, baseada, portanto, na adoção de 

um novo ideal de fluidez e de leveza. 

Assim, quando o surfe surge nos anos 1950, aparece como prática cultural 

renovada por essa geração californiana de cabelo dourado, com expressão própria e 

capaz de escapar da austeridade característica desse período. Nesse sentido, a cultura 

surfe constituiu processos de adesão e resistência às novas concepções e usos do corpo. 

Paradoxalmente, mesmo na sua condição de espetáculo esportivo, o surfe insiste em 

manter um aspecto de fuga, da prancha capaz de fazer voar sobre as águas do mar. 

O que diferencia mais precisamente os esportes modernos dos anteriores não é 

propriamente o conjunto de modalidades praticadas, mas sim a natureza e a finalidade 

destas práticas. Os esportes modernos revelam grande estrutura jurídico-organizacional, 

ramificações internacionais, regras precisas e aperfeiçoamento constante dos atletas em 

busca de recordes nos melhores campeonatos.  

Esse processo de “esportização” do surfe que surgiu nas praias da Califórnia, 

berço de importantes movimentos juvenis, como os hippies, vincula-se a uma gama de 

manifestações e movimentos contra-culturais da década de 60. Grupos de adolescentes 

se consagraram como fenômenos midiáticos mundiais, como os chamados Beach Boys 

(garotos de praia), fazendo parte do novo ideário de juventude entre os garotos 

estadunindenses. Muitos deles se firmaram na prática do surfe e o esporte se tornou um 

verdadeiro estilo de vida dos jovens. 

Nesse contexto, a tecnologia contribui para modificar a percepção sobre os 

espaços, os corpos e os gestos. Com a transformação de várias modalidades esportivas 
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em shows monitorizados e sustentados por uma vasta gama de empresas, os problemas 

imprevisíveis que ameaçavam a perfeição do espetáculo, por exemplo, tendem a ser 

controlados, minimizados ou mesmo evitados, garantindo melhoria constante de cada 

visualização esportiva.
192

 

Operou-se nesse período uma mudança no antigo ideal da força e beleza já que o 

novo charme corporal apelava agora para a leveza e a flexibilidade. O atual valor 

atribuído à leveza dos corpos e seus movimentos indica, entre outras coisas, que as 

sociedades modernas valorizam cada vez menos a gordura e as pessoas muito pesadas: 

“No tempo em que os ricos eram gordos, uma rotundidade razoável era muito bem vista. 

Ela era associada à saúde, à prosperidade, à respeitabilidade plausível, mas também ao 

capricho satisfeito.”
193

  

Desde os anos 1950, no entanto, principalmente nos Estados Unidos, se 

transformaram sensivelmente as relações do homem com o seu próprio corpo, 

começando-se a ver na estética corporal, de modo mais acintoso do que em tempos 

anteriores, um signo fundamental de beleza e poder. Então, corpos atléticos, forjados 

numa perspectiva estética mais ou menos padronizada, passaram a ser o desejo de 

consumo de milhões de pessoas no mundo todo. Nessa valorização do corpo e da 

tecnologia, “o pensamento moral e religioso tinha estabelecido os fundamentos 

psicológicos da era esportiva, enquanto que o discurso científico estabelecera suas bases 

metodológicas.”
194

 Assim, o cuidado com a forma corporal penetra o cotidiano, 

preenchendo os vazios do tempo do trabalho, do lazer e da família: “A beleza é um 

capital, a força, um investimento (...) são mercadorias cujo valor de troca vai cresceu ao 

longo do século.”
195

 Nesse sentido, o corpo, antes constrangido e controlado, se torna 
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 “Se a evolução dos cronômetros é solidária ao aumento da acuidade visual, tátil e sonora, ela também 
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fonte de prazer e orgulho, passa gradativamente a mediar a relação estabelecida consigo 

mesmo e com os outros. 

A beleza e os charmes do corpo flexível, que durante décadas esteve mais 

associado à graça feminina do que à força masculina, foram amplamente reconhecidos 

com o advento dos esportes californianos. A flexibilidade corporal ganhou espaço, 

renovando a concepção dos usos musculares. 

Os esportes californianos, que se expandem em várias partes do mundo a partir dos anos 

70, têm por objetivo menos o cansaço salutar – característico dos antigos esportes 

comprometidos com os ideais higienistas de salvação de uma raça – do que a vivência de 

sensações de prazer, físicas e mentais, imediatas e inovadoras. O surf, a asa delta, o wind-

surf, por exemplo, conduzem o olhar do esportista menos em direção à força realizada por 

seus músculos do que às flexibilidades motoras que ele é capaz de manter sob controle.
196

 

 

Por isso, nesses esportes, utiliza-se constantemente o emprego de verbos que 

tentam evocar o prolongamento de sensações de prazer do corpo em relação à natureza. 

Busca-se o controle do conjunto dos movimentos, tais como voar, escorregar, deslizar e 

equilibrar. É somente na primeira impressão, contudo, que os esportistas californianos 

são mais despojados tecnicamente do que aqueles que praticam exercícios em espaços 

fechados e artificiais. “É justamente no aparente despojamento do corpo de um surfista, 

por exemplo, que se concentra um conjunto de mediações técnicas extremamente 

precisas e desenvolvidas.”
197

 

No surfe competitivo, a referência não é a quantidade, mas a qualidade das 

manobras. Técnica, inovação, criatividade e radicalização constituem o estilo expresso 

na performance corporal que cada surfista busca no seu surfe. Os jovens desenvolvem 

um controle minucioso do corpo; treino e preparo técnico regulares para executar as 

manobras mais “radicais” e, portanto, as mais valorizadas pelas regras das competições. 

Embora não haja uma pontuação específica, universalmente atribuída para cada 

manobra, o critério utilizado para classificação das ondas se alinha aos ideais de leveza 

e flexibilidade do corpo que desliza sinuosamente na água. 

Vale ratificar, porém, o fato de que nos esportes de aventura como o surfe os 

elementos naturais não são fenômenos estáticos, pois se precisa manter uma sintonia do 

recurso natural com o funcionamento dos instrumentos esportivos. O esporte, por isso, 

depende da composição entre natureza, corpo e tecnologia. Nessas modalidades o 

desejo de enfrentar o adversário, por exemplo, é parcialmente substituído pelo prazer de 

                                                           
196

 SAN’TANNA, Denise. Entre o corpo e a técnica, op cit. p. 13. 
197

 Idem. 



164 

 

enfrentar, ou pelo menos estar, com a natureza. Para um surfista, a flexibilidade 

corporal se faz a cada instante na relação direta das ondas do mar com a sua prancha, 

mas, ao mesmo tempo, assume contornos mais amplos. 

A conjugação dos movimentos à força e à flexibilidade é uma arte que cada modalidade 

esportiva se encarrega de estimular de maneiras diferentes. Mas, é certo, também, que, na 

cultura ocidental posterior à segunda grande guerra, o valor da flexibilidade deixou, em 

parte, de ser uma atitude evocando somente feminilidade. Ser flexível no trabalho, ou na 

adoção de comportamentos sexuais e familiares, assim como expressar certa flexibilidade 

de ideias não denota, necessariamente, uma fraqueza de caráter. Ao contrário, flexibilidade 

e mobilidade, leveza e estetização das formas tendem a ser considerados, dentro e fora do 

esporte, signos de saúde, refinamento e modernidade social.
198

 

 

Na comunidade do Titanzinho, o uso do equipamento esportivo constituiu 

atividade plural. Ao nível local o desenvolvimento do esporte não pode ser visto 

somente pelo viés das competições e das técnicas, separado de receios e desejos sociais 

mais amplos. Nessa trajetória, a prática corporal deixou de ser uma aventura de jovens 

rebeldes e drogados para se configurar como experiência partilhada por pessoas de 

gerações diversas.  A cultura global do surfe ingressa de vários modos e com variadas 

intensidades na vida cotidiana dos jovens da localidade. Em alguns casos, o surfe 

passou a fazer parte do mundo financeiro, noutros, virou simplesmente atividades de 

lazer. O universo do surfe, sobretudo, se tonou experiência bastante profunda e que, 

nesse contexto, marcou definitivamente a existência de muitas pessoas. 

Entre a natureza, o corpo e a técnica derivados dos esportes californianos não há 

somente relações harmoniosas, mas também uma miríade de tensões, disputas e 

diferenças nem sempre sensíveis ao primeiro olhar, pois nem sempre são devidamente 

historicizadas e pouco submetidas à análise mais etnográfica. 

 

4.3 Territórios e localismos no surfe 

Então a galera chama localismo, mas não é localismo, tem vez que é a falta de 

respeito né, dos que chegam né, do visitante. E aqui no Titanzinho tem muito disso, 

o cara chega, acha que é uma favela e já quer passar por cima da galera 

(Entrevista com Raimundo Cavalcante Ferreira) 

 

Elias e Scotson
199

 constataram a existência de exercícios de poder entre 

estabelecidos e outsiders numa pequena comunidade industrial urbana no sul da 

Inglaterra do século XX. A superioridade social e também moral, a pertença e a 
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exclusão eram legitimadas, sobretudo, em função do tempo de residência no lugar. Na 

comunidade, constituiu-se uma clara divisão entre um grupo de residentes estabelecido 

desde longa data numa área mais antiga e as povoações formadas nos arredores em 

época posterior, os chamados outsiders. 

As diversas fontes históricas utilizadas proporcionam compreender os laços de 

interdependência que unem, separam e classificam, segundo os próprios critérios de 

importância, as pessoas e grupos sociais. Na relação de poder entre grupos de 

moradores, estes conflitos não se diferenciavam quanto a tipo de ocupação profissional, 

religião, educação ou raça, mas sim no que se referia ao tempo de residência na 

localidade. As gerações pioneiras se arvoravam superiores e, por isso, portadoras de 

direitos especiais, tratando os de menos tempo de moradia como estrangeiros dentro da 

mesma região. 

Isto porque, nas antigas famílias, os membros se conheciam havia muito tempo. 

Estabeleceram para si um estilo próprio de sociabilidade e um conjunto de normas das 

quais se orgulhavam. Os anos de existência na localidade tendiam a constituir intenso 

sentimento de pertença que se concretizava no tratamento dispensado às pessoas de 

fora. Estes compunham um quadro social de trabalhadores considerados de nível 

inferior em relação às demais zonas operárias. Assim, aspectos como o tempo de 

residência, a ostentação das habitações e o tipo de profissão constituíram formas de 

classificação estabelecidas entre esses moradores: “Eles cerraram fileiras contra os 

intrusos, usando todas as armas características de que dispõem as comunidades bem 

estabelecidas e razoavelmente unidas.”
200

 

Nas praias e comunidades de surfistas, disputas e rivalidades de toda ordem 

quase sempre recebem a denominação de “localismo” ou “territorialismo.”
201

A 

princípio, esta manifestação de poder se refere à concorrência pelas boas ondas que 

quebram no mar. Historicamente, entre os surfistas de quase todas as praias, constituiu-

se certa tradição na qual as pessoas de fora devem conceder prioridade aos nativos na 
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descida das melhores ondas. Isto se configura como uma espécie de gesto de respeito 

pela “concessão” dada para surfar em uma determinada área. Assim, as disputas entre 

nativos e estrangeiros tendem a ocorrer em praticamente todos os points onde o surfe 

pode ser praticado. 

Apesar do crescente desenvolvimento e consolidação do surfe como modalidade 

esportiva oficializada, o esporte continuou a mostrar como característica marcante a 

disseminação das disputas e agressões. Entre os casos mais célebres, consta o episódio 

registrado na concorrência pelo título mundial no ano de 2009. Naquele ano, o fato foi 

abertamente veiculado por lentes e monitores do mundo inteiro. O caso refere-se à 

agressão física praticada pelo surfista profissional havaiano Sunny Garcia ao 

competidor brasileiro Neco Padarazi. Esse conflito produziu amplo debate e suscitou 

uma antiga rixa entre os surfistas dos dois países, trouxe à tona aquilo que a imprensa 

classificou como “a selvageria de alguns points”, crítica que se estendia, inclusive, “as 

ricas, famosas e civilizadas praias do Havaí.”
202

 

A preocupação das reportagens relacionava-se, principalmente, à cobrança de 

punições mais severas para as atitudes antidesportivas num esporte já 

internacionalmente profissionalizado. Os recorrentes vexames nos circuitos 

competitivos justificavam as opiniões de especialistas que sugeriam que, mesmo os 

surfistas mais consagrados, deveriam ser expulsos dos circuitos profissionais. Era 

consenso a necessidade da aplicação de mecanismos mais eficazes a fim de garantir a 

integridade física dos atletas “ao menos até os havaianos agirem como civilizados e não 

como terroristas.”
203

 

A denúncia da impunidade à violência imposta pelos atletas locais era uma 

tentativa de coibir os espancamentos absurdos que ainda ocorrem em eventos 

profissionais. Os argumentos, nesse sentido, são reforçados com referência no 

paralelismo com outros esportes de competição, nos quais são aplicadas punições mais 

rigorosas.  No surfe, essas penalidades se restringem essencialmente à aplicação de 

multas, quase sempre bancadas pelos patrocinadores. Mesmo assim, parecia não haver 

consensos sobre o porquê da manutenção dos comportamentos agressivos. Numa 

atividade cultural complexa, contudo, parecia não ser possível culpar apenas os 

dirigentes. 
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Em muitos casos, a mídia esportiva atribui as principais responsabilidades aos 

próprios surfistas locais, que, há décadas, permitem a pesada hostilidade empreendida 

por alguns nativos. A ausência da tradicional hospitalidade praiana e os incômodos no 

exercício do surfe profissional fizeram crescer o movimento pela exigência de 

comportamentos mais desportivos, compatíveis com o atual nível de investimento das 

competições. 

Principalmente, o que se argumeta em debate em muitas dessas análises é a 

própria concepção da hospitalidade como comportamento inerente à prática do surfe: 

“(...) ver pessoas agredidas física e moralmente não é o espírito de boas-vindas tão 

reverenciado e difundido através dos anos pelos havaianos (...) o Havaí sempre será o 

paraíso das ondas, mas no momento tornou-se um inferno (...).” 
204

 

Em Fortaleza, um surfista da praia do Titanzinho ressaltou que 

No surfe sempre teve isso né! Aqui no Titanzinho já teve mais localismo, na minha 

época o localismo era maior. Eu já fui um desses bichos que era cheio de localismo 

na minha época, mas eu sempre fui um cara pacífico com todo mundo. Agora tem 

uns que chegam se achando já o dono do pico, já chega e já quer dá um arrodeio em 

você que tá aqui esperando uma onda no teu pico (...) já chega de fora querendo te 

arrodear pra pegar uma onda na tua frente (...) não espera nem tu pegar a onda, 

porque é o certo! (...) porque desde 85 eu viajo (...) fui pra altos picos já. Então 

sempre que eu cheguei eu procurei respeitar o local (...) sei nem se o cara pegou 

onda, sei nem se o cara tá esperando quanto tempo, já chegar dá o balão no cara aqui 

por trás e já querer pegar a onda na frente do cara, quer dizer, nenhum local gosta 

disso (...).
205

 

 

De modo geral, em muitas das praias caracterizadas pela prática do surfe, as 

altas temporadas são momentos de grande movimento e badalação. Muitos curiosos e 

apreciadores economizam o ano inteiro para contemplar o “espetáculo” dos homens, 

radicalizando em meio à natureza selvagem. Isso se reflete de imediato no elevado custo 

da hospedagem, principalmente durante o período de alta estação, e na consequente 

movimentação que produz acirrada concorrência pelos espaços. Observa-se que nesses 

lugares a lógica mercadológica introduziu novas formas de competição. O surfe se 

configura como um esporte praticado, principalmente, por pessoas oriundas das elites 

econômicas, que podem frequentemente viajar para os lugares mais excêntricos, 

adquirir casas de veraneio próximo aos locais com boas ondas e dispor da aparelhagem 

necessária.  

Na última fala, porém, observa-se que o fato de o Titanzinho ser um point de 

surfe que está localizado numa área pobre da cidade repercute diretamente na 
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elaboração do sentimento de localismo. Assim, o surgimento dessa prática tende a 

influenciar mutuamente os comportamentos e os tratamentos dispensados a nativos e 

estrangeiros. A natureza contraditória dessas relações, entre os “de dentro” e os “de 

fora” foi de especial importância na incorporação do surfe à cultura local. Apesar das 

tendências globalizantes e universais, a prática do surfe está impregnada de 

interferências advindas dos modos de vida que historicamente se constituíram e 

passaram a conviver na comunidade. 

Curiosamente, na memória de antigos jangadeiros que há várias gerações 

navegam pelo vasto litoral do Ceará, desavenças, rixas e outras manifestações de 

territorialismo são situações bastante recorrentes: 

Nasci em 1905 (...) foi na Rua da Paz, perto da praia da Jurema, ao lado do 

Mucuripe. Duas praias que não se gostavam, o pessoal da Jurema era muito ruim. 

Quando um mucuripeiro vinha pra Jurema, a confusão era certa. E quando um 

juremeiro ia pro Mucuripe, a mesma coisa. Mas não tinha esse negócio de faca, não, 

era na base do cacete, do pau. Briga mesmo. Quebravam munheca, os braços, 

lanhavam as cabeças, ficavam esticados na praia. Só muito mais tarde é que essa 

rixa apaziguou.
206

 

 

A memória da disputa por territórios, desde as mais antigas vilas de pescadores, 

surge como componente importante na configuração dos espaços, perfazendo distintas 

sociabilidades entre os diversos grupos sociais que passaram a conviver na mesma 

localidade. Essas relações de identidade e de diferença constituem sentimentos e 

atitudes vivenciadas em circunstâncias concretas; são, portanto, fruto da experiência 

social dos sujeitos. 

Os episódios envolvendo conflitos entre surfistas e pescadores podem evidenciar 

pelo menos dois equívocos básicos, mas bastante recorrentes no imaginário social. 

Primeiro, destoa da suposta harmonia insistentemente atribuída às comunidades 

praianas, sobretudo àquelas que sobrevivem da pesca artesanal. Os pescadores são 

muitas vezes vistos como categoria social estática e harmônica, uma espécie de 

prolongamento da paisagem natural. Em segundo lugar, rompe com alguns jargões 

cristalizados como característica universal e essencial do atrativo universo surfe como a 

propagada “energia positiva”, o “espírito contemplativo” e mesmo as noções de 

plasticidade e estética. 

No caso da praia do Titanzinho, a inserção do surfe num “caleidoscópio de 

marginalidade urbana” que já compunha a região em torno do cais portuário, tornou 
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inevitável que, mesmo entre os praticantes de esporte, a constituição das novas 

identidades estivesse, umbilicalmente, relacionada à convivência conflituosa com outros 

grupos de trabalhadores há tempos fixados nessa região. 

A explicação do localismo no surfe é histórica e remete-se à própria origem na 

Polinésia, onde, principalmente os reis havaianos, podiam escolher locais exclusivos 

para praticar o ritual de deslizar sobre as ondas. Aqueles que se atrevessem a burlar essa 

exclusividade tradicional podiam ser submetidos a castigos ou mesmo condenados à 

morte. Este comportamento territorialista perdurou até os dias de hoje e o Hawai ainda é 

conhecido mundialmente pelos abusos dos surfistas locais, os “black trunks” (calções 

pretos), nome dado pelo fato deste grupo ter como marca registrada o uso de bermudas 

de surfe pretas. Esses grupos impõem comportamentos agressivos em relação aos 

“haoles” (surfistas de fora) que viajam para surfar esporadicamente nas ondas do 

arquipélago. Observe-se que os “black trunks” são todos havaianos de famílias 

tradicionais. Com o desenvolvimento do surfe, o Hawai começou a exportar também 

essa postura territorialista para o mundo, por meio dos filmes de surfe sobre o assunto. 

Os principais focos de localismo são exatamente o palco onde quebram as melhores 

ondas. O fato é que quase todo surfista conhece ou já passou por alguma situação 

envolvendo localismo. Por isso, a mídia muitas vezes trata o tema do localismo como 

sendo “(...) uma reflexão sobre o lado negro do surfe”.
207

 

Os relatos conhecidos nas praias de Fortaleza, tais como Praia do Futuro e Praia 

da Leste, e no Icaraí, em Caucaia, entretanto, confirmam a tese de que as opiniões em 

relação ao localismo são bastante controversas. Surgem tanto acirradas críticas a este 

tipo de comportamento quanto em alguns momentos o localismo é visto como um mal 

absolutamente necessário. Vale ressaltar que há casos em que algumas características do 

localismo se assemelham ao tipo de comportamento dos membros de guangues que 

defendem seus territórios. Nesse sentido, a formação da “galera” reafirma a força do 

grupo gerando uma unidade que fortalece uma postura de dominação, proporcionando 

melhor condição de impor sua força e defender seu território. 

Atualmente, surge um grupo cada vez maior de pessoas que entende o localismo 

como um entrave ao crescimento do surfe como esporte, pois representa uma das 
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principais barreiras que impedem surfistas de um determinado local de transitar em 

outras praias. 

Por exemplo, no Titanzinho, localizado no bairro do Serviluz, zona leste de Fortaleza, há 

anos atrás era complicado surfar, pois as possibilidades de sofrer algum tipo de agressão, 

fossem físicas ou verbais eram grandes, tudo devido ao alto índice de criminalidade da área 

e do localismo exacerbado dos surfistas pioneiros do local (...) a presença constante de 

fotógrafos e equipes de TV em busca de matérias exclusivas fez o índice de enfrentamento 

entre os surfistas, ou mesmo entre os moradores, diminuir significativamente, tornando 

possível o transito e a frequência de surfistas de outros bairros que queriam visitar o local 

sem serem molestados por ninguém, fato impensável antes do advento do esporte.
208

 

À medida que o surfe foi se consolidando no Titanzinho, a população teve que 

rever o acolhimento dispensado aos estrangeiros. No meio esportivo, onde 

patrocinadores querem associar a imagem de suas marcas a elementos positivos, que 

devem estar conectados com o público e ao mercado consumidor, este ambiente 

negativo pode repercutir de maneira desastrosa no aproveitamento local. A comunidade, 

de certo modo, precisou adaptar-se às necessidades da sociedade de consumo que, entre 

outras coisas, exige usufruir do surfe como lazer e espetáculo esportivo. 

A potencialidade do surfe como cultura é muito grande, pois reflete tudo que há de mais 

significativo no árduo processo da vida, a busca da felicidade e da satisfação das 

necessidades básicas do homem, tais como: aceitação social, pois no surfe não importa o 

“status” financeiro, raça, credo, idade, etnia ou gênero, todos são aceitos; interação com o 

meio ambiente em que se vive, ou seja, com a natureza em seu estado pleno; temporalidade 

própria, diferenciada do tempo do trabalho, onde a realização de tarefas e consequente 

satisfação são preestabelecidas, o combate a sedentarização e o despojamento 

característicos dos surfistas, o qual não é forçado, mas sim desejado.
209

 

Por diversos aspectos, a associação com o localismo e com a violência é 

indesejável. Esse localismo no surfe, entretanto, muitas vezes se confunde com 

“nativismo” e se manifesta em vários outros aspectos. Por exemplo, ser um “local”, ou 

“nativo”, na concepção de muitos praticantes, implica a obrigatoriedade do 

reconhecimento das melhores ondas e, sobretudo, a capacidade de descê-las com 

precisão. Assim, saberes relacionados à formação da boa série de ondas, o 

conhecimento dos melhores tubos e a coragem para o enfrentamento dos riscos 

provenientes das marés tornam-se atributos essenciais. Ao mesmo tempo, “nativos” e 

“locais”, são, para a maioria dos surfistas, aqueles que respeitam de fato a comunidade e 

que, por isso, merecem sua “consideração”. 
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Não custa ressaltar que, nessa atividade, muitas vezes, o simples fato de saber 

sair ileso de situações inusitadas dentro e fora d’água, buscando-se os caminhos que 

levam mais rapidamente às areias mais tranquilas, são imprescindíveis. No surfe, 

habilidades como a rapidez na tomada de decisões e o uso da força física constituem 

requisitos indispensáveis ao pleno aproveitamento do recurso natural. Ao que parece, o 

manejo com situações específicas possibilitou não apenas a constituição de um estilo 

peculiar de surfe, mas também de um conjunto de atitudes e sentimentos próprios aos 

locais. 

De acordo com o surfista Raimundo Cavalcante, no que concerne à 

hospitalidade, pode-se dizer que 

A galera aqui no Titanzinho é muito hospitaleira, gosta da galera de fora, respeita a 

galera de fora, e isso, principalmente, no surfe. O surfe aqui é muito respeitador com 

a galera de fora, gosta de respeitar quem chega. A galera é bem recebida. Tem 

aqueles locais que gostam logo de chegar pedindo, de chegar em cima do cara 

naquela euforia toda, mas todo mundo gosta de ajudar, gosta de dar alguma coisa. 

Pegar uma água pro cara tomar, ou um banho, e isso tudo faz parte da hospitalidade 

daqui. Vai atrás de um peixe pro cara comer, fazer aquele peixe (...) sempre acontece 

isso com os que chegam aqui.
210

 

 

O localismo configura um conjunto mais amplo de práticas e sensibilidades. 

Revela-se algo mais antigo e que se manifesta em vários lugares e entre distintos grupos 

de trabalhadores. Faz igualmente parte dos arranjos e estratégias comunitárias que 

garante a própria defesa dos territórios. A diferença entre estabelecidos e outsiders pode 

ter complexas motivações, incluindo-se aí às relacionadas à manutenção da garantia de 

certos interesses aos moradores mais antigos de determinadas áreas. 

Segundo o entrevistado Cláudio Kakão, atleta veterano e professor de uma 

escolinha de surfe no Titanzinho, o privilégio de estar na condição de impor, ou não, um 

conjunto de regras relacionadas à convivência no local, sempre esteve, desde a gênese 

do esporte, relacionado ao imaginário social do surfista. Nos primórdios dessa atividade 

na cidade, a identificação com o surfe acarretava, inevitavelmente, uma má reputação 

aos praticantes do esporte. 

Eu participei sim dessa época (...) e eu vivi nessa época dos anos 80, a geração dos 

anos 60 pra 70 é uma geração que fumou muita maconha, que era uma galera muito 

rebelde. E a galera da sociedade de Fortaleza, por ser um povo provinciano nessa 

época, um povo meio que “invejoso” também, o esporte surfe era difícil. E reunia 

outras características dos seus praticantes, a galera discriminou mesmo. A galera 

aumentou a imagem negativa do surfista maconheiro, a imagem negativa do surfista 

violento, brigão. Rebelde! Nós tivemos que conviver com isso. Esse foi o pico dos 

anos 80 pra 90. Mas o surfe se organizou e começou a acontecer competições, as 
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marcas de surfe aqui do Ceará cresceram e a gente desmistificou essa coisa, 

trouxemos o esporte pra uma realidade mais tranquila em Fortaleza.
211

 

 

Essa e outras falas apontam o árduo caminho pelos quais passaram muitos dos 

atletas profissionais e amadores que enveredaram nas ondas do surfe. Ao mesmo tempo, 

revela modos de apropriação da memória formada em torno do surfe, seja nos seus 

aspectos subversivos seja no que concerne aos benefícios sociais e corporais a ele 

associados. 

Na Praia do Titanzinho, região do litoral de Fortaleza que se industrializou sem 

planejamento urbano adequado, surgiu um ambiente disputado por um vasto 

contingente de migrantes, pessoas que se alojavam quase sempre em habitações 

insalubres e que trabalhavam precariamente na indústria de gás, na pesca, na estiva, ou 

sobrevivendo de pequenos biscates. Após os anos 1960, instalou-se o porto, atraindo 

vários trabalhadores que acirraram ainda mais a disputa pelos espaços. É exatamente 

entre os descendentes desse conjunto diversificado de sujeitos que a prática do surfe 

começou a despertar o interesse da juventude local. Esse desejo, entretanto, foi 

introduzido com a observação dos primeiros surfistas que vinham de fora da 

comunidade. 

 

Figura 21: Surfistas disputando as ondas do Titanzinho. Fonte: Raimundo Cavalcante, 2010.  
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A concorrência pelas melhores ondas acirra-se em alguns horários do dia e 

épocas do ano. Este povoamento repentino do mar proporciona o perigo de colisões e 

acidentes, facilitando possíveis brigas e desentendimentos. As desavenças tendem a ser 

contornadas mediante algumas regras de convivência impostas pelos surfistas da 

localidade. Entre outras consequências, essas condições impostas no plano local podem 

estabelecer um sentido reacionário do lugar. 

Como atribuir, porém, um sentido de lugar não fechado e defensivo, mas que 

também seja voltado para fora? Massey
212

 apontou que, de modo mais amplo, o lugar, 

assim como o local, se refere à mobilidade, à comunicação, à extensão geográfica das 

relações sociais, mas também a nossa experiência cotidiana de tudo isso. Em muitos 

casos, os novos sentidos que as pessoas atribuem aos espaços são fruto de uma 

complexa relação de colonialismos, racismos, mudanças das relações de gênero e outros 

fenômenos sociais mais dispersos. É preciso considerar que nesse processo existem 

posições de controle e que os grupos socioculturais podem fazer parte desse movimento 

de modo distinto, muitas vezes tendendo a contribuir apenas como uma espécie de 

“extremidade receptora”, ou secundária. 

Na fala dos moradores da comunidade, a existência de uma tipologia específica 

de comportamento considerado “local” é quase sempre reconhecida, mas percebida de 

maneiras diferentes. 

O local cara tem uma coisa positiva! O localismo ele deve existir dentro do surfe. 

Até por que é um instrumento de defesa do seu local, é um instrumento de amor, é 

uma manifestação de cuidado, de zelo pelo seu local. O localismo até hoje eu prego 

o localismo! Eu sou nativo da Praia do Futuro e sou local do Titanzinho, eu levanto 

a bandeira do localismo aqui no Titanzinho porque nós precisamos de pessoas 

realmente compromissadas com esse local. E se nós não estabelecemos um 

localismo saudável que cuide do meio ambiente, que tenha amor pela sua praia, é 

lógico que a galera vai chegar aqui, vão ficar zoando, vão tirar a maior onda e a 

coisa vai ficar banalizada. Então nós defendemos o localismo sim, a bandeira do 

localismo é pregada e levantada até hoje!
213

 

Nesse sentido, o desafio talvez seja pensar o sentido da localidade como questão 

política, ou seja, pensar o lugar como um projeto político mais amplo. Afinal este termo 

não está relacionado somente às formas de inserção, mobilidade e acesso. Trata-se de 
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um processo mais complexo no qual o capital tende a se fortalecer perante as economias 

locais. 

(...) internet essas coisas isso também são formas de manipulação. São coisas legais, 

são ferramentas muito boas, eu tenho entendimento que é uma ferramenta de 

adianto. Mas para a massa, a grande maioria, isso é um sistema de manipulação 

humana também muito forte. E essa nova geração tá toda refém disso! Tem que 

procurar se libertar um pouco disso pra enxergar nisso o lado bom disso, não 

depender disso, não viver focado nisso, não ter isso como estilo de vida (...) 

exatamente por sermos nordestinos, por sermos brasileiros, por sermos distantes das 

grandes, das maiores realidades da globalização, nós estamos sendo manipulados 

com esse crescimento, com essa abundância de informação.
214

 

Convém superar, entretanto, essa compressão temporal e espacial enfatizada 

apenas em termos de insegurança e vulnerabilidade. Problematizar a noção da 

localidade como refúgio, questionar como os desenraizamentos e a busca da 

estabilidade identitária, não problemática, são elaborações e conflitos do nosso tempo. 

Em muitos casos, convém, sobretudo, não corroborar a lógica dos espaços e 

experiências socialmente rejeitados. 

É importante ainda enfatizar que existem alguns sentidos problemáticos 

produzidos na reflexão sobre o local. Primeiro, questionar a aceitação tácita da ideia de 

que, enquanto o tempo é visto como movimento e progresso, o “espaço”, o “lugar” e o 

“local” são equiparados a imobilismo e reação. Neste caso, se desconsidera a dinâmica 

constitutiva própria das localidades. Segundo, romper com a ideia de que os lugares têm 

identidades singulares e essenciais. É preciso reconhecer que a identidade local não se 

faz somente voltada para dentro, com suporte na sondagem do passado e na procura de 

origens internalizadas. Por fim, compete observar que cada local se efetiva com base 

numa constelação particular de relações sociais. Cada local é um ponto particular de 

interseção única ou “um lugar de encontro”.
215

 

Daí a importância de pensar o sentido extrovertido do lugar que inclua uma 

consciência de suas ligações com o mundo mais amplo, que integre de forma positiva o 

global e o local. Afinal, cada lugar tem um longo e tumultuado processo histórico de 

relação com outros lugares. Desse modo, indica-se aqui uma proposta não estática, mas 

processual, que não se contrapõe ao seu exterior, mas que se define na particularidade 

em relação a esse exterior. Assim, é possível superar a noção de penetrabilidade e de 

vulnerabilidade que está, essencialmente, associada negativamente à sensação de 
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ameaça e medo da invasão. A especificidade local é continuamente reproduzida com 

base nos conflitos internos, mas também por aqueles produzidos fora do local. 

 

4.4 Nas “gírias da galera”: comunicação e cultura  

Desde as primeiras décadas do século XX, a possibilidade de obtenção de lucros 

com a venda de jornais, revistas e, posteriormente, com a propaganda de produtos, 

fizeram com que a imprensa brasileira, antes centrada no debate mais político-

ideológico voltada para um público mais intelectualizado, buscasse conquistar mais 

leitores, diversificando seus assuntos, temas e abordagens. Surgiram os primeiros 

segmentos especializados na literatura infantojuvenil, no cotidiano da vida doméstica, 

nas temáticas esportivas, entre outros temas. As grandes agências de publicidade 

impregnam-se de anúncios das novas indústrias e produtos nacionais e multinacionais 

que passaram a garantir a receita de veículos de informação, como rádio, revistas e 

jornais. Muitos dos artigos e anúncios se justificavam exatamente pela conquista do 

público jovem, ainda que esses conteúdos fossem essencialmente redigidos por adultos. 

Existe complexa trama de mediações na relação entre comunicação, cultura e 

política. Ao problematizar a questão da cultura popular ou massiva, evidencia-se o lugar 

estratégico que a comunicação passou a ocupar na configuração dos novos modelos de 

sociedade, pois os meios de comunicação não se limitam mais a “(...) veicular ou a 

traduzir as representações existentes, nem tampouco a substituí-las, mas começou a 

constituir uma cena fundamental da vida pública.”
216

 

Atualmente os meios de comunicação se constituem espaços centrais na 

produção de múltiplas redes de poder e cultura. Desse modo, podem instigar o 

desenvolvimento de novas formas de imaginação e de criatividade social, possibilitando 

recuperar memórias comunitárias submersas e tecer novos fios de pertença ao território. 

Assim, questionam-se as visões que se limitam às estratégias de dominação entre 

“emissores dominantes e receptores dominados sem o menor indício de sedução nem 
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resistência, e na qual, pela estrutura da mensagem, não atravessam os conflitos e as 

contradições e muito menos as lutas.”
217

 

A importância de se perceber o outro lado do processo de comunicação e as suas 

linguagens, o lado da recepção e da resistência, tem seu lugar com a importância da 

apropriação e dos usos. A cultura ocorre com suporte nas mediações dos sujeitos, ou 

seja, nas articulações e processos sociais, por isso, “(...) o discurso não é um mero 

instrumento passivo da construção do sentindo que toma os projetos sociais, as 

estruturas econômicas ou os conflitos políticos.”
218

 

Convém ressaltar que os meios de comunicação, em todas as suas tipologias, 

atuam em relação ao mundo do surfe basicamente em dois sentidos complementares. 

Primeiro, no intuito de prover elementos para a compreensão e o desejo de conhecer o 

universo esportivo entre os consumidores de modo geral. Segundo, contribuem 

fortemente no sentido de dotá-lo de elementos identitários. Fornecem, portanto, 

matrizes que estimulam o conhecimento de experiências universais, emitem opiniões, 

discutem e criticam os modelos de identidade que estão sendo elaborados, sobretudo 

entre o público jovem. 

No sistema global, poucas culturas e espaços escapam do alcance da 

interdependência desestabilizadora que a globalização tem no interior das sociedades ou 

entre estas. A globalização não é, todavia, um processo natural e inevitável e cujos 

imperativos devem ser obedecidos cegamente, não está, portanto, isenta de submissão às 

forças de resistência. Assim, seu efeito não consegue controlar tudo o que está em sua 

órbita: “De fato, entre seus efeitos inesperados estão às formações subalternas e as 

tendências emergentes que escapam ao controle, mas que ela tenta ‘homogeneizar’ ou 

atrelar a seus propósitos mais amplos.”
219

 

Essa reflexão sugere possibilidades para o entendimento da cultura em Fortaleza. 

A percepção da emergência e da apropriação do surfe na Praia do Titanzinho constitui 

um aprendizado coletivo, um trabalho corporal criativo e uma troca cultural que se 

realiza na relação estabelecida entre o local e o global. Com amparo nesta relação, foi 

possível problematizar como localismo e globalismo mutuamente se constituem. Na 
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proliferação subalterna da diferença: “O eixo ‘vertical’ do poder cultural, econômico e 

tecnológico parece estar sempre marcado e compensado por conexões laterais, o que 

produz uma visão composta de muitas diferenças locais.”
220

 Convém problematizar em 

que medida, no contexto local, essas estratégias são capazes de inaugurar formas 

totalmente distintas de vida ou mesmo conservar de modo relativamente intacto muitas 

das tradicionais formas societárias. Essas estratégias do corpo e da cultura surgem nos 

vazios e nos interstícios, se configuram como resistência, invenção e tradução.221 

No caso do surfe, a comunicação global por meio de revistas impressas 

constituiu, durante muitos anos, a principal fonte de informações sobre esse esporte. 

Como fonte historiográfica, esses documentos permitiram problematizar o processo de 

veiculação de ideias que, por via do estabelecimento de produtos e padrões de consumo, 

incitavam a formação de certo modo de vida relacionado ao surfe. 

Entre os surfistas do Titanzinho, as publicações especializadas, bem como o 

posterior fluxo de informações virtuais, foram particularmente importantes, 

principalmente, quando contrapostas às experiências sociais, rememoradas pelos 

sujeitos em suas histórias de vida. O exercício consistiu em tentar perceber como ao 

nível comunitário se estabelecem determinados filtros e se concedem permeabilidades 

em relação aos discursos e práticas, veiculados com pretensões universais. 

A inserção na mídia é reiteradamente vista como uma importante estratégia para 

o surfe local, pois garante, entre outras vantagens, certa visibilidade dos atletas 

anônimos. 

Cara a mídia ajuda muito aqui. Eu faço campeonato aqui desde 94 e desde o meu 

primeiro evento que a mídia veio aqui e fez a cobertura do meu evento. Uma 

barraquinha bem pequenininha saiu na televisão e tudo, saiu uma entrevista da 

gente. Então sempre que eu faço evento vem mídia, as escolinhas (de surfe) daqui 

sempre tem mídia. Você vê que até na Globo já passou, já passou várias matérias 

daqui na Globo, na Regina Casé, no Caldeirão do Hulk, no Fantástico, já passou 

muita matéria aqui do Titanzinho. Então a mídia tá aqui.
222

 

A análise da relação entre comunicação e cultura no surfe, por meio dos 

periódicos impressos, indicou que, apesar do preço relativamente elevado, uma 
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quantidade considerável de surfistas do bairro ainda hoje tem acesso regular a esse tipo 

de material. Entre o público consumidor, encontramos muitos leitores assíduos há vários 

anos. Muitos deles recebem, trocam e guardam essas revistas sistematicamente, 

tornando-se, ocasionalmente, colecionadores. Outros moradores compram mais 

esporadicamente, selecionando edições e magazines de acordo com o interesse, por 

exemplo, na presença de atletas locais nas notícias e nas imagens a serem adquiridas. 

Assim, até bem pouco tempo, era relativamente comum se observar grupos de jovens 

nas ruas folheando revistas, apreciando imagens, lendo notícias e comentando episódios 

e produtos estampados nestas publicações. 

As revistas de surfe, ainda que não seja possível estabelecer exatamente um 

padrão gráfico, denotam características relativamente comuns entre as grandes 

distribuidoras. Nas páginas, acintosamente impregnadas por cores fortes como o azul do 

mar e amarelo do sol, os textos e as fotos se intercalam às inúmeras logomarcas dos 

anunciantes. São páginas inteiras dedicadas aos grandes patrocinadores. Afinal, deles 

provêm boa parte dos investimentos necessários à confecção e circulação do produto 

nas bancas. O restante do financiamento, entretanto, é composto pela venda direta do 

produto, cujo preço pode ser pago pelo jovem público consumidor de classe média. 

Boa parte dos conteúdos expressa com certo orgulho o culto e a veneração aos 

nomes lendários que fizeram a história do esporte. Observa-se, nesse aspecto, que a 

cultura surfe, de modo geral, se mantêm com apoio na constante revalorização dos 

grandes heróis e mitos. Em diversas sociedades, a noção do herói apresentou efeitos 

políticos e emocionais bastante influentes no seio da coletividade. Simbolicamente, o 

heroísmo pode contribuir com a quebra de amarras e preconceitos, podendo levar, 

hipoteticamente, a superação dos carrascos e opressores de qualquer sistema social 

hierarquizado. Ao mesmo tempo, a noção de heroísmo se baseia na concepção de que 

apenas alguns poucos homens são realmente fazedores da história. De acordo com 

Vigarello, 

Quando pensamos no heroísmo dentro do esporte, a grande questão dos modelos 

vem à tona. Modelos que funcionam como guias e que em várias circunstâncias 

exercem a função dos santos: colocados em pedestais, aparecem como personagens 

excepcionais. Ora, esses modelos mudaram, especialmente depois deles terem 

migrado para dentro das sociedades democráticas. Nestas, suporta-se menos o 

modelo distante e inacessível porque se tem necessidade de modelos mais 

participantes socialmente, que em certa medida, sejam parecidos com as demais 
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pessoas e não estejam assim tão distantes de nós. Modelos que, sobretudo mostrem o 

quanto nós também podemos ter acesso a alguma coisa excepcional e singular.
223

 

 

Assim, de modos diversos, a cultura do surfe integra seus heróis e elementos 

simbólicos ao mercado de proporções globais. Grandes marcas se multiplicam e ganham 

tecnologia “de ponta”. Vendem-se indumentária, lugares e toda a parafernália que 

compõe um estilo de vida tido como diferenciado. Nessa esteira, o esporte se constituiu 

espaço privilegiado para o lançamento de novidades e modismos entre o público jovem. 

Nas comunidades de surfistas, as velhas vestes usadas pelos antigos homens do mar 

ganharam tecidos sintéticos. Nas águas, a vida entrelaçada ao meio ganhou nova 

roupagem e visibilidade, reinventando-se as tradições em função dos novos tempos e 

emoções. 

Deste modo, o universo do surfe constitui-se com base em palavras-chave, como 

estilo, ousadia, originalidade e determinação. A própria história do esporte é sempre 

narrada por meio das façanhas, dos recordes memoráveis e dos grandes vultos. A fama 

tornou-se um componente importante no “esporte dos reis”.
224

 

De fato, descer ondas com alguns metros de altura faz desse esporte uma prática 

bastante arriscada. Além, disso, o bom desempenho estético depende do enfrentamento 

dos corais de pedra e do risco de acidentes com o próprio equipamento. As marcas nos 

corpos dos atletas servem de testemunho dos perigos. Nesse sentido, as publicações 

preconizam uma amplitude conceitual dessa atividade, vinculando-a a um tipo 

comportamento, ou “estado de espirito”, consolidado no estilo de vida arriscado dos 

adeptos.  

A presença da mídia esportiva possibilitou melhor acompanhar os campeonatos, 

destinando, inclusive, espaço para os riscos e acidentes que envolvem o esporte. Alguns 

perigos decorrentes da prática do surfe são bastante evidentes. 
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Figura 22: O surfista sul africano Jordy Smith machucado em Teahupoo. Ocorreu na disputa do 

campeonato mundial em 2011. Foto: Kirstin Scholtz (ASP). Ver: 

http://www.surfguru.com.br/ciencia/2007/01/o-surf-e-um-esporte-menos-perigoso-do-que-se-imaginava-

uma-pesquisa-afirma.html. Acesso em 23/12/2011. 

 

Embora possa parecer que surfar seja um dos esportes com maior probabilidade 

de algum tipo de lesão, pesquisadores concluíram recentemente que o surfe é menos 

perigoso do que o futebol ou basquetebol, por exemplo. O risco de surfar em ondas 

grandes ou sobre uma área com um fundo de pedra, no entanto, tornam os acidentes 

quase sempre fatais. Além dos cortes nas pedras ou com o próprio equipamento, as 

lesões mais comuns incluem torsões, particularmente sob os joelhos, em consequência 

de manobras agressivas que marcam grandes pontuações em competições. 

 

Figura 23: O surfista costa-riquenho Carlos Muñoz machucado em Maui and Sons Arica, no Chile. 

Ocorreu durante o campeonato mundial de 2012. Foto: Phillip Muller. Ver: 

http://www.surfguru.com.br/ciencia/2007/01/o-surf-e-um-esporte-menos-perigoso-do-que-se-imaginava-

uma-pesquisa-afirma.html. Acesso em 25/12/2012. 

http://www.surfguru.com.br/ciencia/2007/01/o-surf-e-um-esporte-menos-perigoso-do-que-se-imaginava-uma-pesquisa-afirma.html
http://www.surfguru.com.br/ciencia/2007/01/o-surf-e-um-esporte-menos-perigoso-do-que-se-imaginava-uma-pesquisa-afirma.html
http://www.surfguru.com.br/ciencia/2007/01/o-surf-e-um-esporte-menos-perigoso-do-que-se-imaginava-uma-pesquisa-afirma.html
http://www.surfguru.com.br/ciencia/2007/01/o-surf-e-um-esporte-menos-perigoso-do-que-se-imaginava-uma-pesquisa-afirma.html
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Os surfistas geralmente têm o corpo marcado por “tatuagens”, cicatrizes 

esculpidas pelas lesões. Curiosamente, essa sensação de medo e perigo fez surgir na 

imprensa especializada expressões como: “inspiração original”, “essência do surfe” e 

“marca da grandiosidade”. Em parte, esse ideário vincula-se à crescente realização de 

grandes campeonatos, nos quais a noção de “performance” e de “espetáculo” constituem 

aspectos fundamentais. Nessa óptica, surfar é considerado um ato monumental, 

consubstanciado na exposição corporal e na valorização pública das façanhas dos seus 

atletas. 

De modo complementar, elegem-se os lugares sagrados do esporte. Recorre-se, 

nesse caso, à ideia dos esportes radicais, em que a prática do surfe se vincula 

essencialmente às paisagens exóticas. Muitos desses relatos procuram conferir certa 

magia aos “picos” de surfe, supostamente abençoados com ondas especiais, que 

permitem a prática desta atividade.  Articula-se, então, um conjunto de representações 

que visam a constituir um modo de vida diferenciado pela interação permanente do 

homem com a natureza. O surfe se baseia na concepção de que a própria relação com o 

ambiente confere uma forma singular de vida ao praticante. 

Contraditoriamente, as empresas vinculadas ao esporte, incluindo-se as de 

natureza publicitária, durante certo tempo foram severamente criticadas porque, apesar 

do discurso de exaltação da natureza, pouco contribuía com atitudes práticas em relação 

aos temas prioritários ao meio ambiente. Ironicamente, não preconizavam sequer a 

economia das árvores, sempre incorporadas aos cenários comerciais. Esse fato, por sua 

vez, proporcionou o crescente investimento na aproximação dessas indústrias com a 

noção de preservação ecológica, incorporando-se assim parte do debate ambiental no 

âmbito das publicações. 

Desde a capa, na maioria das revistas de grande tiragem, evidencia-se que as 

tecnologias visuais são fartamente empregadas. Essencialmente, a construção dessas 

imagens é produzida com origem numa perspectiva de enquadramento visual que 

procura fazer interagir o homem e a paisagem natural. A utilização abundante das 

paisagens naturais busca produzir um quadro harmonizado entre o corpo e o ambiente 

que o envolve. Inversamente, as imagens também deixam transparecer certa sensação de 

ruptura do corpo com as águas. A radicalidade brusca dos movimentos sugere também 

uma espécie de descontinuidade física com o mar, projetando-se, então, 

simultaneamente, a imagem do domínio do mar e da liberdade do voo sobre as águas. 
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Os lugares especializados na prática do surfe, bem como de outros esportes 

náuticos, são quase todos transformados em roteiros turísticos. Propiciam, pois, a 

afluência de milhares de pessoas, muitas das quais não surfistas. A história da evolução 

recente do turismo demonstra como a paisagem passou a constituir a atração principal 

de destinos diversos. Exatamente pela possibilidade que o turista tem de conhecer 

lugares e modos de vida aos quais não tem acesso, já que muitas vezes se reserva 

somente aos nativos. O ambiente marítimo foi convertido em espetáculo e a simples 

presença física nesses lugares passou a ofertar incontáveis benefícios. Os elementos 

marinhos podiam fazer aliviar os males advindos do enfadonho mundo do trabalho e do 

conforto excessivo da Modernidade. 

Assim, o cosmopolitismo é também uma característica amplamente difundida 

como traço da cultura surfe. Desse modo, a ideia da globalização também é 

intensamente emplacada na divulgação de grifes e empreendimentos transnacionais 

multimilionários. Praias e surfistas do mundo todo passaram a ter algo incomum, ou 

seja, a possibilidade do consumo relacionado à vida litorânea. O surfe constitui a 

própria relação de lugares a serem visitados. Enquanto a Austrália se mostra como o 

“país mais surfe do mundo”, as ilhas do Havaí são os points mais famosos do Planeta. 

Alguns poucos lugares desse circuito se consagraram exatamente pela capacidade de 

reunir grandes ondas e poderosos patrocinadores. Atletas do mundo inteiro são 

anualmente atraídos tanto pelas condições naturais favoráveis quanto pelo crescente 

volume de investimentos no setor, capaz de realizar megaproduções, mobilizar 

numerosas equipes e promover ampla comunicação. 

Do ponto de vista competitivo e comercial, o surfe tem matriz cultural de origem 

essencialmente estadunindense. O inglês se configurou como a língua oficial do esporte 

e quase todas as dimensões da comunicação e da linguagem estão impregnadas deste 

idioma, incluindo-se aí os anúncios, as marcas, a denominação das manobras, o formato 

de organização dos circuitos, os termos das competições e até mesmo as gírias. 

Nesse aspecto, em meio à valorização da língua oficial, a oralidade informal, as 

gírias e as expressões típicas de cada lugar conferem singularidade aos processos de 

comunicação e identidade. A compreensão e a identificação verbal, aliás, são regras 

básicas de inserção nesse universo. Em alguns periódicos, por exemplo, dificilmente um 

leitor não inteirado com algumas palavras e expressões típicas consegue ler e entender 
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integralmente todos os artigos.  Mesmo no contexto escrito, as palavras tendem a ser 

grafadas conforme são pronunciadas. No caso específico das revistas, essa 

informalidade do texto está obviamente relacionada à própria conquista do público 

consumidor que se entende numa linguagem específica, a da “tribo” do surfe. 

Impregnado de uma gama de gestos e verbos, constitui-se uma linguagem 

técnica e mística utilizada para descrever as situações ocorridas entre esses sujeitos 

dentro e fora da arrebentação das ondas. De certo modo, existe uma linguagem somente 

para os iniciados, já que significados específicos são atribuídos aos termos 

compartilhados somente por aqueles que conhecem, praticam ou já praticaram o surfe. 

Na comunicação oral, existe uma linguagem de advertência constituída por gritos de 

incentivo e imposição em relação à disputa e a prioridade nas ondas. Não por acaso, se 

ouvem mais atentamente às falas dos surfistas locais. O surfe, entretanto, tem um grito-

ritual quase universalmente em todos os lugares, grito de vibração e euforia da 

adrenalina no corpo após a descida numa onda “alucinante”: Uhooooo! Uma forte carga 

simbólica e ritual nas gírias é empregada na linguagem do surfe. Gestos e palavras de 

transgressão e indisciplina em relação à língua portuguesa formal e as formas 

tradicionais de comunicação. Além disso, “(...) no surfe é o corpo que fala (...) o corpo 

atesta também o lugar de origem, sinaliza de onde veio, diz quem é o surfista e o tipo de 

surfe que ele apresenta. Corpo e território apresentam-se no espaço público de forma 

híbrida e ritualizada.”
225

 

No surfe, entre os poucos pesquisadores que se propuseram enfrentar o tema da 

linguagem como parte constitutiva do esporte, foi necessária à utilização do 

“surfinário”.
226

 Existe um tipo de dicionário contendo termos específicos do esporte 

como instrumento para facilitar a tradução das expressões mais características. As falas 

“tribais”, carregadas de gírias e gestos, são marcadas tanto pela influência estrangeira 

quanto pelo meio social específico no qual os grupos emergem. 

Interessante é observar que boa parte dos profissionais, técnicos e outros 

produtores de informação é de atletas semiprofissionais ou ex-competidores que 

passaram a trabalhar nas diversas empresas de comunicação. São jornalistas, fotógrafos, 
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cinegrafistas e outros profissionais em condições físicas de acompanhar o ritmo das 

viagens e conhecer as sociabilidades que compõem os circuitos. Captam detalhes das 

performances em meio às pequenas multidões de agregados e admiradores que se 

espremem para ver os atletas na beira da praia. 

Além disso, é crescente o número de jovens surfistas universitários que 

competem em campeonatos específicos. Por isso, é cada vez mais comum que os 

próprios atletas escrevam seus relatos dos momentos e sensações experimentados in 

loco. Essas experiências se transformam em dicas para os consumidores interessados na 

modalidade. Os relatos de viajantes e adeptos constituem importante fonte para o estudo 

da história do surfe. Afinal, os surfistas são sujeitos viajantes por natureza. Muitas das 

aventuras vivenciadas na busca por boas ondas viram notícia nas páginas de magazines 

e sites. O consumo, porém, não se restringe ao mercado das mídias impressas e virtuais, 

pois o universo do surfe ingressou também no cinema, nos programas de televisão, nas 

grandes lojas e noutros negócios diariamente inaugurados. 

Imersa nos cenários cada vez mais digitalizados, a experiência corporal dos 

atletas mais famosos é criteriosamente captada pelas lentes fotográficas. Exibem-se 

surfistas em movimento, utilizando produtos e acessórios de grandes empresas. 

Onerosas campanhas publicitárias, poderosos sistemas de comunicação e outros 

investimentos vultosos transformaram o surfe num esporte de superproduções 

hollywoodianas. Com essa estratégia, passou-se a arregimentar uma enorme massa de 

jovens consumidores, atrelando-os a um conjunto mais amplo de conflitos e interesses. 

A Revista Fluir, em edição comemorativa de janeiro de 2008, tem uma 

manchete intitulada “vacas magras: entendendo o jejum de vitória do surfe 

brasileiro.”
227

 Na matéria, a notícia de capa enfatiza como os surfistas brasileiros 

“corriam por fora” e não se agrupavam aos principais líderes dos campeonatos mais 

importantes no plano mundial. A matéria começa abordando uma crítica feita pelos 

surfistas profissionais brasileiros à mídia, na qual os atletas atribuíam o fracasso da 

equipe no mundial ao pouco incentivo por parte das revistas especializadas a esses 

atletas. De acordo com o texto, os atletas nacionais exigiam “mais fotos e menos 

críticas” das publicações especializadas no esporte. Os produtores da revista, por sua 

vez, se defenderam, acentuando que não seria possível imputar essa culpa à imprensa 
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quando se tem competidores, patrocinadores, treinadores e shapers diretamente 

envolvidos nos circuitos de competição.  

Explicações à parte, essas e outras matérias exemplificam a tensa relação entre 

mídia, atletas, empresários, dirigentes e outros componentes envolvidos no esporte de 

competição. 

Se compararmos a imprensa especializada em surfe com a imprensa especializada 

em futebol, por exemplo, vamos vê que nós pegamos muito leve na cobrança de 

nossos atletas, patrocinadores, dirigentes, juízes e da própria imprensa especializada. 

Estamos sempre alisando e nunca realmente dando na cara e, nas raras ocasiões em 

que espiramos água de verdade, é a maior chiadeira, com um montão de gente nos 

acusando de traidores da pátria, baba ovo de gringo, etc.
228

 

Observa-se que tanto a linguagem utilizada, carregada de expressões utilizadas 

corriqueiramente entre os surfistas, quanto o teor das afirmações denotam, entre outras 

coisas, as disputas que permeiam os diversos níveis do esporte. O espírito competitivo, 

nesse caso, não se restringe aos embates dentro d’água, mas encontram espaço nas 

batalhas travadas pelas grandes corporações, entre os dirigentes das federações, na 

concorrência entre atletas profissionais e noutros espaços constituintes destes circuitos. 

Ao analisar especificamente a Revista Fluir, Rafael Fortes
229

 observou que a 

longa existência de algumas publicações dedicadas ao surfe pode ser um exemplo da 

consolidação desse mercado no Brasil. Se, por um lado, mídias como televisão, cinema 

e internet atingem um público muito mais amplo, a revista privilegia uma discussão 

mais aprofundada de certos temas essenciais aos membros dessa comunidade. Com 

efeito, no fim da década de 1990, com a disseminação mundial da internet, ampliou-se 

consideravelmente o espaço de debates em torno do surfe, seja como esporte, cultura, 

trabalho ou mercado de consumo. 

Se o consumo universal se tornou um imperativo da nossa época, ao mesmo 

tempo, se acentuam as singularidades que se constituem com suporte em vários 

localismos. O caráter global do surfe passou a exigir, entre outras coisas, a necessidade 

da escolaridade formal. Para os atletas da primeira geração da praia do Titanzinho, por 

exemplo, essa obrigação era bem pouco evidente. Hoje, no entanto, trabalhar e estudar 

simultaneamente tornou-se praticamente uma condição para um futuro profissional 

exitoso. Aos poucos, deixaram de existir os surfistas analfabetos. Foram criados, 
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inclusive, vários circuitos universitários de surfe competitivo em diversas federações. 

De modo geral, muitos dos eventos procuram romper com o imaginário estabelecido 

pelo senso comum, que atribui aos surfistas excessiva preocupação corporal e relativa 

ausência intelectual, inscritas em expressões provocativas como “cabeça cheia de areia”. 

Diferentemente das subculturas juvenis da maioria da classe trabalhadora, o 

surfe se configura essencialmente como esporte das classes médias. Noutra perspectiva 

de análise, na periferia de Fortaleza, o surfe é vivenciado como estratégia corporal de 

inserção social da juventude pobre. Dentre as diversas formas de apropriação possíveis, 

crescem as modalidades de uso que assumem o surfe como um tipo de trabalho e renda. 

 

4.5 O universo dos campeonatos e os surfistas do Titanzinho 

 “Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área” 

(Charlie Brow Jr., Zóio de Lula)  

 

Em 2014, o surfista brasileiro Gabriel Medida realizou um feito inédito e se 

tornou o primeiro campeão do circuito mundial de surfe. Em termos de surfe de 

competição, antes da conquista de Medina, o esporte brasileiro geralmente oscilava na 

disputa da terceira posição mundial com países como a África do Sul. Os ianques e os 

australianos seguiram durante muito tempo como os principais centros mundiais do 

esporte. Assim constatava-se, há bem pouco tempo, certa ausência de tradição como um 

dos principais fatores do atraso brasileiro nesse cenário, já que o país até então não tinha 

um campeão mundial. 

Breve histórico do desempenho dos atletas brasileiros demonstra que somente no 

final dos anos 1980 aconteceu o ingresso dos primeiros competidores nacionais no 

circuito mundial. Em 1988, os surfistas Fábio Gouveia e Teco Padarazi principiaram 

uma evolução profissional dos atletas nacionais que passou a garantir a constante 

participação brasileira entre os 16 melhores do ranking da ASP.
230

 No mais, os 

melhores resultados foram vitórias isoladas em algumas etapas do circuito. Portanto, 
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apesar do desenvolvimento do esporte, o País continuava sendo visto como coadjuvante 

no cenário internacional. Gradativamente, o aumento dos investimentos no circuito 

profissional nacional e o pagamento de melhores salários passaram a exigir resultados 

altamente satisfatórios. 

Parte das justificativas para a histórica ausência de bons resultados está 

relacionada às condições geográficas dos lugares onde são realizados os campeonatos. 

A inclusão de eventos em locais com ondas mais pesadas, mais fortes e tubulares, que 

não existem no Brasil, dificulta o desempenho dos atletas. As ondas brasileiras são 

menores do que em outras praias, como as do Oceano Pacífico. As ondas de qualidade, 

portanto, designam os roteiros do esporte, por mais complicadas que sejam as relações 

sociais que os constituem. O tipo de formação natural e os investimentos infraestruturais 

definem o potencial dos lugares onde os campeonatos são efetuados. 

Relativamente, pode-se surfar em pouquíssimas praias mundo afora, 

principalmente, no que se refere à possibilidade da realização de eventos profissionais. 

De todo modo, esse esporte hoje pode chegar a qualquer lugar, carreando consigo toda a 

estrutura necessária. Os investimentos geram soluções de adaptação dos espaços, mas, 

em muitos casos, esse processo adaptativo não traz consequências positivas para os 

nativos. Consideradas muitas vezes como “invasões”, essas incursões estrangeiras por 

territórios culturalmente demarcados, em parte, alimentam o sentimento de localismo 

que se constitui nessas praias. 

Apesar do crescimento do esporte em praticamente todo o Nordeste, o surfe 

profissional no Ceará não possibilita aos seus praticantes grandes oportunidades de 

seguir a carreira vivendo no próprio Estado. A maioria dos surfistas profissionais do 

Titanzinho já foi ou quer ir passar uma temporada no Sul do País, pois eles sentiram ou 

sentem as dificuldades de se firmar no cenário competitivo.  Falta de patrocinadores, 

pouca visibilidade na mídia esportiva local, precárias estruturas nas competições, 

omissão das políticas públicas e dos representantes do esporte, péssimas premiações, 

são algumas das queixas mais recorrentes entre os surfistas locais. 

No caso do surfe profissional, principalmente no Nordeste, os atletas geralmente 

não mantêm qualquer vínculo empregatício com os seus patrocinadores. Os frágeis 

contratos são desfeitos com a não obtenção de títulos ou simplesmente de acordo com a 

conveniência dos empresários. Resta o difícil desempenho das competições como a 
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chance de sobreviver de pequenas premiações. Por isso, os surfistas profissionais do 

litoral nordestino buscam as melhores condições para desenvolverem sua profissão nos 

mares do Sul do País. 

O fato é que apesar do impacto do surfe profissional na comunidade 

pouquíssimos jovens conseguem se manter apenas da prática esportiva. Hoje, inclusive, 

muitos entrevistados dizem que houve certo retrocesso em relação ao patamar de 

crescimento alcançado pelo surfe cearense nas últimas décadas. 

Hoje em dia não existe organização mais no surfe, o surfe andou, andou nos anos 80 

pros anos 90, houve uma organização muito grande ou movimento massa, circuito 

brasileiro amador, circuito nordestino, as associações locais se organizaram e foi 

muito legal, só que não houve desenvolvimento, não houve crescimento. Então o 

que é que acontece hoje em dia, nós estamos vivendo um marasmo muito grande, 

por falta de direção, por falta de diretrizes, nós não temos, por exemplo, ninguém 

que cuide do esporte, que zele com a perspectiva de futuro, isso no âmbito 

competitivo.
231

 

 

Os anos 1990 foram marcados principalmente pela consolidação e expansão do 

mercado do surfe no estado. Nesse período, houve grandes investimentos das marcas em 

termos de patrocínio e qualidade dos campeonatos. Em sintonia com as políticas 

públicas de turismo, no Ceará foram realizados grandes circuitos competitivos, 

inclusive, com a realização de etapas de circuitos mundiais. A indústria surfwears 

nordestina se consolidou nesse mercado.
232

 

Observa-se em algumas falas, entretanto, que existem muitos dissensos em 

relação a estrutura organizacional do esporte no Estado. O fato é que quanto mais a 

prática do surfe emplacava, mais dela se esperava em termos de investimento de 

capitais, incluindo publicidade e ação nos meios de comunicação de massa. 

No Titanzinho “(...) o esporte surfe tá se solidificando, a coisa tá se tornando 

mais real, antes era muito romântica, era muito sonho, era muito mais distante da nossa 

realidade do Nordeste (...).”
233

 Nessa perspectiva, mesmo na realidade limitada de 

Fortaleza, a indústria do surfe, hoje, envolve vasta cadeia produtiva que consegue 

absorver diversos profissionais que sobrevivem, diretamente ou indiretamente, da 

economia gerada no setor. 
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 Atualmente, alguns surfistas reclamam que os empresários do setor já ganharam 

muito dinheiro, depois que ficaram conhecidos no mercado de surfe. Depois disso, as 

empresas largam os atletas que promoveram suas marcas, dispensando os investimentos 

e patrocínios no surfe à medida que consolidaram sua independência financeira nas 

lojas. O exemplo claro desse desinteresse são as competições locais cujas premiações 

resumem-se a kits de roupas e artigos surfwears, geralmente sobras dos estoques de 

marcas patrocinadoras dos eventos.  

Apesar disso, muitos surfistas desejam se destacar nessas pequenas competições. 

O surfe amador e os campeonatos locais são para a maioria dos surfistas uma 

oportunidade, um estágio de preparação para o ingresso no surfe profissional. A 

experiência competitiva opera-se concretamente no espaço de aprendizagem realizado 

com base na participação nas competições amadoras. 

O surfe constitui seus ritos de sacralização dos seus heróis e ao fim de todo 

campeonato de surfe há um momento especial, o pódio. Sonhado por todo surfistas 

profissional, o pódio é o momento potencial da evidência dos processos de 

diferenciação e hierarquização dos vencedores. No pódio, os atletas mais bem colocados 

de todas as categorias exibem a sua prancha, quer dizer, os seus patrocinadores por meio 

das marcas e dos adesivos colados na prancha. Constitui ao mesmo tempo um momento 

de agradecimentos, críticas e desabafo. 

No caso do surfe, de modo geral, apesar do recorrente uso de termos como 

“galera” e “tribo”, muitos atletas trazem em suas memórias as marcas da pressão pelo 

individualismo exacerbado. No esporte de competição, principalmente, incita-se a 

superação dos limites do corpo, induzindo a necessidade de ser sempre o melhor a 

qualquer custo. Assim, promove-se uma valorização excessiva da sensação de “estar no 

topo”. Parte disso, obviamente, vem da própria expectativa de reconhecimento e 

ascensão de qualquer profissão. Os jovens do Titanzinho, por exemplo, avaliam 

claramente que nos campeonatos “vive-se de resultado” e que a vitória nos circuitos 

competitivos é a forma básica de medição do desempenho, o termômetro do sucesso, 

traduzido quase sempre em premiações e patrocínios. Subir no pódio é o primeiro passo 

rumo às inúmeras oportunidades existentes dessa prática. 

O sucesso da performance do surfista na onda depende da exatidão de suas 

manobras no tempo e local certos. A projeção desse cálculo constitui o grande desafio 

para o surfista. O tempo para os surfistas é, portanto, um tempo cíclico organizado pelos 
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períodos de competições e de temporadas de grandes ondas, os “swells”. 

Objetivamente, todavia, esses ciclos específicos da natureza no surfe se rompem na 

medida em que as condições materiais do mercado, do mundo do trabalho e do tempo 

do relógio se impõem na vida cotidiana, interferindo no contato com as ondas do mar. 

Nessa profissionalização, convém lembrar que o surfe depende diretamente das 

forças naturais para ser praticado. Não existe nada predeterminado no mar. Os surfistas 

precisam ser versáteis e executar o treinamento de manobras diversas, baseados nos 

critérios de referência que serão analisados pelos juízes das competições na hora da 

execução. Assim, o fator “sorte” está presente, mas a eficácia e a intensidade do 

movimento dependem da técnica utilizada para aproveitar o momento adequado.  

A espontaneidade, a mobilidade e a instabilidade dos elementos, juntam-se ao fato 

de o surfe ser uma expressão artística de um momento, ser uma arte instantânea na 

sua plasticidade: os movimentos e as formas criadas duram o tempo do presente, do 

aqui e agora, o que fica é a performance.
234 

 

Desse modo, o corpo de cada surfista pode ressignificar as manobras 

consideradas “universais” nos campeonatos de surfe, imprimindo nelas o seu estilo. O 

estilo é uma questão de tempo, treinamento e aptidão. Cada jovem, ao desenvolver um 

estilo próprio de surfe, passa a ser reconhecido de longe pelos admiradores, colegas e 

jurados nas competições. 

No instante do aquecimento antes das baterias de surfe, os atletas correm, pulam, 

mexem a cintura, fazem agachamentos, exercícios de flexibilidade e, ao mesmo tempo, 

procuram traçar as táticas de ocupação do território. Mesmo longe dos campeonatos 

para todos os surfistas, uma bateria constitui uma oportunidade de aprimorar o 

desenvolvimento do seu surfe. Muitos deles, inclusive, incorporam de tal modo o 

espírito do surfe profissional que agem nos momentos livres como se estivessem de fato 

numa competição. 

 Na correria do caminho das águas uns e outros fazem o “sinal da cruz”, gesto 

que simboliza a dimensão do sagrado na relação do surfista com o mar. Alguns surfistas 

exprimem gritos e gestos de louvor após a execução de alguma boa manobra.  

Expressões corporais surgem como forma de agradecer a Deus e como insinuação 

corporal na tentativa de valorização das performances realizadas. Essa performance 
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gestual do surfista ocorre geralmente depois de manobras de execução difícil como nos 

aéreos e nas saídas de um tubo. 

 

Figura 24: Surfista Fábio Silva no Titanzinho. Fonte: Titanzinho Surfe Clube, 2012. 

O tubo é o momento do surfe mais marcante para a maioria dos surfistas. 

Configura-se como momento singular da sintonia perfeita entre homem e natureza; 

instante em que o corpo, a prancha e a onda estão interligados como elementos 

interdependentes de uma só paisagem. Muitos surfistas utilizam-se, inclusive, da 

metáfora do tubo como sendo uma “lavagem da alma”, pois proporciona aos corpos dos 

surfistas uma agradável sensação de esvaziamento de todas as tensões e males do 

cotidiano da vida urbana moderna. Nesse aspecto, as ondas do Titanzinho trazem os 

melhores tubos da cidade. O tubo constitui para muitos um momento de graça entre o 

surfista e o mar, sinal de desfrutar de uma sintonia perfeita entre o homem e oceano. Os 

surfistas ali experimentam uma sensação única, na qual aqueles poucos segundos duram 

uma eternidade. Ao mesmo tempo, fica a sensação de que não foi tempo suficiente. 

Os campeonatos, por sua vez, são vitrines do surfe como um estilo de vida. Esse 

modo de viver “radicalmente” é apropriado na maioria das vezes por conta das imagens 

disseminadas pelos meios de comunicação. Figura, nesse aspecto, como uma prática 

moderna, radical e jovem, mas que, ao ser apropriado nos contextos locais, pode ser 

experimentada de formas diversas, repercutindo de maneira diferenciada nas inúmeras 

experiências pessoais, trajetórias e projetos de vida. Entre outras formas, “(...) o surfe se 

manifestou no espaço urbano, como uma prática descompromissada, indisciplinar e 

transgressora das práticas cotidianas da cidade, articulada a ideia de desvio.”
235
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Com o passar dos anos o surfe conquistou espaços, se popularizou e se 

profissionalizou, desconstruindo relativamente à visão marginalizada do passado. A 

crescente dimensão esportiva, entretanto, não suprimiu totalmente aspectos como o 

lúdico e o jogo. O surfe se constitui cada vez mais com base na nova perspectiva do 

estilo de vida alternativo. Com o surfe, esses jovens buscam realizar práticas agradáveis 

de excitação, relaxamento e realização. O surfista, além da dimensão profissionalizante, 

busca realizar a sua condição de liberdade, mesmo que temporariamente. O surfe 

interage de modos diversos com os dilemas que marcam o cotidiano de trabalho e 

violência, prazer e alegria que perpassam a vida diária. 

Assim o surfe suscita também a leveza do tempo e do espaço. A sensação de 

adrenalina permite uma ruptura com o determinado, produz a dúvida e a sensibilidade 

em face das múltiplas possibilidades de encarar os perigos e mistérios do mar. O surfe 

explora o sentido do limite físico, imaginativo e simbólico do corpo. No surfe, 

entendido como lazer, portanto, há espaço para a solidariedade e para a aprendizagem 

coletiva. Com efeito, todos podem ser considerados vencedores. O surfe emerge como 

possibilidade de criação, interação dos surfistas, entre si e das pessoas e o mundo 

natural. Por exemplo, a perspectiva do surfe como uma espécie de terapia natural surge 

intensamente nas narrativas, sendo um significado compartilhado entre quase todos os 

surfistas. Portanto, o surfe, relaciona-se com as esferas do esporte, do trabalho e do 

consumo, mas igualmente emerge como prática da experimentação estética e da 

aventura como elemento constitutivo de um estilo de vida particular. Interage de modo 

variado de acordo com o contexto sociocultural no qual os sujeitos estão situados. 

Na Praia do Titanzinho, o surfista Raimundo Cavalcante, mais conhecido como 

Raimundinho, foi o primeiro atleta local a participar de um circuito competitivo e 

receber patrocínio regular. Com o seu desempenho nas competições, o primeiro título de 

um atleta oriundo da comunidade foi conquistado, o campeonato cearense de surfe, em 

1987. A partir daí, constitui-se uma tradição de vitórias e conquistas dos garotos do 

Titanzinho. 

(...) foi desenvolvendo o surfe e foi abrindo as categorias (...) tinha amador e eu 

comecei a ganhar uns campeonatos, fui campeão cearense, andei pelo sul fiz uma 

historiazinha por lá também em alguns campeonatos (...) o surfe era bem mais 

evoluído lá pro sul, sempre foi né, quando o surfe chegou aqui já veio do Rio, Santa 

Catarina (...) eu acho que o primeiro campeão local aqui no Titan foi eu mesmo, em 

87, eu fui campeão cearense eu acho que foi o primeiro título que veio aqui pro 
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Titanzinho (...) aí depois veio Fabio Silva, Tita Tavares, aí teve agora o campeão 

mundial que é o Pablo (...).
236

 

Desde esse período, os jovens da localidade principiaram uma participação mais 

competitiva nas competições estaduais. Esses jovens se reconhecem como sendo a 

“galera do Titan” e aos poucos os atletas locais seriam internacionalmente conhecidos 

no cenário esportivo. Alguns deles se firmaram posteriormente na economia vinculada 

ao surfe, demonstrando, entre outros aspectos, que passou a ser cada vez mais possível 

sobreviver da cadeia produtiva engendrada pelo ensino e pelos circuitos competitivos de 

surfe. 

Do ponto de vista local, as competições e o mercado das grandes marcas 

significam essencialmente a possibilidade de angariar patrocínio, poder concorrer e 

obter premiações e outros apoios distribuídos nos campeonatos. Os empresários das 

grandes indústrias de surfe são os principais patrocinadores desses eventos e eles é que 

dão visibilidade aos campeonatos locais, regionais, nacionais e internacionais que 

ocorrem periodicamente. Assim, como noutras modalidades esportivas, a magnitude do 

evento depende diretamente do volume de investimentos e da infraestrutura da 

competição. Exatamente o valor da premiação e a pontuação nos rankings dos circuitos, 

é que seduzem os melhores surfistas profissionais. 

Se o universo da competição empresarial está vinculado ao interesse dos grandes 

empreendimentos econômicos globais, em cada contexto específico, os aspectos e as 

motivações locais podem emergir como elementos preponderantes de negociação. As 

comunidades do surfe, longe da concepção harmônica, constituem-se com suporte em 

relações ambíguas e conflituosas. Apesar disso, diversos argumentos e práticas buscam 

atribuir um sentido comum e universal a essas relações. A identificação nessa ambiência 

se configura como elemento central na composição das paisagens culturais. Entre os 

surfistas, contudo, é possível encontrar diversas “tribos”. 

Convém ressaltar que num cenário composto por tantos personagens e disputas 

estamos lidamos com distintos modos de competição, concorrência e apropriação. No 

que concerne à memória oficial, por exemplo, o surfe competitivo, e outros esportes 

radicais praticados no País, também passaram a compor o repertório discursivo que 

difunde sentimentos como brasilidade e nacionalismo. Por outro lado, convém observar 
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que pontos mais abrangentes relacionados à economia, a política e a comunicação, 

também influenciam na construção das identidades sociais mais localizadas. 

No que concerne às diversas modalidades de organização do esporte, há 

ambiguidades sobre a participação da burocracia e o papel social das entidades 

responsáveis pelos circuitos profissionais. Os eventos e negócios associados são 

mediados pelo mercado cultural, mas também pela própria estrutura organizacional, 

legalmente constituída e reconhecida. Nesse sentido, recai sobre as associações de surfe 

a ausência de iniciativas ligadas à melhoria das condições de trabalho e vida dos atletas, 

já que as federações funcionam essencialmente como promotoras de eventos e outros 

arranjos comerciais. 

As disputas no surfe competitivo ficam mais evidentes quando se observa a 

atuação dos próprios organizadores e juízes das competições esportivas: “Se antes, na 

hora de passar ao leitor o que acontecia em termos de performance no campeonato, era a 

nossa palavra contra a dos surfistas profissionais, hoje os fãs do surf de competição 

podem conferir eles mesmos tudo que aconteceu na etapa, onda a onda.”
237

 

Recentemente a utilização da internet surgiu como mecanismo para dirimir os 

recorrentes conflitos, denúncias, indícios de fraudes e supostos julgamentos injustos no 

circuito profissional. O histórico de insatisfações, por exemplo, fez com que muitos 

atletas passassem a repudiar alguns circuitos competitivos, supostamente tendenciosos. 

A dificuldade de padronizar a pontuação ocorre pelo fato de que alguns surfistas 

realizam performances, insinuações com gestos que reclamam uma supervalorização 

das manobras. A questão do estilo, por sua vez, é bastante imprecisa e relativa, mas 

ainda assim figura como um dos critérios considerados para a pontuação das ondas.
238

 O 

desenvolvimento dos campeonatos indica que existe atualização constante das regras, 

exigindo a adaptação e a elaboração de novas técnicas corporais. 

A internet potencializou sobremaneira a possibilidade de acompanhamento do 

esporte, ao mesmo tempo em que o difundiu pelo mundo. A internet, aliás, 

potencializou não apenas o esporte em si, mas também ampliou consideravelmente a 
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relação que o surfe passou a estabelecer com outras áreas de interesse. A ampliação e o 

poder dessa conexão entre a comunicação e o surfe ficaram bastante evidentes nos casos 

de luta para defesa dos points de surfe mundo afora. Na mobilização contra o projeto de 

construção do estaleiro naval na Praia do Titanzinho, em 2010, as redes sociais tiveram 

um papel preponderante na articulação social e na organização da política comunitária. 

A não aceitação do empreendimento industrial num lugar de boas ondas ensejou um 

tipo inusitado de ativismo no local, constituído com a participação dos membros da 

comunidade aliados a quase todos os movimentos sociais organizados na cidade. 

A participação nos circuitos profissionais, em muitos casos, só se torna possível 

pelo rompimento do individualismo e pela opção do trabalho em grupo. Assim, apesar 

do desempenho individual, o trabalho de equipe se configura como uma estratégia 

fundamental. A Revista Fluir, por exemplo, estampou em uma de suas capas “o drama 

de Fábio Silva, menino pobre que abandonou o circuito mundial de surfe.”
239

 O surfista 

do Titanzinho Fábio Silva aparece como um dos vários atletas brasileiros que chegaram 

mas, por diversos fatores, não permaneceram por muito tempo na elite do surfe mundial. 

Assim, nas explicações para os tímidos resultados dos atletas nacionais, somam-se  

questões como a ausência de preparo físico e psicológico, a falta de “raça” demonstrada 

nos eventos, o alto custo de algumas etapas, o julgamento injusto das competições e a 

indisposição dos atletas de se afastarem da família e do convívio comunitário. 

No Titanzinho, pequenos grupos de atletas precisaram se organizar para viajar e 

se desenvolver no esporte, disputando espaço com equipes de outras localidades, 

estados e nações. Casos como o dos atletas profissionais Lucinho Lima, Duda Carneiro 

e Pedro Michel, surfistas locais que vivenciaram experiências em albergues de várias 

praias brasileiras. Esses jovens residiram em alojamentos improvisados por ONGs e 

projetos sociais como a “casa dos surfistas”, localizada na Praia do Recreio, no Rio de 

Janeiro. Nesses espaços os jovens talentos que estão despontando no Nordeste têm uma 

oportunidade de se desenvolverem no surfe profissional. Esses adolescentes precisam 

viajar e morar durante anos fora da comunidade, chegam a passar temporadas sem  

logotipos dos patrocinadores no bico da sua prancha, mesmo quando estão entre os 

melhores do ranking brasileiro. Por isso, as trocas e partilhas são atitudes fundamentais. 
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Em meio à acirrada competividade, os processos de colaboração entre os atletas criam 

importantes vínculos de solidariedade e afeto extra-competições. 

A garantia da permanência nos circuitos patrocinados depende do rendimento e 

do surfe de alta qualidade. Observa-se, entretanto, que a motivação de cada pessoa 

depende de um conjunto de fatores que ela é capaz de articular. É do conhecimento de 

todos na comunidade que muitos dos bons talentos locais se perderam pela instabilidade 

na vida pessoal. Problemas familiares, envolvimento com drogas, participação em 

pequenos crimes e outras situações particulares afastaram muitos jovens promissores 

das principais competições. Muitos surfistas assumem abertamente as dificuldades de 

viajar com frequência e manter-se ausente de casa, dos amigos, do point e do 

reconhecimento no bairro. A participação nos longos circuitos é um tipo de 

investimento no futuro, cujo esforço consiste na evolução de uma carreira profissional 

que garanta uma vida mais tranquila, diferente da realidade vivenciada pela maioria 

absoluta dos seus pais. 

Um conjunto de práticas e valores constantemente difundido pelos meios de 

comunicação precisa ser assumido pelos surfistas profissionais. Nos manuais e vídeos 

destinados aos atletas de surfe, sabe-se que a alimentação deve ser a mais saudável 

possível, adequada ao clima local. No caso do competidor, o acompanhamento de um 

nutricionista ocorre principalmente por causa das constantes viagens, variações na 

alimentação e clima. Preconiza-se, por exemplo, o equilíbrio na ingestão de proteínas, 

vitaminas, carboidratos e sais minerais. O surfista deve evitar gorduras, sal e açúcar 

(branco) e fazer as refeições em horários certos. São necessários bons hábitos porque a 

prática do surfe estimula o apetite pelo fato de consumir muitas calorias. Portanto, os 

atletas devem saber como repor as energias do modo mais saudável possível. Em razão 

do grande desgaste físico, orgânico e psicológico decorrente da prática de um dia de 

surfe - no caso de uma competição longa, este desgaste é muito maior - deve-se cumprir 

um rigoroso horário de descanso e, além disso, o surfista profissional de preferência 

deve dormir e acordar cedo.  

Para surfar, uma mínima condição física se faz necessária. O melhor treinamento 

para o surfe é a natação, pois, por meio do nado, se desenvolve a musculatura dos 

ombros, permitindo remar melhor nas ondas. O mar pode se tornar perigoso, portanto, 

saber surfar nas ondas depende da maré, principalmente se há correntezas ou pedras, 

que exigem saber movimentar-se rapidamente. Quando não se conhece bem o lugar, não 
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se deve hesitar em pedir conselhos a outros surfistas. Além disso, é importante frisar 

que é melhor surfar várias vezes por um curto período do que ficar várias horas seguidas 

na água. O surfista não fica o tempo todo sentado em sua prancha, mexe-se entre os 

outros surfistas, e somente assim terá sua vez e sua onda. Se encontrar um mar com 

muita ou pouca gente, mesmo que as ondas sejam um pouco menores, tentará aproveitá-

las. Poderá sair d’água alucinado ou decepcionado - o surfe é uma mistura de frustração 

e glória. 

A não vinculação à ideia da liberdade como constitutiva do esporte levou muitos 

bons surfistas a não seguir competindo como uma opção pessoal. Muitos enfatizam o 

não enquadramento nos padrões de julgamento das organizações desportivas. A 

divergência, nesse caso, diz respeito não apenas aos critérios oficiais, mas passa 

também pela concepção de que o surfe, em vez de ser julgado, deve apenas ser 

vivenciando como prazer, diversão e contemplação. Essa perspectiva põe em questão a 

diferença entre o esporte competitivo e a “essência verdadeira” do surfe, seus aspectos 

subjetivos, a espiritualidade e as sensações sinestésicas advindas do contato com o mar. 

Em muitos casos, ao se criticar a obtenção de privilégios sobre um bem natural, 

que deveria ser de uso coletivo, coloca-se em dúvida a própria validade do recurso ao 

localismo. O surfe, nessa visão, deveria ser norteado por uma atitude ética mais ampla, 

baseada, inclusive, no entusiasmo em receber os estrangeiros. Nesse caso, o importante 

seria garantir que os aspectos mercadológicos não interfiram nas cadeias sociais locais e 

na dinâmica dos grupos de pessoas que, supostamente, vivenciam um estado de 

equilíbrio entre homem e natureza em seus ecossistemas. 

No surfe, geralmente, os resultados ruins dos atletas tendem a estar relacionados 

a problemas como a falta de financiamento, enquanto os bons resultados aparecem 

relacionados ao desempenho individual. O fato é que o patrocínio formal, o contrato “de 

papel passado”, constitui um dos principais objetivos dos surfistas mais talentosos, já 

que isto garante a ascensão de amador ao patamar profissional. Essa condição, muitas 

vezes, os envolve numa teia de relações econômicas e sociais, reiteradamente tida como 

complicada, pois mediada por um jogo permanente de interesses. 

Na comunidade, são muitos os casos dos jovens que passaram a substituir as 

brigas de rua e o consumo exagerado de drogas por uma vida mais saudável e pelo 

desejo de estabilidade econômica. Nesse concorrido universo, porém, somente os mais 
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habilidosos e dedicados conseguem inserção direta num segmento de mercado bastante 

restrito. 

(...) fiz uma grana muito boa e consegui inventar um estilo de vida aqui dentro do 

nordeste que foi muito legal. Até então não tinha ninguém vivendo dessa maneira 

dentro do surfe, as pessoas viviam no surfe competição, as pessoas viviam do surfe 

empresarial, administrando seus negócios, fabricando roupas, fabricando pranchas, 

mas surgiu a oportunidade de uma nova alternativa pra mim que foi a de dar aula de 

surfe particular e eu graças a Deus, por ser uma cara antenado com as novidades, por 

ser um cara bem relacionado, eu tinha bons amigos do surfe competição que foram 

bons clientes na época que eu fiz pranchas. Eu tinha um bom network uma boa rede 

de relacionamento então isso me possibilitou alcançar certo sucesso pra mim na 

época. Foi muito legal eu me tornei uma referencia de aula de surfe aqui em 

Fortaleza e isso me possibilitou chegar aqui no Titanzinho.
240

 

O esporte requer resultados expressivos e certa longevidade nas disputas dos 

circuitos mais competitivos. O tempo de resistência do corpo, no entanto, nem sempre é 

compatível com tal exigência. Além disso, é preciso considerar que esse é um meio 

repleto de relatos de experiências de jovens que não aproveitaram as boas oportunidades 

do esporte; adultos que cresceram frustrados e ex-competidores arrependidos pelo mau 

desempenho no passado. O acúmulo de experiência entre dos surfistas veteranos, 

porém, permitiu que, apesar das limitações de recursos, seja possível a realização dos 

próprios campeonatos locais e a criação de escolinhas locais com reconhecida 

competência técnica e formação de atletas de alto nível. 

 

Figura 28: Surfista Pablo Paulino no Titanzinho. Fonte: Titanzinho Surfe Clube, 2013. 
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A edição da Revista Veja exibiu há alguns anos o autorretrato do jovem surfista 

Pablo Paulino. Garoto pobre, Pablo foi criado no Titanzinho e desde cedo se consagrou 

um fenômeno no mundo do surfe ao ganhar o bicampeonato mundial na categoria 

Júnior. Aos 17 anos de idade, realizou um feito inédito e desbancou australianos, 

havaianos e ianques, melhores do mundo no esporte, faturando prêmios e alguns 

milhares de dólares. À época, o jovem assinou ainda um ótimo contrato com a grife 

Billabong, uma das maiores marcas de surfe do mundo, que lhe garantia, “(...) além de 

um excelente salário, uma ampla estrutura que incluía técnico, preparador físico, 

nutricionista e professora de inglês.”
241

 

Com o passar do tempo e a sequência de títulos, os atletas vitoriosos tornaram-se 

ídolos para os meninos da região. Ícones do passado, os atletas veteranos atualmente são 

quase todos envolvidos com a realização de pequenos campeonatos, empreendem o 

ensino do esporte em ONGs, assessoram projetos sociais e mantêm suas escolinhas 

particulares de surfe. 

Essas iniciativas de socialização do conhecimento foram fundamentais para a 

evolução do surfe na localidade. À medida que as conquistas vieram, as crianças 

passaram a ter a oportunidade de aprender a surfar sob a supervisão de um verdadeiro 

campeão. Assim, a abertura de pequenas escolas de surfe, muitas vezes improvisada, 

surgiu como estratégia para democratizar as chances de acesso ao esporte e surtiu um 

efeito multiplicador. Em muitos casos, em virtude dos altos custos das pranchas, a 

partilha de um mesmo equipamento entre muitos alunos foi a única solução possível. 

A observação do posicionamento, do desempenho e das manobras dos grandes 

surfistas, pessoalmente, em fotos ou filmes, surge como estratégia importante para 

correção de erros e aprimoramento do estilo de surfe. Cada momento da onda tem a 

necessidade de um posicionamento específico. E importante saber usar os joelhos como 

amortecedores e impulsionadores, usar os braços e o corpo como pêndulos, mantendo-

os com a angulação correta de acordo com a onda para garantir maior equilíbrio e 
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velocidade. A repetição do treinamento, portanto, é muito importante para alcançar o 

equilíbrio, o controle da prancha e o surfe “perfeito”.  

No território da praia, os momentos dos campeonatos constituem lembranças 

marcantes na trajetória dos atletas. Nos circuitos de surfe estadual, os surfistas se 

distribuem espacialmente conforme seus grupos de origem. Durantes as baterias a galera 

do Titã, da Leste, do Icaraí, da Praia do Futuro se destacam. Nesses momentos muitos 

jovens da periferia, inclusive, ocupam o mesmo espaço que os jovens ricos vindos de 

bairros nobres da cidade, como o Meireles, o Papicu e Aldeota. 

Assim, alguns campeonatos podem ser observados pela óptica da construção 

simbólica do litoral, da ocupação dos pedaços de praia pelo surfe na orla metropolitana. 

Permeadas de circuitos e fronteiras, a constituição desses picos de surfe tem uma 

historia particular, mas articulada ao panorama geral da prática do surfe na cidade, no 

Brasil e no mundo. A capacidade de transitar entre lugares emerge como um desafio aos 

surfistas.  

As experiências do surfe proporcionam uma gama de valores que passam pela 

estética corporal, pela valorização e respeito pelo mar e pela natureza, na busca da 

radicalidade e da coragem, do desafio e da excitação dos movimentos. À medida que 

esses valores são compartilhados, instaura-se o contexto simbólico que assegura a 

reapropriação continua dos códigos do universo surfe, tanto por aqueles que participam 

diretamente quanto daqueles que apenas assistem aos eventos. 

Os veículos de comunicação se transformaram numa importante fonte de 

informação para profissionais e amadores. Desse modo, a comunicação especializada, 

material ou virtual, continua sendo consumida, principalmente, porque constitui o 

principal espaço para divulgação dos resultados dos atletas de maior sucesso. 

Anualmente, são realizadas dezenas de competições esportivas nos mais variados 

lugares. Premiações que são pagas em dinheiro, automóveis, equipamentos, viagens e a 

popularidade advinda do esporte motivam diretamente a participação dos jovens 

competidores da comunidade. 

Além disso, passou a mediar e a interferir no estabelecimento de padrões de 

comportamento. É bastante comum encontrar colecionadores que utilizam esse material 

como fonte de pesquisa para debates e entrevistas. As mídias, em suas várias 

modalidades, são espaços para expressar a opinião dos diversos especialistas. No 

Titanzinho, à medida que o tempo passou e os campeonatos foram conquistados, os 
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atletas locais passaram a ser considerados profissionais credenciados a emitir 

pronunciamentos sobre o assunto. 

A inserção na mídia, no entanto, configura-se, sobretudo, como instrumento de 

promoção pessoal, um tipo de portfólio. É preciso enfatizar que a performance, no caso 

do Titanzinho, não se resume somente aos momentos ápices das apresentações. Fora dos 

holofotes, o próprio lugar no qual esses sujeitos residem se mostrava bastante 

competitivo. Suas águas e areias foram historicamente disputadas e incorporadas por 

sujeitos e grupos sociais de várias procedências; homens e mulheres dispostos a 

vivenciar um lugar estrategicamente privilegiado, mas desejado por múltiplos interesses 

e personagens. 

Por outro lado, tanto as condições de moradia dessa gente quanto os eventos 

estavam vinculadas tanto às variações da natureza quanto à ausência, ou ineficiência, 

das políticas públicas. Por isso, o enfrentamento de um conjunto de adversidades era 

condição indispensável à empreitada de fixação do surfe nessa parte da cidade. Muitos 

candidatos sucumbiram nesse processo. Aqueles que conseguiram se firmar, mesmo em 

condições mínimas, tiveram que conviver numa ambiência social de muitos conflitos, 

mas também de inúmeras formas de solidariedade. 

Reconstituindo e ressignificando um conjunto bastante vasto de heranças 

culturais, surfistas e outros personagens passaram a experimentar situações de vida 

comunitária. Quando identificados e partilhados, esses sentimentos e interesses comuns 

são capazes de gerar articulações sociais como processos históricos fundamentais. O 

surfe é, portanto, de uma prática privilegiada para pensar algumas das variações 

decorrentes da recente hibridez cultural operada na cidade. 

Figura 26: Surfista Davi Sobrinho do Titanzinho. Fonte: Rodrigo Gentil, 2013. 
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A conquista de campeonatos e a consequente abertura de escolinhas de surfe 

impulsionaram o desenvolvimento da prática esportiva. Em razão da especificidade da 

praia, com points diferentes de surfe, tornou-se possível surfar praticamente todos os 

dias. Os diversos tipos de onda também favorecem o surgimento de vários estilos de 

surfe. Somente após a intervenção da engenharia industrial empreendida no porto, no 

início dos anos 1970, o recuo da maré alterou o volume das ondas e o surfe começou a 

ser praticado por alguns poucos visitantes. Desse modo, houve um período, de quase 

uma década, no qual os moradores da comunidade ainda não surfavam nem competiam. 

Assim, as lembranças das amizades e as rivalidades vinculadas ao surfe remetem 

inicialmente às experiências do contato mantido com as pessoas de outras áreas da 

cidade.  As primeiras noções de localismo, relacionado especificamente ao surfe, 

somente ocorrem em fins dos anos 1970 quando os primeiros nativos passaram a 

deslizar em pranchas ainda feitas de madeira. 

Para os jovens de classe média e alta, o surfe constitui geralmente uma dentre 

várias opções possíveis de lazer. Para muitos jovens das classes populares, porém, o 

surfe é uma conquista. Entre os filhos dos trabalhadores, emerge como uma 

oportunidade de aprendizado, uma possibilidade de conhecer novos lugares, de ajudar a 

família, de ter espaços de sociabilidade lúdica, de obter uma profissionalização que 

permita uma vida mais digna.  

Assim, as áreas de surfe da Leste-Oeste e do Titanzinho, apesar dos problemas 

sociais, são os picos que mais “produzem” atletas e campeões de surfe no Ceará. Talvez 

pela própria disponibilidade de tempo e investimento empregado pelos jovens no 

esporte que se torna, muitas vezes, uma das pouquíssimas opções de realização pessoal 

e profissional. Nesses lugares o espaço da praia é o escritório. Os surfistas são artesão 

de ondas e do corpo cuja própria vida relaciona-se à trajetória de evolução das 

habilidades náuticas. O surfista procura no bailar do corpo na superfície do mar sua 

linha de leveza e fluidez na qual se busca o caminho de vida. 

Desse modo, emergem novos modelos de corporeidade atravessados por uma ideia 

desnaturalizada do corpo, já não como realidade pré-definida, fixa e sagrada, mas 

como entidade volátil, fluída, inacabada, processual e suscetível de ser explorada 

sob diferentes modalidades, com sentidos, usos e efeitos sociais diferentes.
242
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No Titanzinho, apesar de não ser a única expressão, a dimensão esportiva e os 

campeonatos recentemente tocaram um número cada vez maior de surfistas e esse 

contingente cresceu concomitantemente à conquista de títulos pelos atletas da 

localidade. O conhecimento das marés e das ondas, porém, aspecto fundamental no 

desenvolvimento das habilidades e manobras, configura-se como um aprendizado 

histórico mais antigo. É preciso conhecer a potência das ondas e sua localização em mar 

aberto, fato que incide com força sobre a areia da praia. Ao longo dos anos, os jovens 

locais foram se acostumando a colecionar títulos estaduais, nacionais e internacionais 

importantes. Na comunidade, contudo, os campenatos também constituem espaços de 

lazer e sociabilidade. 

  

Figura 27: Campeonatos de surfe na Praia do Titanzinho. Fonte: Coletivo Ser Ver Luz, 2010.  

Ao longo dos anos, porém, os campeonatos afastaram-se do Titanzinho e 

passaram a ser organizados em outras praias, desfavorecendo, entre outros aspectos, o 

desempenho dos surfistas nativos. De todo modo, o surfe permaneceu no cotidiano da 

localidade. A existência de várias conexões entre os moradores e o surfe hoje é uma 

realidade. Apesar de ser reconhecidamente um esporte de classe média, o surfe se 

integrou à realidade local, constituindo modos de vida que mesclam hábitos, ritos e 

visões de mundo. Constitui um processo histórico singular, mas representativo das 

diversas modalidades de organização e disputa cultural dos grandes centros urbanos. 
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Assim, espera-se que este estudo de caso possa contribuir com o conhecimento dos 

processos de valorização da diferença cultural da cidade. 

Portanto, o surfe oscila deslizante entre arte, estilo de vida, terapia, lazer, 

esporte, “curtição”, “mística”, que anima a existência de jovens, fazendo das práticas 

juvenis um elemento central da cultura e das sociabilidades. O mar do surfista é bastante 

diferenciado daquele ansiado pelo banhista comum. O surfista se insere de modo 

incisivo nessa paisagem urbana, fazendo do litoral um espaço onde se manifestam 

diferenciados usos e ocupações. O surfe favoreceu, entre outros aspectos, o diálogo 

geracional.243 

Ao longo dos anos, porém, a construção de uma memória negativa do bairro, se 

reforçava nos jornais e nos programas policiais assistidos na televisão. Passou a ser cada 

vez mais frequente a presença de garotos locais nesses tipos de reportagens. Desse 

modo, a construção da imagem do medo não foi uma criação realizada somente in loco. 

Na imprensa havia, de modo geral, um conjunto de imagens depreciativas no qual esse 

espaço aparecia recorrentemente marcado pelo preconceito e pelo estigma. 

Desse modo, entre os lamentos decorrentes da criminalidade, os moradores 

destacaram a perda do poder de atração que o bairro tinha na cidade: 

Era um ponto que a sociedade brasileira, a sociedade cearense se divertia, era um 

ponto onde os donos, as pessoa mais influentes de Fortaleza frequentava. As pessoas 

da pesca submarina, o pessoal da pesca esportiva, as pessoas que praticavam surfe, a 

sociedade de Fortaleza se divertia aqui. Os campeonatos de surfe, os melhores 

campeonatos de surfe do Ceará na época eram feitos aqui no Titanzinho (...) surfista 

de todo o Brasil.
244

 

Numa região a ser destinada ao turismo, o Serviluz se tornou um espaço muito 

pouco visitado, principalmente, após os anos 1990. Mesmo contígua à luxuosa Praia do 

Futuro, a preferida pelos visitantes na atualidade, essa parte da orla, considerada 

favelada, tornou-se um lugar desaconselhável. Cristalizou-se a ideia de que os 

aventureiros que nela se arriscassem possivelmente seriam molestados. 
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No porto, por exemplo, o viajante estrangeiro que antes tinha a área do Farol 

como destino certo agora era avisado, pela própria Capitania dos Portos do Ceará, dos 

diversos perigos existentes na vizinhança. Nessa esteira, os visitantes foram desviados 

para outros pontos da cidade, afastados da convivência direta junto às classes 

trabalhadoras. 

A crescente onda de violência afastou os grandes campeonatos realizados na 

praia. Em 1982, por exemplo, o Setembro Surfe, importante competição estadual, 

anunciou entre as inovações daquele ano a transferência do local da realização do 

evento: “O certame será deslocado da praia do Titanzinho para o Icaraí, que oferece 

melhores condições técnicas para a promoção.”
245

 Além dos problemas internos do 

Titanzinho, o crescimento do esporte na cidade acarretou o surgimento de mais adeptos 

e a consequente busca de outros espaços para sua prática. 

No Serviluz, a retirada das competições do Titanzinho estava relacionada aos 

acontecimentos desencadeados no próprio lugar, como a violência e os esgotos 

domiciliares que corriam a céu aberto. Esses fatores aumentaram à medida que novas 

casas foram sendo instaladas nas redondezas. As ondas, portanto, não cobriram a 

imagem de prostituição, do medo e da poluição que cresciam no imaginário da cidade. 

O próprio surfe, apesar de um esporte elitista, era por demais discriminado por ser 

praticado nessa área. Por outro lado, a superação do preconceito social que recaía sobre 

a comunidade, para alguns entrevistados, podia contar com o apoio quase incondicional 

da natureza. 

No surfe, a memória local sugere notável mudança de atitude da comunidade em 

relação a essa prática. Antes negligenciada, passou a representar um estilo de vida 

diferenciado, impulsionador de atitudes comportamentais tidas como positivas: 

O Titanzinho dentro do bairro Serviluz ele é uma praia que é a que mais se pratica o 

surfe. Então o surfe é que traz tudo pra cá, porque hoje em dia no surfe tem campeão 

cearense, campeão nordestino, campeão brasileiro e campeão mundial do Titanzinho 

(...) tudo isso (...) já o futebol até hoje, que é o esporte mais antigo aqui do bairro, 

não tem nem um campeão cearense. Então o surfe traz tudo pra cá e o Serviluz 

cresceu muito com o surfe.
246
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Apesar do reconhecimento do potencial turístico do surfe para a comunidade, há 

nas falas a lembrança da convicção de que o crescimento demográfico, ocorrido após 

1980, alterou as sociabilidades na região. 

O único problema que a segurança do bairro também não acompanhou. Teria que ser 

de acordo com o crescimento da população. Aí chegou à época da marginalidade e o 

bairro ficou entregue mesmo. Muitos assaltos, as pessoas começaram a se afastar, 

acabou que o pessoal que vinham pescar, acabou o pessoal que vinham fazer  pesca 

submarina. Os campeonatos de surfe acabaram. Quer dizer, que o Serviluz terminou 

ficando sendo um bairro discriminado, não teve o crescimento que era pra 

acontecer.
247

 

No Titanzinho, antes do inchaço populacional, os primeiros adeptos do surfe 

chegavam geralmente de carro àquela praia. Vindos de várias partes da cidade, traziam 

consigo um mundo de novidades para a comunidade. Nas lembranças dos moradores 

mais antigos, foi desde o relacionamento com as pessoas de fora que os meninos do 

lugar começaram a conhecer pranchas, indumentária, equipamentos e demais acessórios 

que permeiam o universo do surfe. 

Nesse período, o surfe instigava o imaginário da boa acolhida na comunidade, 

do bairro como espaço do lazer e da interação. Durante certo tempo, os surfistas que 

chegavam entravam na água muito tranquilamente. O lugar ainda guardava 

características de “paraíso”, de point mais privilegiado da cidade. Alguns fatores, 

contudo, proporcionaram mudanças um tanto repentinas no lugar. As pessoas que 

chegavam viram nascer ali um bairro popular, uma “favela”, cujas águas e areias a 

população passou a dominar. 

Por outro lado, a pesquisa sobre o surfe revelou que, em alguns momentos 

específicos, como no caso da luta contra a construção do estaleiro na Praia do 

Titanzinho, a juventude local alcançou certo nível de mobilização e organização 

coletiva, mesmo num esporte essencialmente competitivo e individualizado. Após o 

sucesso das primeiras gerações de surfistas competidores e do surgimento de uma escola 

local, construiu-se uma identidade em torno do surfe, que permitiu o diálogo entre 

jovens e veteranos, surfistas e não surfistas, identificados no esforço de preservação do 

local. 
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5. MEMÓRIAS DO CORPO NA CIDADE: O SURFE COMO 

RESISTÊNCIA 

Chegaram uns cara de fora aí, uns caras ai de São Paulo e disseram: - rapaz tem que tirar a galera do 

Titanzinho porque a equipe tá muito favela (...) vamo tirar à galera todinha do Titanzinho porque a 

marca tá muito favela. E olhe que nessa época a gente tinha os melhores daqui e a gente tava levantando 

a marca. 

(Entrevista com Raimundo Cavalcante Ferreira)  

 

Todo o tempo é tempo de sobreviver de sonhar e sair para surfar 

Com pequenos pedaços talhados de madeira  

Inocente brincadeira quem diria um dia  

iria revelar 

Mas no cais do Titãnzinho 

Disputam feras mundiais 

 (Tribo de Jah – Nas Ondas do Titanzinho) 

 

O instante do surfe deixa registros impressionantes na memória, uma onda 

perfeita permanece por tempo indeterminado nas lembranças e nas sensações do corpo. 

A memória do corpo, de modo complementar, se constitui num desejo de repetir 

novamente a performance, de recriá-la permanentemente com maior acerto e 

intensidade. Nas memórias do seu corpo, no entanto, o surfista também encontra no 

instante da onda o seu caminho de vida, guia-se atento na água em busca de desafios e 

mares mais seguros. Um surfista mais experiente sabe que o trilho ou a linha é um lugar 

na onda em que a pessoa se posiciona com precisão para deslizar com maior velocidade 

e fluidez nas curvas da maré. 

Nesse sentido, cada surfista tem no próprio corpo uma memória específica dessa 

relação que, ao longo da vida, dentro e fora d’água, travou com o ambiente do mar. 

Embora o mar seja um espaço aparentemente liso, ele é alvo de contínuos processos de 

estriamento social tanto com base nas diversas práticas de navegação quanto das 

manifestações culturais. As comunidades litorâneas de vários modos marcam seus 

territórios com suas experiências e lutas. As memórias dessas experiências e sensações 

individuais se costuraram tecendo uma memória social mais ampla e plural. As 

memórias do corpo na cidade, nesse aspecto, constituem circuitos, demarcam fronteiras 

e acolhem muitas emoções. “O corpo talvez seja um dos mais belos traços da memória 

da vida.”
248
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A memória coletiva da comunidade Serviluz foi se configurando na medida em 

que as narrativas dos relatos de fracasso e sucesso, de surfistas e não surfistas, se 

cruzaram. A trajetória individual e a conjugação das afeições coletivas dos moradores 

constitui uma história mais nuançada da comunidade na qual se vive. A fala e o 

esclarecimento de algumas questões expressas pelos surfistas e seus vizinhos podem 

significar uma referência na elaboração e compreensão da vivência da situação juvenil, 

num contexto adverso que lhes nega a todo o momento sua condição de sujeitos. 

A análise das transformações culturais e a memória social acerca dessas 

experiências comunitárias foram intensamente fundamentadas nas fontes constituídas 

com base na oralidade. Convém, portanto, ressaltar algumas reflexões de Portelli no 

sentido de que, 

A História Oral tende a representar a realidade não tanto como um tabuleiro em que 

todos os quadrados são iguais, mas como um mosaico ou colcha de retalhos, em que 

os pedações são diferentes, porém, formam um todo coerente depois de reunidos – a 

menos que as diferenças entre elas sejam tão irreconciliáveis que talvez chegue a 

rasgar todo o tecido. Em última análise, essa também é uma representação muito 

mais realista da sociedade, conforme a experimentamos.
249

 

Em muitos casos, a memória social transforma-se abertamente num instrumento 

de luta e reivindicação que ganhou cada vez mais legitimidade como direito básico. 

Muitas comunidades passaram a compreender a força política da memória 

institucionalizada como projeto novo, mas que emerge da valorização das lembranças e 

experiências, com potencial de intervenção no presente e no futuro. 

A memória social como expressão histórica da cultura das classes não 

hegemônicas, suas práticas, representações e modos de organização constituem-se com 

base tanto na coletividade quanto na subjetividade individual. A relação entre a 

subjetividade e a memória nas ações da classe operária, nesse sentido, tem grande 

centralidade. Alguns intelectuais acreditavam que a explicação para a não autonomia 

cultural e política da classe trabalhadora como sujeito histórico se encontrava 

exatamente na sua falta de memória. Acreditava-se que sem o lastro das práticas 

anteriores, de organizações, de tradições, a classe trabalhadora não poderia superar a 

dominação. O acúmulo de experiências deveria ser a base para garantir a transformação 

social. Muitos, entretanto, “(...) insistiram que a memória não era um depósito de 

informações mortas, senão um processo ativo, e que a capacidade da classe operária de 
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gerar e de elaborar a memória era uma parte necessária de qualquer ideia de 

subjetividade”. A subjetividade, portanto, pode assumir uma atitude antagônica, de 

resistência, mas também pode ser à base da subordinação, manipulação, cooptação e 

criação de estereótipos. 

Tanto no cotidiano quanto em episódios mais emblemáticos, como no processo 

de luta contra o estaleiro naval, observa-se que o “local” é entendido como sendo aquele 

que conhece, defende e valoriza coletivamente o seu do “pico”. Assim, antes de ser um 

agente que realiza interesses absolutamente individuais, esses trabalhadores estabelecem 

uma gama variada de afetos e relações identitárias com o lugar. O surfista, por exemplo, 

apesar de viajar pelo mundo, está inteiramente comprometido com o seu “local”, 

constituindo nele relações de pertenca, reconhecimento e exclusão no espaço da praia e 

na prática no surfe. 

Nos corpos desses jovens estão inscritos os signos, marcas e símbolos de 

pertencimento e de reconhecimento às várias galeras, tribos e grupos urbanos, os corpos 

funcionam como elemento de diferença e identidade na vivência dos territórios. A 

cidade, portanto, é o palco das dinâmicas realizadas entre os corpos e os espaços. 

Nos mares agitados, frenéticos e muitas vezes revoltos os surfistas conseguem 

transitar e desenhar formas nas suas superfícies. A leveza do surfista na onda, seu 

equilíbrio e maleabilidade nas suas flutuações nos instigam a pensar sobre os 

movimentos que hoje os jovens realizam nas suas cidades (...) essa mesma 

perspectiva nos faz pensar sobre os movimentos e apropriações que os surfistas 

fazem no espaço urbano, pois não é somente no mar, ar ou deserto que o liso e o 

estriado estão em jogo, também no espaço-cidade.
250 

 

Nesse sentido, existe uma memória do surfe com suas conexões, que se 

configura também como uma memória do corpo na cidade e que pode ser identificada 

como um patrimônio reconhecido pelas pessoas pertencentes a essa trama de relações. 

Existe uma linguagem corporal comum, mesmo entre aqueles que não praticam, mas 

que compartilham os signos e os significados do universo do surfe. No Titanzinho, 

existe uma linguagem comunitária mais plural cujo corpo dos surfistas está 

decisivamente entremeado. 

 Até o início dos anos 1970, a prática do surfe na cidade era uma sociabilidade 

essencialmente atribuída às elites econômicas, um modismo de jovens das classes média 

e alta. A prancha era um brinquedo de luxo e os jovens das classes trabalhadoras não 

tinham acesso a esse equipamento. Os jovens da comunidade, criativamente, ainda 
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desciam as ondas sobre tábuas de madeira. Com o passar dos anos, entretanto, o surfe 

com pranchas chegou também às periferias, sendo apropriado e ressignificado pelos 

jovens em diversas localidades.  

O surfe tornou-se marca registrada do Titanzinho, constituindo-se numa das 

atividades mais praticadas pelos sujeitos locais. A Praia do Titanzinho passou a ser 

considerada a alma da comunidade Serviluz. Esse estreito pedaço de praia no extremo 

leste de Fortaleza, entretanto, foi historicamente ocupado por um contingente bastante 

heterogêneo de trabalhadores e essa transição não ocorreu sem conflitos e resistências. 

O surfe é uma das poucas opções de lazer para os jovens dos bairros do entorno 

portuário e eles fazem da praia um grande laboratório a céu aberto para essa prática. A 

brincadeira, no entanto, atualmente convive com a noção do surfe como negócio, 

ascensão social e possibilidade de melhoria nas condições de vida. Aos poucos, o surfe 

foi adotado pelas associações de moradores, disseminaram-se as escolinhas, permitindo 

que os surfistas se organizassem e potencializassem a atividade na região. 

Nas ruas, nos corpos, nas vestimentas, nas músicas, nos gestos e nas falas dos 

moradores, o surfe tornou-se vitrine de um estilo de vida moderno, baseado numa 

intervenção nos ritmos de vida e num modo diferente de ocupar o espaço urbano. Os 

surfistas carregam em seus corpos os signos e as referências de seu point como aspectos 

portadores de referencias às suas identidades. Os “picos” e suas lembranças são lugares 

de produção de experiências, sociabilidades e memórias na convivência urbana. O 

entendimento da cultura local depende da compreensão dos diversos sistemas de usos e 

significações que os sujeitos constroem nos seus espaços. 

 

5.1 O mapa do Surfe em Fortaleza 

 

O litoral do Ceará se estende por 573 quilômetros. Apesar da extensão da orla, a 

ocupação do Estado ocorreu inicialmente desde os rios e o litoral demorou a ser 

desejado pelas elites locais. Em Fortaleza, historicamente, o mar foi o lugar no qual se 

manifestaram diversos conflitos e disputas referentes aos usos e ocupações do espaço 

litorâneo.  

A faixa de praia da orla marítima da cidade é dividida basicamente em 14 

trechos com dimensões geográficas, demográficas, econômicas e culturais 

diferenciadas. De leste a oeste, temos os seguintes trechos: Praia da Barra do Ceará, 
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Praia do Pirambu, Praia da Avenida Leste-Oeste, Praia Poço da Draga, Praia de 

Iracema, Praia do Meireles/Náutico, Praia do Mucuripe, Praia da Área Industrial do 

Porto, Praia Mansa, Praia do Portão, Praia do Titanzinho, Praia do Vizinho, Praia do 

Futuro, Praia do Caça e Pesca e Praia de Sabiaguaba. No total, a orla da cidade tem 

cerca 34 km de extensão, mas poucas áreas permitem a prática do surfe e outros 

esportes náuticos.
 251

 

 

Figura: Principais “picos” de surfe de Fortaleza: 1) Boca do Golfinho (Iparana); 2) Barra do Ceará; 3) 

Leste Oeste; 4) Ponte Metálica; 5) Ideal Clube; 6) Clube dos Diários; 7) Náutico/Edifício Jaqueline; 8) 

Ibinhoara (Praia Mansa); 9) Portão; 10) Titanzinho; 11) Vizinho/Boca do Golfinho (Serviluz); 12) Praia 

do Futuro; 13) Caça e Pesca. Ver: FRANCO, Bruna Demes Gonçalves. O surfe como prática: cidade, 

corpo e técnica numa relação entre cultura e natureza em Fortaleza (1972-1986). Dissertação de 

Mestrado Acadêmico em História do Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará, 2013, 

p. 62. 

 

Segundo alguns registros históricos, a praia localizada na barra do rio Ceará teria 

recebido a primeira edificação do litoral cearense, o pequeno forte de São Tiago, 

construído pelo português Pero Coelho de Sousa, em 1604. Esse episódio ainda hoje 

alimenta uma disputa histórica sobre qual seria o marco zero da cidade. Oficialmente, o 

forte Schonenboch, hoje Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, é considerado o 

lugar que pioneiramente deu origem à vila de Fortaleza, em 1726. 

A Praia da Avenida Leste-Oeste, outrora conhecida como Praia Formosa, é 

constituída por uma pequena extensão de faixa de areia. É uma praia próxima à região 

central da cidade, mas esse trecho é conhecido pelo odor desagradável, pela densidade e 
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cor escura das águas, por isso, é pouco frequentada por banhistas. Isso ocorre porque a 

praia se localiza à direita da Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) e da Companhia 

de Água e Esgotos do Estado do Ceará (CAGECE) que fica na Avenida Leste-Oeste 

próximo ao Instituto Médico Legal (IML). Apesar de ser imprópria para banho em 

vários períodos do ano, suas águas são muito usadas pelos surfistas. O “pico” da Leste-

Oeste foi um dos primeiros descobertos pelos surfistas na cidade, é bastante 

movimentado, tendo já certa “tradição” na prática de surfe entre os moradores da 

localidade.  

A Praia do Pirambu constitui uma região ocupada por diversas comunidades de 

trabalhadores, apresentando condições históricas e sociais semelhantes às encontradas 

na Praia do Titanzinho. Figura, juntamente com a área do Serviluz, como um dos 

poucos espaços de resistência das classes populares na orla de Fortaleza. Denota, 

contudo, aspectos geográficos bem diferentes no que concerne ao tamanho da faixa de 

praia e ao tipo de ondulação decorrentes das interferências das obras de engenharia 

urbana implantadas na beira-mar. 

 A Praia de Iracema, antiga Praia do Peixe, sediou o primeiro porto oficial de 

Fortaleza, ainda no final do século XIX. Como estava localizada na região central da 

cidade, no decorrer do século XX, suas areias receberam os primeiros frequentadores 

então interessados diretamente nas potências e virtudes medicinais creditadas à vida no 

litoral. Ali, junto aos antigos trabalhadores do mar, ergueram-se as primeiras casas de 

veraneio que se espalhariam posteriormente ao longo da orla. 

Na década de 1940, entretanto, as sociabilidades se alteraram e o lugar ficou 

conhecido como reduto da intelectualidade e da boemia cearense. Com o crescimento 

urbano e as modificações na paisagem natural, entretanto, disseminados a partir dos 

anos 1970, a Praia de Iracema foi invadida por outros personagens mais populares. 

Nesse período, parte dos moradores ricos passou a ocupar novos espaços do litoral, 

como as praias do Meireles e do Futuro.  

Foi possivelmente na Praia de Iracema, nas proximidades da famosa Ponte dos 

Ingleses, que ocorreram os primeiros campeonatos de surfe ainda nos anos 1970. Na 

década de 1990, alguns dos campeonatos de surfe mais tradicionais que aconteciam na 

cidade eram realizados no local. Depois de concluída, porém, a obra do “aterro” na 

Praia de Iracema, em função de o espaço ser destinado ao crescente turismo, o “pico da 

ponte” perdeu muito na qualidade e no tamanho das suas ondas, inviabilizando os 

grandes eventos esportivos. 
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Assim como ocorreu com o mar do Titanzinho, desde meados dos anos de 1940, 

as primeiras obras do Porto do Mucuripe provocaram profundas alterações no 

movimento das correntes marinhas que passaram a atingir violentamente a Praia de 

Iracema. A destruição de parte do casario e a drástica redução da faixa de praia 

passaram a provocar o abandono populacional, e o antigo balneário entrou em 

decadência juntamente com a atividade dos pescadores que, em sua maioria, partiram 

para outras praias mais distantes. Observa-se, então, que apesar da dependência direta 

dos recursos naturais, o mapa do surfe em Fortaleza também se desenhou com base nas 

concepções dos engenheiros e do formato do espaço urbano projetado em vários tempos 

históricos. 

No contexto de urbanização e apropriação do espaço litorâneo como lugar de 

produção de riqueza e de lazer para as elites é que ocorreu o surgimento do surfe na 

cidade. Em Fortaleza, o surfe teve início como modalidade de esporte e lazer entre os 

jovens de classe média e alta que, ao viajavam para outros estados e países, se 

apropriaram desta prática, trazendo-a para as praias do Ceará. 

 Nesse aspecto, a Praia do Meirelles, ou Praia do Náutico,  pode ser considerada 

uma das mais nobres da cidade. De acordo com os dinossauros do surfe cearense
252

 a 

prática do surfe em Fortaleza teve início nessa praia. O surfe começou a ser praticado 

exatamente na parte da orla onde foram construídos os grandes clubes sociais 

frequentados pelas elites da cidade. O Náutico Atlético Cearense, o Clube dos Diários e 

o Ideal Clube se ergueram na beira-mar como sinônimo de elegância e símbolo do 

progresso e civilização que finalmente chegava a Fortaleza. Esses espaços privados 

visibilizavam ainda mais a segregação social que bem antes desse período já marcava a 

divisão da cidade, estendendo-se então para além do asfalto e invadindo as águas e as 

areias. As práticas de lazer e os esportes náuticos cada vez mais compunham o cenário 

urbano, modificando muitas das sociabilidades vivenciadas anteriormente no litoral. 

Nesse período, a ansiedade, a violência e o inconformismo que geralmente 

caracterizam a juventude logo se tornaram um novo tema descoberto pelas indústrias, 

pelas políticas públicas e pelas empresas que passaram a produzir artefatos destinados 

às manifestações próprias dos “novos corpos” juvenis nas cidades. É nesse contexto que 

ocorreu a chegada e a expansão do surfe no Nordeste brasileiro e, mais especificamente, 
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em Fortaleza. Esse é o momento da emergência de uma nova cultura urbana que 

permitiu a manifestação e a diversificação de culturas juvenis, traduzidas na 

heterogeneidade de estilos de vida que foram apropriados pelos jovens nas cidades 

litorâneas. 

As aventuras dos surfistas de Fortaleza caracterizavam-se por serem viagens às 

praias mais distantes em busca de boas ondas e poucos surfistas. A paisagem dominada 

pelas dunas, as poucas vias de acesso e ausência de grande quantidade de pessoas, por 

exemplo, davam à Praia do Futuro da época o caráter quase que selvagem ao lugar. 

Com o passar do tempo, a Praia do Futuro se tornou o lugar onde o surfe é 

numericamente mais praticado em Fortaleza. Sua ocupação começou principalmente 

após os anos 1980 quando foi construído o primeiro trecho do calçadão. Essa praia traz 

um longo litoral de cerca de 7 km e recebe surfistas de várias partes da cidade. Têm 

vários picos de surfe, como em frente às barracas Vira-verão, Barraca do Jojó, 

Crocobeach, Biruta, entre outras. Para estes points, inclusive, migraram muitos dos 

campeonatos que antes eram organizados na Praia do Titanzinho. A Praia do Futuro 

passou a ser a principal atração turística da cidade. 

Por ser localizada em mar aberto, a Praia do Futuro tem diversos points de surfe 

que permitem diversos estilos e modalidades. Além disso, como a praia é assiduamente 

frequentada por diversos visitantes, as práticas de localismo não são tão intensas como 

noutros espaços. Apesar do estigma que ainda existe contra os surfistas oriundos da 

periferia, na Praia do Futuro, existe talvez uma convivência mais democrática entre 

surfistas pobres e ricos. 

Gradativamente, as transformações urbanas projetaram uma nova dinâmica no 

litoral cada vez mais adaptado às recentes atividades econômicas. Esses 

empreendimentos foram feitos basicamente com suporte na lógica do capital e se 

materializaram nas apropriações e intervenções da inciativa privada sobre os bens 

naturais públicos. Assim, as modificações na paisagem natural interferiram nos picos de 

surfe e noutros esportes náuticos que, apesar do notório crescimento nos últimos anos, 

historicamente, não tiveram articulação e força para se impor como principal alternativa 

de desenvolvimento econômico do litoral. 

A descoberta de novos pontos de surfe também fazia parte “(...) desse trajeto que 

era uma verdadeira aventura frente às limitações que os equipamentos ou a falta deles 
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na cidade impunham.”
253

 Assim, “(...) quando o Titanzinho revelou-se como o pico dos 

sonhos, levar e trazer as enormes pranchas tão característica da época não deixava de 

ser um desafio.”
254

 

Na região do Titanzinho, os points de surfe foram afetados pelas várias 

intervenções urbanas operadas na costa litorânea de Fortaleza. Na esquina leste da 

cidade se podia encontrar, antes da construção dos grandes muros de pedra do porto, nos 

anos 60, a onda mais perfeita do litoral nordestino. Essa onda se localizava na enseada 

do Mucuripe e quebrava no pico da “Imbinhoara”
255

, também conhecido como Titan, 

atual região da Praia Mansa. Na visão dos surfistas mais antigos, a onda imbinhoara 

pode ser considerada aquilo que existia de mais próximo das sonhadas ondas e tubos do 

litoral havaiano. Apesar das mudanças desencadeadas em função da obra portuária, as 

proximidades do Titanzinho ainda constituem uma parte do litoral que mantém os 

principais pontos de surfe da cidade: Portão, Meio, Titanzinho, Vizinho e Boca do 

Golfinho. 

 

Figura 28: Points de surfe do Serviluz. Fonte: Associação Boca do Golfinho, 2012.  

 

O surfe permite estilos diferentes nos diversos points. Historicamente, a 

população se apropriou das potencialidades dos espaços e a comunidade revelou alguns 
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 A palavra Imbinhoara é de origem indígena. Essa ondulação remonta aos tempos mais antigos, quando 

a região ainda era popularmente conhecida como Costa de Cima, posteriormente passou a ser conhecida 

como Titan. Os pescadores constituíam as populações nativas que observavam e que desciam essas ondas 

com suas embarcações rudimentares. 
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dos maiores campeões esportivos do Brasil. Os modos de vida da população aparecem 

nitidamente vinculados às transformações proporcionadas pela apropriação da cultura 

surfe. Em termos de estatística e de estética, a região do Serviluz, e especialmente a 

Praia do Titanzinho, denota umas das ondas mais perfeitas para prática do surfe no 

litoral brasileiro. 

Ainda assim, no entanto, existe uma memória saudosista e ressentida das boas 

ondas que quebravam antes da construção do Porto do Mucuripe. Intervenções como a 

construção de vários paredões influenciaram diretamente na força das marés e nos 

processos de ondulação específicos de cada lugar. Muitos surfistas veteranos afirmam 

categoricamente que o surfe foi muito prejudicado. Se por um lado as obras de 

contenção do mar deram certa segurança à população da orla marítima, por outro, 

acabaram com as ondas mais admiradas pelos surfistas. 

Muitos atletas relatam que as ondas cearenses de imbinhoara eram as que mais 

encantaram os surfistas de fora, especialmente paulistas e cariocas, que promoveram 

diversos intercâmbios, incentivando os primeiros surfistas nativos. Com a crescente 

divulgação do point Brasil afora, houve um período de intensa troca de experiências 

entre surfistas do Sul e surfistas do Nordeste, o que aumentou consideravelmente a 

incursão de visitantes na Praia do Titanzinho em Fortaleza. 

A troca de nomes das praias por vezes acontecia, como foi em 1975, quando a 

Revista Brasil Surfe veio à Fortaleza realizar uma reportagem. Com medo de que a 

praia sobre a qual a reportagem era feita ficasse conhecida nacionalmente e pudesse 

lotar de surfistas, foi indicado aos produtores da revista nome diverso ao que a praia 

era conhecida. Ao invés de Praia Mansa (...) disseram que o local chamava-se 

Imbinhoara. Assim, os surfistas de outros estados que lessem as revistas não 

encontrariam a praia caso viessem à cidade de Fortaleza em busca das ondas daquele 

lugar.
256 

 

Muitas caravanas de surfistas que chegavam às praias cearenses buscavam o 

paraíso das boas ondas na enseada do Mucuripe. Nesse tempo, as comunidades locais 

ainda sobreviviam essencialmente da pesca o que facilitava a convivência mais 

harmoniosa com pescadores. Os nativos ofereciam hospitalidade e informações precisas 

sobre as condições do mar. Ainda não havia disputas explícitas e o localismo 

exacerbado, pelo contrário, os surfistas locais aproveitavam ao máximo a presença dos 

visitantes. 
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Os jovens locais queriam ver e utilizar as pranchas, ler as revistas, pedir ou 

comprar calções, óculos ou mesmo um pedaço de parafina, já que esses artigos 

inexistiam na região. Assim, da mesma forma que as condições da paisagem litorânea 

das ilhas polinésias, incluindo-se aí as populações nativas, foram decisivas para o 

surgimento e a disseminação do surfe, há milhares de anos, a paisagem litorânea da 

cidade foi indutora das práticas que configuraram o mapa do surfe contemporâneo em 

Fortaleza. 

 

5.2 As escolinhas de surfe 

“Eu nasci e me criei no Titã, foi de onde eu tirei o meu objetivo para seguir o rumo 

do mundo. Tenho o surfe como meu trabalho. O Titã é como meu campo de futebol, 

como o Maracanã. Precisamos de ondas para surfar.” 

(Tita Tavares, surfista do Titanzinho) 

Nos anos de 1980, o País começou a se consagrar ao mundo dos esportes. Ainda 

que timidamente, o direito ao esporte também começou a fazer parte das reivindicações 

dos movimentos populares. Com a exigência da criação de espaços públicos e 

programas esportivos, o direito ao esporte passou a se configurar como demanda 

legítima da sociedade democrática. Na Constituição de 1988, tanto o lazer como os 

esportes são considerados direitos sociais básicos ao lado da saúde, educação, habitação, 

transporte etc. O direito ao esporte articula-se ao direito à cidade, superando-se assim 

suas dificuldades de realização no contexto de expansão industrial e urbana. 

No Titanzinho, por meio das técnicas do corpo, constituem-se muitos exemplos 

notáveis dessa política de “espotivização” do surfe; crianças que cresceram em precárias 

condições de vida e cuja ascensão social pode ser constatada pela carreira profissional 

vitoriosa. As escolinhas de surfe assumem papel importante na difusão do surfe como 

possibilidade de aquisição de renda e cidadania. Talvez o exemplo mais contundente 

seja o da ex-aluna de escolinha e surfista local profissional, Tita Tavares, que ficou 

mundialmente conhecida pelo desempenho esportivo. Expoente num esporte dominado 

por homens, Tita Tavares ainda hoje mora na comunidade, convivendo e incentivando 



218 

 

os atletas da nova geração. A surfista das ondas do Titanzinho foi a primeira mulher a 

sagrar-se tetra-campeã brasileira e a participar do circuito mundial de surfe.
257

 

No Ceará, os fatores da popularização do esporte no Estado foram o excelente 

desempenho das atletas locais e o crescente consumo desse estilo de vida pelas 

mulheres. De modo geral, o surfe, que inicialmente era um esporte prioritariamente 

destinado aos jovens brancos e ricos do sexo masculino, vem rapidamente se 

estendendo a outros públicos. Apesar disso, as mulheres precisam conviver com as 

imagens vinculadas à sexualidade da praticante. No mundo do surfe, o preconceito 

obviamente existe. Em algumas modalidades de surfe, os homens que surfam deitados 

ou de joelhos sobre a prancha, como no body board, são tachados pelos surfistas de 

prancha como gays ou homossexuais, bem como as meninas que surfam de prancha são 

tidas como lésbicas. O surfe se configura como espaço passível de variadas segregações, 

inclusive de gênero. 

A relação conflituosa entre esses dois estilos não é uma condição local, mas 

universalmente realizada em quase todos os lugares do Brasil e do mundo. Para a 

maioria dos surfistas de prancha, surfar de body board, ou “sabonete” ficou para as 

meninas e gays, pois se insinua que o homem de verdade tem que surfar em pé na 

prancha. Assim, o surfe deitado sobre o equipamento é uma prática atribuída 

preferencialmente às mulheres. Esse fato em parte se explica pela expansão e difusão do 

body boarding no Brasil, em meados dos anos 1980, terem sido intensamente 

apropriadoas pelas mulheres. Enquanto isso o surfe de prancha, há até bem pouco 

tempo, era praticado quase que exclusivamente por homens. O surfe, aliás, na fala de 

muitas mulheres, é um universo onde praticamente não há cavalheirismo. 

No Titanzinho, assim como as mulheres lideraram o cotidiano dos cabarés e das 

associações de moradores, por meio das escolinhas, as mulheres se fortaleceram no 

surfe. As habilidades corporais do surfe, a força na remada, o equilíbrio para ficar em 

pé, habilidade para manobrar e criatividade para inovar nas manobras não são atributos 

exclusivo dos homens.  

A Praia do Titanzinho é um exemplo do visível do número de meninas que 

atualmente estão aprendendo e praticando o surfe nas praias do litoral cearense. Essa 
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apropriação feminina se explica em parte pelos melhores resultados que o surfe das 

mulheres obtém em relação ao masculino no Ceará. 

Em meio ao universo das disputas predominantemente masculinas, o 

desempenho de atletas do gênero feminino passou a desvelar e a quebrar uma série de 

preconceitos, entre as mulheres que passaram de estreantes a campeãs. Assim, a história 

de Tita Tavares é uma trajetória quase inacreditável da menina da “favela” que se 

transformou num fenômeno esportivo mundial. Tornou-se uma espécie de exemplo de 

heroísmo e resistência local, fazendo emergir o desejo de surfar entre as crianças, 

muitas das quais se tornaram futuros campeões do Titanzinho. A trajetória de vida de 

Tita passou a se confundir com a de muitas outras adolescentes da periferia que 

reagiram e se rebelaram por meio das ondas do mar. Numa mistura de perseverança e 

criatividade, as adolescentes da comunidade passaram a descer com perfeição as 

grandes ondas, obtendo com o surfe uma mudança substancial de vida. 

Mesmo após já ser consagrada internacionalmente no circuito esportivo, 

entretanto, a surfista local, hoje de mais de quarenta anos de idade, não conseguiu se 

estabelecer economicamente no esporte. Recentemente, quando adoeceu, teve inúmeras 

dificuldades e seu drama foi exibido em diversos meios de comunicação como tentativa 

de sensibilizar a sociedade a ajudála a lutar contra a doença. O surfe, de certo modo, é 

uma atividade efêmera. Tita Tavares, naquela ocasião, aparecia bem diferente daquela 

mulher vitoriosa estampada pela mídia tempos atrás. Outrora heroína da população 

local, a atleta viu o prestígio social decair na comunidade. Em razão do declínio 

corporal, muitas das pessoas, que antes a idolatravam, passaram a lançar suspeitas e 

especulações. Esse episódio atesta que, apesar da reverência aos mitos locais, há 

histórias de vida que parecem exigir a permanente necessidade de superação. 

No surfe, as figuras dos heróis e dos ídolos são muito relevantes. Por via da 

imagem-reflexo o surfe atrai e envolve cada vez mais novos adeptos. No Titanzinho a 

admiração dos meninos em relação aos atletas vitoriosos que se tornam ídolos por 

intermédio do esporte é muito intensa. Esses heróis locais, de baixa renda, conseguiram 

melhorias consideráveis em suas condições de vida (financeira, estética, intelectual) e 

tornaram o esporte uma ponte para uma vida mais estável e segura. Apesar do sucesso, 

esses ídolos são dotados de qualidades simpáticas, as quais viram atrativos aos possíveis 

pretendentes a atletas. Aproveita-se, entre outras coisas, a disponibilidade de ensinar as 

manobras e as técnicas do surfe aos mais novos. No caso dos atletas do Titanzinho, no 
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bairro do Serviluz, essas qualidades são visivelmente presentes. Os campeões locais 

residem no bairro, circulam pelas ruas, surfam no local, mesmo depois de fazerem 

sucesso mundial, continuam fazendo parte da vida cotidiana dos moradores do bairro. 

Assim diversos jovens crescem com o desejo de se tornarem um Fabio Silva, um Pablo 

Paulino ou uma Tita Tavares na vida.  

A constituição desses heróis não foi um processo sem conflitos. Na comunidade 

do Serviluz, surfistas campeões e que hoje são os ídolos do momento, antes eram vistos 

de forma marginalizada. Nesse sentido, pode-se perceber o grande impacto que a 

dimensão do surfe de competição proporcionou à comunidade. Hoje, depois da 

consagração nos pódios, esses atletas se impõem como praticantes profissionais de um 

dos esportes de maior ascensão no Brasil nos últimos 30 anos. 

 São, entretanto, poucos e efêmeros os resultados e experiências exitosos no 

circuito competitivo. Mesmo assim, por meio das escolinhas esportivas e outras 

iniciativas, o Estado procura criar, difundir e manter formas específicas de sociabilidade 

em conformidade com o projeto de poder. Busca inibir ou mesmo repreender condutas e 

práticas consideradas ofensivas a esse projeto educativo, que passa também pela 

moralidade e pela elaboração de tipos físicos adequados. Nesse processo, as políticas 

públicas de esporte se tornaram a possibilidade de redenção da juventude pobre, fato 

verificável nos discursos dos governos, da mídia e dos sujeitos envolvidos. 

As escolinhas de surfe, do ponto de vista das metodologias aplicadas nos 

projetos, incluem, além das aulas diretas no mar, palestras, filmes, treinamentos em 

água parada, treinamento de equilíbrio em equipamentos específicos, desenvolvimento 

de força muscular, além da disciplina transmitida nas aulas. As aulas práticas incluem a 

iniciação em águas paradas, o desenvolvimento de remada, sentar na prancha, 

posicionamento sobre a prancha, técnicas de furada de onda, até o aprendizado de 

manobras; aulas de salvamento em água parada e em movimento, além de noções de 

primeiros socorros. Em algumas, além do esporte, são aplicadas atividades como 

reforço escolar e promoção de segurança alimentar. 

Nas aulas práticas, utiliza-se geralmente o método de ensino desenvolvido por 

João Carlos Sobrinho, o professor Fera, fundador da Escola Beneficente de Surf do 

Titanzinho (EBST), denominado “katá do surf”. Apesar de desenvolvida no plano local, 

é uma técnica internacionalmente reconhecida pela sua eficácia comprovada. Por essa 
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técnica, desenvolvem-se habilidades essenciais para o surfe mediante o chamado “surfe 

imaginário”, no qual, com início na série de movimentos executados em terra firme, 

projeta-se o desenvolvimento posterior na água. 

Nesses espaços, os alunos são divididos em grupos por níveis de habilidade e 

desenvolvimento no esporte. No primeiro momento, o aluno recebe instruções básicas 

de como reconhecer as pranchas, aprender a ter equilíbrio deitado e sentado e a pegar 

ondas em espuma (ondas já quebradas). Em seguida, desenvolve habilidades de 

equilíbrio na água em movimento e já consegue ficar em pé após pegar pequenas ondas. 

No nível seguinte, o aluno tende a dominar técnicas de remada, consegue efetuar 

furadas mesmo diante de ondas mais volumosas e desce as ondas de lado. Desde então, 

os alunos entram num nível em que já conseguem efetuar manobras e passam a 

desenvolver os estilos próprios a cada um, o que vai diferenciá-los na forma como 

imprimem sua marca na prática esportiva. 

Sem desconsiderar a importância do surfe para o desenvolvimento social das 

crianças e adolescentes, a competitividade é constantemente estimulada por meio da 

promoção de competições internas organizadas regularmente, incluindo a participação 

de atletas convidados. Além disso, os alunos são estimulados, na medida do possível, a 

participar de campeonatos externos. Nessa esteira, o Serviluz despontou como um 

celeiro de atletas com projeção nacional e internacional. Hoje, dificilmente, se pode 

falar do surfe cearense, e mesmo brasileiro, sem lembrar a importância dos atletas do 

Titanzinho.  

O surfe que chegou ao bairro com a “galera” de fora, ainda na década de 1970, 

nesse tempo, entre os filhos de pescadores, ainda se desconhecia o surfe com pranchas. 

Os surfistas de outras localidades detinham o poder sobre essas águas. Muitos jovens, 

inclusive, relataram situações em que foram impedidos de entrar na sua própria praia 

para não atrapalhar o surfe dos visitantes: “(...) davam até cascudo na gente (...) 

afogadura e tudo mais (...) como a gente morava, esperava eles sair pra surfar de 

taubinha.”
258

 O surfe contagiou muitos moradores que não tinham dinheiro para 

comprar pranchas de “verdade”. Daí ser comum a prática do surfe com pranchas feitas 

de tábuas de madeiras improvisadas. No Titanzinho, com o improviso com tábuas de 
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madeira, ícones nacionais encontraram nas ondas um meio para o sustento pessoal e o 

desenvolvimento local. 

Hoje a cultura do surfe está fincada no bairro. O preconceito que inicialmente se 

tinha daqueles que praticavam esse esporte transformou-se em orgulho através das 

conquistas (...) assim, fazem parte das imagens cotidianas as pranchas que circulam 

sobre os braços de garotos e garotas, homens e mulheres pelas vielas, a caminho do 

mar. Além da força de vontade, a formação de atletas de alto desempenho nesse 

pequeno espaço de Fortaleza se deve à qualidade e diversidade de ondas que as 

bancadas do Serviluz proporcionam em vários picos: Boca do Golfinho, Vizinho, 

Titanzinho, Meio, Portão, Havaizinho.
259

 

Nos anos 1980, surgiram os primeiros jovens atletas campeões de surfe do 

Titanzinho e as escolinhas proliferaram.  Desde então, o ingresso no surfe se projetou 

também como possibilidade concreta de renda e inserção social. A prática do esporte 

devia, no entanto, estar associada a imagem de uma juventude mais saudável, 

cristalizada nos corpos torneados dos atletas locais. Emergiu o desejo de inventar 

performances corporais capazes de fazer reverter à imagem denegrida do Serviluz, 

sinônimo de mazela urbana, fazendo-o flutuar em novas memórias e inscrevendo-o em 

“novas” tradições culturais.  

A primeira escolinha local de surfe, porém, somente surgiu após uma iniciativa 

desenvolvida pela Associação de Moradores do Titanzinho no final da década de 1990. 

O incentivo ao surfe, assim como a outros esportes, passou a ser gradativamente 

inserido nos projetos sociais ali desenvolvidos. Assim, a prática do surfe passou a ser 

vista como uma possibilidade concreta de mudança social. As narrativas e projetos 

indicam o caminho das ondas como maneira de provar que o bairro não era feito 

somente de grandes problemas e assim evidenciar o potencial local para dentro e fora da 

comunidade. 

Aos poucos, o ensino do surfe, o trabalho de limpeza da praia e outras ações 

vinculadas à manutenção do espaço litorâneo ingressaram definitivamente nas pautas e 

no planejamento das entidades associativas. A preconização de uma conscientização 

ecológica local, por exemplo, partia do “princípio de que a praia não é uma lixeira”, mas 

um belo point de surfe. De acordo com o manifesto do Projeto S.O.S Titanzinho, 

A praia do Titanzinho, situada na esquina leste de Fortaleza, é o berço dos melhores 

surfistas do Brasil, o melhor e mais constante point da cidade. Tema de música e 

famosa no mundo do surfe pela força de suas ondas e por seus famosos surfistas. 

Porém, esse paraíso está sofrendo com a poluição há muitos anos, resultado da falta 
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de educação da maioria dos moradores e da falta de leis que punam verdadeiramente 

os poluidores, os quais jogam lixo na praia causando sujeira, doenças e deformação 

do coral. O quadro é alarmante, basta olhar a praia e mergulhar para perceber o 

grande estrago causado ao meio ambiente. A água é suja e transmite micose, isso 

não pode continuar assim, pois é crime ambiental e prejudica a todos que tem no 

mar sua fonte de sobrevivência e lazer.
260

 

O cuidado com a manutenção dos ecossistemas, paulatinamente se associou às 

formas de organização social do surfe como trabalho e cidadania. Os surfistas, alguns 

casos, dialogaram com as experiências de luta dos pescadores em torno da aquisição de 

melhores condições materiais de trabalho. Há muitas controvérsias, entretanto, em 

relação à existência de formas associativas legítimas e que batalhem pelo surfe como 

modalidade de trabalho. 

Cara ultimamente tá até um pouco mais organizado o surf aqui no Titanzinho. Ele é 

meio desorganizado através do egoísmo, eu tenho meu egoísmo, meu ego, o outro 

tem seu ego, cada um tem um ego diferente. Então eu acho assim um quer ser mais 

do que o outro, um pensa melhor do que o outro, a outra acha que tem o projeto 

melhor e não chega à conclusão de juntar esses projetos pra desenvolver o bairro. 

Por que há muitos anos que eu trabalho no Titanzinho aqui, porque meu trabalho, 

meu pensamento é desenvolver o surfe né e divulgar o Titanzinho, já outros já 

querem ganhar (...).
261

 

Algumas narrativas sugerem que às vezes parece não existir céu para tanta 

estrela e que, por isso, o desafio dos projetos da comunidade é exatamente integrar as 

forças locais geradas em torno do surfe. Algumas escolinhas, entretanto, conseguem se 

organizar para promover campeonatos que se constituem como espaços de socialização, 

pois são vitrines da cultura local. Nesses espaços e eventos, os visitantes que observam 

as performances são potenciais alunos dos cursos de surfe e até mesmo se tornam 

parceiros dos projetos sociais. O ensino do surfe e a organização de torneios 

competitivos passaram a envolver cada vez mais pessoas. Além disso, os visitantes 

ensejam uma movimentação financeira e um intercâmbio cultural gradativamente 

absorvido por outros segmentos comunitários, vinculados ou não ao surfe. 

O Titanzinho hoje é reconhecido por algumas expressões como o “celeiro do 

surfe cearense”, “a esquina leste de Fortaleza”, “a praia onde o vento faz a curva”. Essas 

e outras afirmações apontam que passou a existir uma nova concepção da cidade sobre o 

espaço. Para o professor João Carlos, por exemplo, o combate à marginalidade juvenil 

exorbitante precisou se intensificar por meio do surfe, pois estava acarretando um dos 
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grandes problemas do bairro: a ausência de visitantes. A discriminação do local perante 

a cidade ocasionava, entre outras coisas, a falta de empregos decentes para os nativos: 

“Nós temos aqui a água que pode trazer grandes benefícios para a molecada (...) tem 

bandidos, mas também tem ondas.”
262

 O surfe surgiu como válvula de escape à 

crescente delinquência que assolava as ruas do bairro: “Ele agarrou com unhas e dentes, 

como sendo assim aquilo que vai salvar a vida dele, que vai colocar ele num patamar 

mais elevado”, ressaltou João Carlos.  

Conforme assinalado anteriormente, os garotos locais a princípio tiveram 

dificuldades em desenvolver essa prática, porque os próprios pais não aceitavam. Surfar, 

com efeito, figurou durante algum tempo como sinônimo de não querer estudar e sua 

prática estava quase sempre associada à ociosidade e aos vícios juvenis. Durante a 

formação dos competidores da primeira geração, dentro da própria comunidade, esse era 

nitidamente um esporte carregado de preconceitos sociais, “coisa de bandido e 

vagabundo”.  

Apesar de certa reversão da imagem do bairro e do advento de modos de vida 

mais “saudáveis”, o esporte, por ser praticado no Titanzinho, insistia em aparecer 

carregado de pesados preconceitos. O surfista Raimundo Cavalcante contou que 

começou a se envolver com escolinhas e campeonatos porque presenciou alguns 

episódios nos quais o preconceito era explicito: 

(...) tinha um cara que sempre fazia umas matérias e sempre colocava o Titanzinho 

lá em baixo. Só falando de porco, de praia suja e não sei o quê. Até camisa o cara 

fez pra vender com o nome do Titanzinho! Aí tinha um porco e uma fese desenhada 

na camisa (...) ai por causa disso eu discuti com ele... Bota um cara surfando, uma 

coisa melhor! Toda vida que você abria o jornal tava lá o cara falando mal do 

Titanzinho. A sociedade não vai ler isso aqui não, a sociedade vai vê se você botar 

uma manobra, um tubo.
263

 

Apesar do estigma, a prática do surfe na periferia urbana de Fortaleza emergiu 

como mais uma possibilidade concreta de lazer, trabalho e cidadania. E, à medida que 

se formou uma espécie de escola local reconhecida, muitos surfistas se 

profissionalizaram e ganharam um volume de dinheiro que seus pais jamais 

conseguiram. Fora dessa praia de sucesso, no entanto, existe a memória dos jovens da 

mesma comunidade que não lograram êxito; na verdade, a maioria. 
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O fato é que, com o sucesso de alguns competidores locais, os jovens do 

Titanzinho tornaram-se presença garantida em revistas e demais publicações 

especializadas nesse esporte. Nas reportagens, apesar disso, ainda era recorrente o 

amargo reconhecimento do percurso vitorioso desses atletas. Na mídia, ficava quase 

sempre a interrogação de como seria possível um menino chegar tão longe, vindo do 

lugar tão pobre e violento no qual nasceu. Na concorrida disputa por títulos e 

premiações, parecia impossível que de um lugar tão precário pudessem sair tantos 

talentos e estrelas. 

Aos poucos, no entanto, se ampliaram os projetos, a garotada ganhou 

notoriedade e alcançou ascensão social. O reconhecimento e o sucesso passaram a 

evidenciar que esses sujeitos podiam ir além daquilo que aparentemente estava colocado 

como limite das possibilidades de vida na “favela”. A superação do preconceito e da 

desigualdade econômica, porém, exigia tanto um severo treinamento técnico quanto a 

aceitação de uma série de mudanças no estilo de vida, mesclando-se aí velhos hábitos e 

novos comportamentos. Emergiu dessa negociação o intento de elaborar novas opções 

de vida, de vibrar com outras sensibilidades. 

No futebol, se o cara não está jogando bem eles tiram e colocam outro. No surfe não, 

quem for mais bonitinho está com patrocínio. O cara dá um aéreo e fica com a 

prancha cheia de logotipo (...) foi de repente, já competia enquanto meus amigos 

jogavam futebol. Sabia surfar e jogar bola, mas tive que escolher. Hoje vejo que 

através do surfe conheci outros países e estados, já meus colegas do futebol ainda 

não saíram do Titanzinho.
264

 

As histórias de vida apontam que após o ingresso nas escolinhas, ainda que 

muitas crianças aprendam sozinhas, existe uma trajetória árdua dos competidores como 

regra geral. O surfe não teve um começo tão rico e tão nobre. Antes marginalizado, hoje 

é visto como uma profissão; mas muito poucos atletas sobrevivem, enquanto outros 

somente sonham. Além disso, esse esporte também era por demais caro, praticamente 

inacessível, para as condições financeiras da população local. Atualmente se constituiu 

uma diversificada rede de trocas e solidariedades que permite a praticamente todos os 

jovens da localidade terem acesso gratuito ao equipamento. 

Um aspecto central é que os praticantes desse esporte passaram a expressar mais 

facilmente o amor pela praia, fazendo transparecer certa satisfação de ter à porta de casa 

um excelente espaço para a prática do surfe. Ressignificaram, assim, as relações antes 
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estabelecidas com o meio ambiente. Não mais se arriscavam nas temerosas pescarias 

mar adentro, mas desenvolveram o gosto pela adrenalina de estar dentro d’água 

competindo. Nesse caso, o gosto pela vida no mar e pela natureza se configurou como 

uma condição fundamental.  

Se o menino tá dentro d’água o que ele tá vendo dentro d’água? Tá vendo uma 

gaivota que tá passando, tá vendo um peixe que tá passando, uma tartaruga... ele já 

começa a ter assim noções de oceanografia, começa a observar mais os astros, sabe 

que na lua cheia e na lua nova a maré é mais cheia ou mais vazante e pode dá onda, 

qual a época do ano que tem a melhor onda, já começa a se preocupar com a onda 

assim... vai esperar o dia que o mar tá mais perfeito e tal pra surfar. Enfim, o 

moleque já começa a pensar mais na natureza, começa a ver o lado mais bonito do 

negócio se ele tiver dentro d’água.
265

 

Os surfistas apontam que a realidade oferecida pela natureza não constituía 

exatamente um problema. Ao contrário, faltava exatamente uma relação mais 

aproximada e equilibrada com o meio ambiente, a fim de se aproveitarem os benefícios 

que a natureza gratuitamente podia proporcionar. Na praia do Titanzinho, a modificação 

da paisagem, acarretada pela introdução das pedras para construção do porto, alterou 

também o desempenho dos jovens locais que nas ondas passaram a imprimir com maior 

força suas marcas e expressões. 

O surfe constituiu-se como propulsor de cultura e redes de sociabilidades, 

emergindo em meio às territorialidades que o definem. É justamente o que ocorre em 

certos espaços urbanos, como a Praia do Titanzinho, os quais são tomados por pessoas, 

pelas relações específicas entre eles estabelecidas. Sendo essas relações de disputa, 

poder e dominação, cria-se o contexto no qual o espaço se torna um território criado e 

disputado. 

 

5.3 O “caso estaleiro”: o surfe como resistência 

“(...) A partir do meu trabalho tomei essa decisão (...) o meu trabalho que é de visita, que é de escutar as 

pessoas, que é de convivência, de saber sua real necessidade de atendimento social, de saúde (...) 

obviamente, eu me sentia muitas vezes na obrigação e na necessidade e no espírito realmente de poder 

mudar alguma coisa em benefício da comunidade do Serviluz”. 

(Clécio Alves dos Santos). 

“Por sua própria natureza física, a imagem urbana de um estaleiro com fronteiras fixadas por muralhas 

não se harmoniza com os espaços públicos de vizinhanças. A poluição sonora é insuportável. O intenso 

tráfego de cargas produzido pelas atividades relacionadas a ele será inevitável. Ninguém suporta a 
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insalubridade de viver em proximidade de um estaleiro e isso pode ser constatado em todas as situações 

existentes no mundo.” 

(Fausto Nilo, “Estaleiro ou vida urbana compartilhada?” Jornal O povo, 06/03/2010) 

 

Historicamente, essa população sempre conviveu com ameaças constantes de 

remoção. Em 2009, o anúncio do projeto para criação de um grande estaleiro naval na 

Praia do Titanzinho despertou um polêmico debate sobre a viabilidade econômica, 

ambiental e social do referido empreendimento. A insatisfação contra a destruição da 

praia culminou com a resistência comunitária para garantir a permanência naquela área. 

Principalmente porque no espaço no qual o estaleiro ia se instalar muita gente ainda 

sobrevivia da pesca e do surfe. Além disso, a maioria das pessoas tinha no mar o único 

lugar de lazer e descontração. O Titanzinho, historicamente, passou a constituir um 

lugar de memória dos corpos, palco das diversas experiências comunitárias. 

 De modo geral, na fala dos moradores, existem divergências sobre as principais 

motivações para o ingresso no movimento de resistência contra o estaleiro. Os 

moradores acentuam que a histórica realidade de abandono político, a recorrente compra 

de votos e o desengano da população com os detentores do poder empresarial 

constituem aspectos complementares da mesma realidade, diariamente vivida na 

localidade. Nesse sentido, “(...) o que fez essa luta começar foi de repente se deparar 

com o pesadelo de ter toda essa beleza natural, toda essa história de um bairro, de uma 

comunidade, de uma vila de pescadores, tudo isso de repente desaparecer.”
266

 

Além dos impactos locais, a população nativa, assim como outros moradores da 

cidade, percebeu que o empreendimento afetaria novamente boa parte da orla marítima 

do Estado, repercutindo diretamente em diversas localidades estabelecidas ao longo do 

litoral do Ceará. 

Eu me envolvi no movimento por que eu tenho trauma de remoção. Então eu sabia que a 

área que ia ser aterrada, ele iria destruir a natureza, ele iria prejudicar o Cumbuco, o 

Icaraí, ia trazer transtorno e transtornos esses que custariam caro pros cofres públicos. 

Porque as praias como Icaraí estão sendo invadidas e o dinheiro do povo vai ser retirado 

pra fazer um trabalho que poderia ser evitado.
267

 

 

O caso estaleiro fez rememorar acontecimentos trágicos na história da cidade. 

As promessas do progresso urbano já tinham arruinado algumas paisagens exuberantes 

como as antigas praias do Mucuripe e de Iracema. A possibilidade de destruição da 
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Praia do Titanzinho trouxe à tona outras experiências de luta do passado, despertando 

antigos medos nessas localidades.  

Fomos removidos do nosso lar, saímos pra rua ser ampliada, porque tinha condomínio do 

lado, condomínio do outro, ai o pobre tem que sair (...) aí o pobre desceu a duna e veio 

pra praia e ficou encantado. Pulga de bicho, o mar entrando pela porta, saindo pela 

cozinha e a gente crescendo e vendo que o nosso bairro tá melhorando, foi se estruturando 

Aí o sonho do nosso bairro melhor, com uma infraestrutura, melhor colégios, médicos, 

uma nova comunidade. Ai vem sempre a velha história maldosa, malvada de tirar o povo 

e colocar em outro canto. Isso enfraquece a cultura! Isso enfraquece! Muitas pessoas que 

não resistem, muitas pessoas morrem!  Então assim pra fechar, nós que temos uma 

história de vida com esse bairro, a gente quer continuar nesse bairro, não queremos mais 

ficar nesse pesadelo de remoção. 

 

Em meio ao progresso voraz que perpassa alguns espaços contingenciais da 

cidade, o Serviluz se tornou também um lugar de resistência popular em Fortaleza. Em 

boa medida, o passar do tempo não apagou antigas formas de relação com o mundo 

natural, alguns modos de organização social e laços de solidariedade e afeição que têm 

atravessado gerações. Nesse sentido, é importate ressaltar que, há mais de meio século, 

os habitantes dessa área estabeleceram uma relação ambígua com a indústria que a 

cerca. Há uma memória coletiva, por vezes negativa, da vida fabril, na quais muitos dos 

moradores foram seduzidos pelas promessas falaciosas do progresso. Entre outras 

lembranças, o imaginário do bairro é carregado de explosões e acontecimentos trágicos. 

Em várias circunstâncias, vidas foram ceifadas já que o progresso se fazia quase sempre 

banhado no sangue dos trabalhadores locais. 

O estaleiro ameaçava, no entanto, sobretudo, o risco de ver o sonhado projeto de 

construir uma moradia digna na cidade morrer na praia. Surgiu um “sentimento de 

revolta contra esse empreendimento, sentimento de pertencimento da comunidade (...) 

então eu acho que as pessoas com o movimento estaleiro viam que existiam outras 

necessidades paralelas ao estaleiro.”
268

 Dos meses de outubro de 2009 a abril de 2010,  

abrangência da luta contra o projeto estaleiro se ampliou consideravelmente, num 

crescente processo de adesão. A resistência foi protagonizada pelos próprios moradores 

da comunidade, mas envolveu diversos segmentos, instituições e pessoas, inclusive 

contando com a participação de diversos ativistas e personalidades de fora da cidade. 

Em agosto de 2009, a imprensa noticiou o aumento das resistências ao estaleiro 

do Titanzinho que já envolvia a quase totalidade dos vereadores, ante a crescente 
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resistência demonstrada pelos habitantes da região.
269

 Por outro lado, o governo do 

estado cada vez mais divulgava os impactos positivos do projeto estaleiro através de 

seus representantes institucionais.
270

  

Em setembro de 2009, foi publicada uma Carta Aberta das organizações 

populares do Serviluz de repúdio a instalação de um estaleiro no bairro, enfatizando 

que: 

É consenso entre os ambientalistas sérios da cidade que o impacto será imenso e não 

afetará somente o Serviluz, mas toda a orla de Fortaleza. Quanto aos impactos 

sociais, estes são óbvios – removerá famílias, afetará práticas esportivas e culturais, 

destruirá ainda mais a identidade e os laços comunitários, inclusive porque o 

governo aposta na divisão e no confronto na comunidade para fazer valer sua 

vontade.
271

 

 

O documento foi construído, assinado e divulgado por diversas entidades 

comunitárias. Em paralelo, os movimentos populares realizaramm manifestações e 

fizeram campanhas publicitárias contrárias a construção do estaleiro no Titanzinho.
272

 O 

caso do estaleiro no Titanzinho logo ganhou repercussão, inclusive, nos veículos de 

comunicação esportiva.
273

 

Uma das principais estratégias do movimento, entretanto, consistiu na 

disseminação de informações “olho a olho” entre a população local. “E a tática era a 

união, confronto mesmo se fosse preciso”. Mas acima de tudo foi necessário estabelecer 

a negociação, pois “(...) não teve negociação. Era um esquema de cima pra baixo 

(...)”.
274

  

Na verdade, nessa ocasião travou-se também uma disputa eminentemente 

política entre o governo do estado, totalmente favorável e principal incentivador do 

empreendimento, e a Prefeitura, tendenciosamente a favor do movimento social que não 

aceitava construção do equipamento. As pessoas, nessa disputa carregada de falações, 

não estavam suficientemente esclarecidas: “Dizia-se que o estaleiro ia ser bom, que o 

estaleiro ia gerar emprego, que o estaleiro ia mudar a vida social do bairro, ia trazer 

benefícios e com o movimento não ao estaleiro a gente vê que tudo isso não era 
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verdade.”
275

 Por meio de folhetos impressos, das ferramentas virtuais e do diálogo 

direto com a população, procurou-se munir os moradores com dados e avaliações 

técnicas que possibilitassem o real exame das proposições do estaleiro. 

O povo, na sua maioria, estava enganado com aquela belíssima proposta de emprego. 

Enganados e comprados. Alguns foram pra falar que eram a favor, entraram nos ônibus 

indo pras audiências públicas. Comprovadamente algumas pessoas foram compradas. 

Outras se comprometeram a passar o abaixo assinado que, conforme todos ficaram 

sabendo, foi fraudulento. E essa questão toda movimentava muito dinheiro, movimentava 

uma fortuna. E essa movimentação, essa fortuna ela fazia gerar no povo, posso até dizer 

assim, a ansiedade, o desejo intenso de participar daquela fatia (...) o estaleiro ele de certa 

forma era nocivo, completamente nocivo ao povo, mas 80% estava enganado, por estarem 

enganado compraram uma briga, entraram pro lado de pessoas que na minha concepção 

não estavam com boas intenções.
276

 

 

Além das associações de moradores e escolinhas de surfe, que tiveram papel 

preponderante no processo de resistência, a relação estabelecida com outras formas 

associativas permitiu a organização de várias estratégias e modos de atuação. Um 

número expressivo de comunidades nas adjacências do bairro se juntou ao movimento e 

muitas das lutas foram unificadas nesse desejo de participação. 

Pela magnitude da proposta de intervenção do estaleiro em Fortaleza, era 

inevitável que fosse estabelecida uma teia de relações com diversos órgãos e entidades 

das várias esferas governamentais. Os ativistas passaram a se alternar no cumprimento 

de uma rotina de solicitações e requerimentos formais. Estabeleceram-se intensas 

negociações de pautas e encaminhamentos políticos das questões de interesse local. 

Constituiram-se protestos, ocupações, reuniões campais, articulação nas redes sociais, 

audiências públicas, denúncias no Ministério Público, campanhas publicitárias, 

intervenções artísticas, passeatas, entre outras. O surfista João Carlos afirmou 

enfaticamente que: 

O movimento foi bem organizado. Ele foi compacto porque não se generalizou a presença 

da massa. Porque, digamos que 70% da massa ou 80% da massa, do povo, da 

comunidade, são pessoas muito acomodadas e fáceis de serem enganadas. Mas os 

enganados ficaram de lado, essa equipe, esses grupos se prontificaram a estar aonde 

tivesse sendo tratado esse assunto sobre retirada, remoções das casas, a destruição da 

natureza. E é de forma organizada e eu acredito até intensa, esse grupo se levantou.
277

 

 

É bastante difícil precisar o número de pessoas, mesmo quando calculado em 

termos de estimativa, envolvidas nessas manifestações. Alguns ativistas ressaltaram que 

as atividades contrárias ao estaleiro envolveram mais de 500 participantes diretos, o que 
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ainda assim significa um número bem modesto, se comparado ao quantitativo total de 

habitantes. O fato é que, pela própria natureza do impacto nas sociabilidades locais, 

porém, lideranças comunitárias, pescadores, estudantes e, principalmente, os surfistas 

ficaram comprometidos seriamente com defesa da praia. 

 

Figura 30: Manifestação popular contra o projeto estaleiro. Fonte: Coletivo Ser Ver Luz, 2010. 

Na época, a Folha de São Paulo
278

 noticiou que, em Fortaleza, a Praia do 

Titanzinho, celeiro de importantes nomes do surfe nacional, corria o sério risco de 

acabar. Literalmente. O projeto para a instalação de um estaleiro da Transpetro 

(subsidiária da Petrobras), que já estava bem adiantado, acabaria com a alegria dos 

moradores e deixaria de existir uma área privilegiada para banhistas e surfistas. Isto 

porque a construção exige que as águas sejam "acalmadas", o que inviabilizaria a 

prática do surfe.  

A instalação do estaleiro ameaçava de extinção, também, as escolinhas de surfe 

que atendem a mais de 200 crianças carentes da comunidade. Segundo o vice-presidente 

da Federação Cearense de Surfe, Amélio Júnior, a Praia do Titanzinho possui as 

melhores ondas do Estado devido a dois fatores: a profundidade do mar, de cerca de dez 

metros, e a existência de um espigão, que atua como quebra-mar. 

O diretor-executivo da Associação Brasileira de Surfe Profissional (Abrasp) 

Marcelo Andrade, por sua vez, lamentava o provável desaparecimento da praia onde se 

formaram Fábio Silva (que já integrou a elite do surfe mundial, o então WCT), Tita 

Tavares (tetracampeã brasileira), Pablo Paulino (bicampeão mundial júnior), entre 
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outros. O curioso desse episódio é que o estaleiro pertence à Transpetro, ligada à 

Petrobras, que declara em seu site ser "uma das grandes parceiras do surfe brasileiro" 

pelo fato de o esporte e a empresa priorizar "a consciência ecológica e a preservação 

ambiental." 

O perfil dos participantes era o mais diverso possível. Além dos surfistas, é 

possível apontar algumas presenças mais marcantes na condução do movimento, como 

pescadores, estudantes, lideranças, ambientalistas, vereadores, além de representantes 

de várias entidades de classe. Essa diversidade ficou evidente nas parcerias 

estabelecidas entre com as associações de moradores, as escolinhas de surfe, ONGs, 

projetos sociais, gabinetes do Poder Legislativo, Associação dos Geógrafos do Brasil 

(AGB), Conselho Regional de Arquitetura (CREA), universidades, entre outras. 

No que concerne às negociações com o Poder Público, emerge quase sempre 

uma memória bastante ambígua desse episódio. “Na realidade foi uma relação de atrito, 

uma relação de luta porque a visão do estado era uma coisa a favor e a nossa era contra 

(...) eles tem suas alegações e o movimento organizado também tinha as suas, então na 

realidade não foi uma relação muito boa.”
279

 Nesse sentido, foi igualmente contraditória 

a relação estabelecida com agentes externos, ou seja, com as pessoas de fora da 

comunidade. Assim, diversos personagens e personalidades nacionais se manifestaram e 

provocaram interferência no “caso estaleiro”. 

O presidente, a prefeita, o governador, os deputados todos envolvidos, que eram 

influência externa, cada um buscava seu interesse político. E os outros, nós, por amor 

mesmo, por amor a terra, direito de ter um documento dizendo que você mora, que você 

reside naquele lugar, que você é dono daquela situação, porque a maioria das pessoas do 

Serviluz são pessoas vitimas de remoção, vitima aceita que foi chegando, fugindo e ficou 

nessa esquina. Foram afunilando aqui na esquina, na marra.
280

 

 

Essa resistência contra o estaleiro também revelou a necessidade de aplicação 

das diretrizes apontadas no Plano Diretor Participativo. De acordo com a lei, essa região 

da cidade foi definida como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), prevendo 

investimentos que garantam a qualidade de vida da população local. O Plano Diretor foi 

concluído em 2009, mas até hoje ainda não foi sequer regulamentado. O novo Plano 

Diretor Participativo de Fortaleza, aliás, foi construído após anos de polêmicos debates. 

No texto aprovado, por exemplo, foi proposta uma série de zoneamentos especiais que 
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tinham como objetivo regularizar algumas áreas de interesse prioritário para intervenção 

do Poder Público.
281

 

Além de manter a população no espaço e garantir a preservação do meio 

ambiente natural, os episódios proporcionaram uma reflexão mais ampla sobre a 

participação dos moradores na dinâmica de construção da cidade. 

Eu acho que o movimento ele se fortaleceu. Eu acho que a gente mostrou pra Fortaleza, a 

gente mostrou pro estado, a gente mostrou pro Brasil, porque isso foi notícia nacional, 

que tinha um movimento aqui que era contra. Muitos pescadores eram contra, surfistas 

eram contra, as pessoas do entorno da praia do Titanzinho eram contra. Então a gente viu 

esse movimento se fortalecer, então eu acho que o que ficou de legado realmente foi a 

força de uma comunidade ainda não muito instruída (...).
282

 

Do mesmo modo, repercutiu na vivência do cotidiano, encetando mudanças 

comportamentais imprescindíveis, possibilitando a configuração de novas relações 

sociais e a constituição de outros territórios culturais. 

Eu num consegui nada. Eu fui um beneficiado. Eu sou um siri, não consigo ficar longe da 

praia (...) cada dia mais lindo que o outro, porque o Serviluz é um lugar pra relaxar a 

cabeça, pra dá um upgrade na mente (...) até hoje eu brigo dentro d’agua, ninguém rabeia 

minha onda. Se o cara tava no movimento ele rabeia minha onda, mas os que não estavam 

no movimento: - É o seguinte meu irmão, sai da minha frente, tu não tava no 

movimento!
283

 

Gradativamente, as mobilizações comunitárias emergiram como manifestação de 

que os habitantes desse lugar não viveram a atmosfera que os circundavam sem 

acirrados conflitos e resistência. No Titanzinho, a prática do surfe deu uma continuidade 

renovada a essa tradição de luta anteriormente protagonizada, principalmente pelos 

pescadores. 

Ante essa memória de lutas na cidade, compete argumentar que a pequena Praia 

do Titanzinho se configurou historicamente como um espaço de múltiplas resistências. 

Em meio às glórias e às adversidades, proporcionadas tanto pela complicada relação 

estabelecida com a natureza quanto pelas mediações mantidas com as políticas públicas 

excludentes da cidade, homens e mulheres aprenderam a compartilhar tristezas e 

alegrias e tornando-se sujeitos na constituição de suas histórias de vida. Afinal, é 

sempre bom lembrar que a história da gente do Titanzinho e o processo de luta da 
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comunidade do Serviluz compõe uma parte fundamental da memória social de 

Fortaleza. 

 

5.4. O Tombamento da Paisagem Cultural do Titanzinho 

Em função das ameaças proporcionadas pelo projeto estaleiro, a comunidade 

acionou, entre outros mecanismos, a política pública de preservação do patrimônio 

cultural do Município.
284

 Desse modo, ocorreu a solicitação de Tombamento da 

Paisagem Cultural do Titanzinho, destacando-se uma demanda pela valorização do 

patrimônio cultural e da memória social, vinculada, principalmente, à pesca e ao surfe. 

Aos poucos, os moradores da localidade passaram a se preocupar em preservar suas 

memórias. 

Em decorrência das solicitações de reconhecimento semelhantes, procedentes de 

algumas das diversas comunidades da cidade, a Coordenação de Patrimônio realizou o 

projeto Museus Comunitários de Fortaleza
285

, como instrumento de valorização do 

patrimônio cultural nos bairros, descentralizando as novas políticas de cultura que se 

faziam no município. Em 2010, por exemplo, foram protocolados na Secretaria de 

Cultura de Fortaleza (SECULTFOR) dois processos inéditos. Essas solicitações fugiam 

do tipo de demanda, mais ou menos padronizada, que passou a se configurar como 

rotina daquela instituição. Tratava-se dos pedidos de Tombamento da Paisagem 

Cultural do Parque Natural do Sabiaguaba, área de resistência do manguezal, e da 

Paisagem Cultural do Titanzinho,
286

 praia caracterizada pela pesca artesanal e pela 
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prática do surfe - duas áreas litorâneas, ocupadas por moradia popular, mas fortemente 

ameaçadas pela especulação imobiliária que tem dominado a cidade. 

Demanda dos moradores e das associações locais, essa busca pelo 

reconhecimento da memória como patrimônio histórico e cultural parece emergir como 

nova estratégia política das classes populares na cidade. No processo de hibridez 

cultural urbano contemporâneo, muitas reivindicações e anseios passaram a ter novos 

sentidos, incorporando ao seu repertório, por exemplo, parte das demandas e 

características do que até pouco tempo chamávamos de movimentos sociais. Nos 

bairros, algumas comunidades passaram a conceber a possibilidade do tombamento, do 

registro e dos outros instrumentos legais de preservação como capazes de ajudar a 

superar outros problemas sociais. 

Na comunidade do Serviluz, constitui-se num período recente uma diversidade 

de ações coletivas cujos projetos realizados demonstram a crescente importância 

atribuída aos trabalhos com a memória local. Brasil Memória em Rede, Patrimônio para 

Todos, Percursos Urbanos, Projeto Historiando, Pontos de Memoria, Farol da 

Memoria e Projeto Memórias da Cultura
287

 são exemplos dessa perspectiva de atuação 

política. Essas e outras iniciativas têm como característica essencial a articulação em 

rede, em que as instituições, grupos e pessoas procuram modos de garantir a 

preservação do passado como mecanismo de intervenção no presente. 

As motivações que levaram os moradores a pleitearem o reconhecimento do seu 

patrimônio pelo Poder Público se articulam a outros embates. Tanto a edificação de uma 

gigantesca ponte sobre os resquícios de mangue e dunas do Sabiaguaba quanto à 

tentativa de construção de um estaleiro, numa área com enorme potencial para os 

esportes e o turismo sustentável, foram projetos considerados danosos às comunidades 

nativas; projetos novos, mas que reflorescem constantemente na história da disputa 

pelas terras do litoral, cada vez mais valorizadas pela indústria imobiliária. 
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Do ponto de vista das classes trabalhadoras, a diferença agora talvez consista 

exatamente nessa nova busca pela apropriação de um setor relativamente específico da 

política pública. Essa estratégia, no entanto, parece surgir do entendimento mais geral 

de que essa conquista mais “institucionalizada” e mais “subjetiva” da memória está 

diretamente ligada às reivindicações de outros direitos sociais na cidade, vincula-se a 

tentativa de satisfação de outras necessidades, consideradas mais imediatas. Por outro 

lado, aliava-se também à antiga tentativa das associações, escolinhas e outros grupos de 

moradores que há tempos se empenham em sensibilizar as pessoas do bairro a 

reconhecerem a importância de suas histórias como mecanismo imprescindível de luta e 

resistência. 

Nesse sentido, em meio à busca pelo entendimento da estruturação política local 

e das ações de preservação do seu patrimônio cultural, figura o desafio de perceber a 

cultura além da instituição das políticas públicas recentes. Os exercícios de 

rememoração coletiva podem potencializar os usos e os sentidos que a cultura assume 

em cada sociedade. Assim, devemos procurar os caminhos para entender o patrimônio 

cultural não apenas como uma política estratégica de planejamento e desenvolvimento 

urbano, mas como meio facilitador do intercâmbio das diversas gerações e formas de 

sociabilidades que emergem diariamente na cidade. De acordo com a proposta de 

proteção da Paisagem Cultural do Titanzinho, 

Longe de se constituir em um tema de perfil exclusivamente erudito, esse estudo na 

verdade repercute os pontos de vista e os interesses articulados em movimentos 

sociais, que expressam reivindicações identitárias e memórias coletivas 

precisamente por meio de recursos culturais identificados como patrimônios. 

Tomados como metáforas experienciais dum processo mais generalizado, o objetivo 

deste breve diagnóstico sócio-econômico-cultural é atingir a revitalização de uma 

pequena área territorial do bairro Serviluz, em especial a área da Praia do 

Titanzinho, mais do que continuar com uma tradição.
288

 

O argumento para preservação da localidade indica que o problema do Serviluz é 

residual de um processo caracterizado pela ausência de uma reforma agrária e fundiária. 

Assim, a urbanização dessa área acumula um intenso crescimento da pobreza e da falta 

de acesso formal à moradia, avolumando as vítimas da pobreza e da segregação 

socioambiental. A segregação ambiental, nesse caso, é uma das faces mais importantes 
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da exclusão social; as injustiças sociais e ambientais se alimentam mutuamente. A 

poligonal proposta para Tombamento da Paisagem Cultural foi definida de modo a 

ensejar aspectos relacionados à manutenção do modo de vida de uma população que há 

mais de 60 anos se vincula ao mar e à cidade. 

 

Figura 31: Proposta de Tombamento da Paisagem Cultural do Titanzinho. Fonte: CPHC, SECULFOR, 

PMF, 2010. Observa uma das poucas áreas de praia não verticalizadas da cidade. 

Ao enfatizar os aspectos socioambientais específicos, o texto enfatiza o modo 

como a zona costeira do Estado do Ceará atravessa um processo de artificialização e 

mercantilização da paisagem, em decorrência da dinâmica e dos modelos 

desenvolvimentistas e econômicos verificados nas políticas públicas. 

Na Praia do Titanzinho, os componentes ambientais são completamente 

relacionados aos componentes de engenharia da construção e ampliação do porto do 

Mucuripe, bem como à dinâmica de ocupação e crescimento populacional deste setor do 

litoral de Fortaleza. Essa parte da orla possui um balanço sedimentar peculiar, uma zona 

de estirâncio com setores arenoso e rochoso. Assim, a dinâmica dos sedimentos e o 

clima de ondas estão associados aos demais componentes morfológicos e obras de 

engenharia. Apesar de ser uma praia localizada na maior zona urbana do Estado, ainda 

possui grande importância biológica. A despeito dos impactos adversos sobre a biota 

local, da deficiência no saneamento básico do bairro, e da disposição inadequada de 

resíduos sólidos, estudos apontam que essa praia tem se destacado no Ceará por sua alta 

diversidade de organismos marinhos.
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A construção do estaleiro naval no Serviluz incidiria diretamente sobre a praia e 

a bacia de evolução das ondas do Titanzinho, levando à emissão de poluentes advindos 

do manuseio de implementos (solventes, óleos, tintas, soldas, fibras, metais pesados, 

materiais galvanizados, vernizes, lubrificantes, combustíveis, compostos orgânicos 

voláteis, entre outros) que poderiam originar a contaminação e interferir na qualidade 

dos ecossistemas, no modo de vida e saúde dos moradores. 

A injustiça ambiental é o mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto 

de vista econômico e social, destinam a maior carga dos danos ambientais do 

desenvolvimento às populações de baixa renda, grupos sociais discriminados e bairros 

operários. Desse modo, essas populações vivem normalmente nas áreas afetadas por 

maior índice de poluição e degradação ambiental, seja por despejo de dejetos tóxicos, 

desmatamento ou qualquer outro empreendimento. Assim, os danos ambientais 

refletem-se na vida de todos os habitantes do planeta, mas são as classes sociais 

inferiores quem de fato enfrentam os problemas decorrentes da degradação da natureza. 

Basta observar que o lixo urbano nunca é despejado em bairros nobres, mas se não 

houver lugar apropriado, certamente, não hesitarão em distribuí-los nas comunidades 

desprestigiadas da cidade. 

Recapitulando, temos estabelecido pelo Plano Diretor que a área onde seria inserido 

o estaleiro é classificada como: Zona Especial do Projeto Orla (ZEPO), Zona 

Especial de Interesse Social (ZEIS) e Zona de Preservação Ambiental (ZPA). 

Portanto as ações oriundas do poder público devem se dar no sentido de: preservar, 

reutilizar, reestruturar, proteger, urbanizar, regularizar habitações, promover a 

qualidade do meio ambiente; opostas ao que pretende o empresário em conluio com 

o Estado: remoção de pessoas para instalação de empreendimentos econômicos 

privados, degradação ao meio ambiente já fragilizado, poluição de praia em área 

urbana.
290

 

 

Fazia-se necessário, portanto, garantir a integridade dos aspectos culturais que 

caracterizam a região e seu entorno, notadamente no que se refere à manutenção do 

cenário ideal para a prática do surfe e da pesca, sem prejuízo dos investimentos na 

construção sustentável de uma estrutura urbana capaz de, a um só tempo, preservar os 

                                                                                                                                                                          
identificados, o mais importante localiza-se na região do Farol do Mucuripe e associado à Praia do 

Titanzinho. A riqueza de espécies de algas observada na Praia do Titanzinho é duas vezes maior do que 

em qualquer outra praia de Fortaleza. O banco presente nessa praia, por exemplo, possui uma comunidade 

de 180 espécies (das 196 espécies que ocorrem em Fortaleza). Ver: Solicitação de Tombamento da 

Paisagem Cultural do Titanzinho, CPHC/SECULTFOR, 2010. 
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do estaleiro na Praia do Titanzinho. Monografia do Curso de Direito da Faculdade 7 de Setembro, 2010, 

p. 69. 
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valores sociais, culturais e ambientais da região, proporcionando oportunidade de 

geração de trabalho e renda para o povo que vive no lugar. 

Nessa comunidade, a cultura oral é transmitida através das sucessivas gerações, 

sempre se recriando num processo vivo, propiciando aos grupos a possibilidade de 

constituir as próprias identidades. A manifestação dessas identidades se revela por meio 

do patrimônio cultural diverso no qual a tradição oral se configura como espaço da 

dinâmica e da disputa cultural. Pela oralidade, torna-se possível compreender a 

emergência, o conflito e a convivência de tradições locais.  

A memória deve ser concebida como presença alternativa com base na qual é 

possível estabelecer uma análise mais densa e sofisticada da realidade. Não se trata 

apenas de um processo de recolhimento de informações, mas também de um encontro 

politicamente significante, uma situação de aprendizagem em que se projeta um diálogo 

em igualdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 

 

6. CONCLUSÃO 

 

A história do Serviluz representa um dos principais casos de resistência popular 

da cidade. Constitui um dos poucos núcleos populacionais pobres de Fortaleza que se 

manteve diante das transformações urbanas tão avassaladoras quanto às da segunda 

metade do século XX.  Esta luta se explica, em parte, pela capacidade historicamente 

desenvolvida pelos sujeitos e pela necessidade objetiva de aproximação com o mar. 

Esses corpos adquiriram força, resistência, velocidade e as marcas da violência urbana, 

mas também desenvolveram a técnica, a leveza, a sensibilidade e a poética do corpo. 

Assim, apesar das deficiências socioeconômicas, os habitantes do lugar 

afloraram a capacidade de estabelecer diálogo com a diferença, de negociar, na medida 

possível, a mudança cultural no seu ritmo. Essa capacidade de articular interesses locais 

consegue fazer emergir um sentimento comunitário, fundamental em tempos de 

globalização. 

As alterações culturais desencadeadas por atividades de proporções globais, 

como o surfe e o turismo, portanto, não acontecem de modo espontâneo, desenvolvem-

se antagonismos ou afiliações são produzidos performaticamente numa negociação, 

conflituosa, complexa e sempre em andamento. Essa perspectiva de entendimento da 

cultura, forjada no interior dos conflitos e das contingências da vida social, põe em 

dúvida a supremacia da questão econômica, a herança cultural e a manutenção da 

tradição como fatores essenciais de identificação entre os homens de uma determinada 

sociedade. Desse modo, não há uma identidade original propriamente dita, não existe 

uma forma genuína de cultura ou uma tradição naturalmente recebida. 

Não havendo uma tradição cultural exclusivemente autêntica, os projetos 

culturais e a formação das sociabilidades comunitárias entre as pessoas e grupos devem 

ser concebidos como emergências criativas e hibridismos culturais que brotam no tempo 

do agora, e não como suave transição em direção a um futuro melhor. Em meio a 

desenraizamentos contínuos, ocorrem negociações desiguais e atos inssurgentes que 

marcam o tempo transitivo dos corpos em perfomance. Desse modo, as experiências 

sociais criativas podem redefir o devir, supostamente dado pela racionalidade 

econômica e cultural dominante. 
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Durante muito tempo, privilegiou-se exclusivamente o uso do conteúdo 

informativo da memória. Os historiadores se esforçavam para que as fontes orais, por 

exemplo, fossem consideradas tão legítimas quanto as tradicionais que se costumava 

usar. Essa preocupação com certo realismo ingênuo no uso das fontes negligenciou 

outras possibilidades que podiam ser levantadas mediante o estudo da subjetividade dos 

depoimentos, dos mecanismos dinâmicos da memória e dos aspectos narrativos e 

linguísticos da fala. 

Nesta pesquisa, buscamos não privilegiar a análise da vida social com suporte 

nas determinações impostas pelas condições materiais dadas, enxergando as relações 

sociais desde o campo de pressões, limites e transformações operadas pelos sujeitos. As 

interpretações totalizantes não conseguem dar conta daquilo que ainda não foi 

institucionalizado, dos processos culturais em criação e que se configuram também no 

campo do devir, ainda que vivenciados na realidade do agora. 

A linguagem, inclusive falada, deve ser concebida como produção social 

constituidora da realidade, uma linguagem socialmente ativa. Desse modo, a língua 

falada constitui a própria experiência social na medida em que se trata de uma prática 

dinâmica e que articula as dimensões históricas, pois a linguagem, como a consciência, 

só surge da necessidade do intercâmbio com outras pessoas. O entrecruzamento de 

metodologias e possibilidades no trato com a linguagem oral se configura como recurso 

fundamental no saber ouvir as diversas falas que permeiam o universo comunitário. 

Assim, impõe-se a convicção de que a cultura surfe deve ser vista como um tipo 

persistente de criação e recriação, uma presença dinâmica e um processo dialógico 

constante no seio da comunidade. 

Mediante a observação do surfe, alguns processos criativos e experimentações 

informais empregados na percepção dos espaços urbanos permitiram formular um 

estudo histórico mais comprometido com as paisagens culturais contemporâneas, muitas 

das quais em circunstância de exclusão, incitando uma perspectiva histórica que faz nas 

vivências e dilemas do cotidiano. As rupturas operadas nas tradições da pesca e a 

invenção de uma nova cultura entre os surfistas na periferia de Fortaleza foram mais 

bem percebidas por via da memória oral, imprescindível para compreender os sentidos 

da convivência de modos de vida distintos. 
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No trabalho de campo, foi necessário reavaliar constantemente as narrativas e 

outras fontes de pesquisa. O momento da comunidade agora era outro bem diferente. 

Em termos objetivos, os moradores haviam vivenciado o sentimento provocado pela 

tentativa de construção do projeto estaleiro. Esse episódio deixou bastante claros os 

perigos do desalojamento compulsivo. Recentemente, os agentes da Prefeitura e do 

Governo do Estado passaram em todas as casas do bairro, cadastrando moradores e 

avisando sobre a possibilidade da remoção de algumas habitações. Os rumores sobre a 

desapropriação, a disputa entre projetos econômicos divergentes e o nítido interesse de 

grupos da elite nessa região indicavam os cuidados necessários ao se conceder cada 

informação. Os pesquisadores, de modo geral, atravessaram um tempo de desconfiança 

quase generalizada na comunidade. Não se podia esquecer que havia diversas posições e 

articulações, inclusive internamente. Ante aquele clima tenso, as divergências se davam 

tanto pela ausência quanto pelo intenso fluxo de algumas informações.  

Por outro lado, consolidaram-se ainda mais os desencantos com a política 

institucionalizada. As insatisfações com projetos urbanísticos que surgiam alheios à 

participação da comunidade fortaleceram o desejo de ter autoafirmação local e preservar 

valores afetivos internos. Nesse caso, era evidente a vontade de alguns entrevistados de 

se expressar através da lembrança da sua trajetória de vida, reconhecendo sua 

participação na história como patrimônio cultural a ser rememorado e registrado em 

defesa da localidade. 

Com base nas fontes de pesquisa foi possível captar o ambiente social no qual se 

operou a formação de formas associativas diferentes. Foi mediante tais memórias que 

melhor se observou a complexidade das pequenas negociações com as quais se 

resolvem as demandas e os conflitos internos. Noutra perspectiva, a memória social 

possibilitou entender como os sujeitos vivenciaram as grandes transformações urbanas, 

como experimentaram as modificações tanto na paisagem quanto nos usos sociais do 

litoral. Nessa atmosfera comunitária, homens e mulheres aprenderam a compartilhar 

angústias e solidariedades, a redefinir valores e atitudes, tornando-se agentes mais 

ativos na construção de seus projetos de vida. 

As lembranças das águas e das secas, a espera pela iluminação, o precoce 

ingresso na vida fabril, o apego aos bichos do mato e as coisas do “mundo natural”, 

associações e projetos sociais são experiências constantemente rememoradas, 
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entendidas como elos de identidade. As lembranças do passado são consideradas 

“memorias vivas” dos distintos membros da comunidade. Líderes comunitários, 

pescadores, estivadores, trabalhadores da indústria, ex-prostitutas, surfistas, donas de 

casa e trabalhadores informais foram ouvidos. Mediante um processo dialógico e 

recíproco, as memórias dos moradores ajudaram a desvelar a percepção do sentimento 

de pertença ao grupo, a identificação das redes internas de solidariedade, a ajuda mútua, 

as discórdias, as sensibilidades e os valores afetivos. 
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FONTES E ARQUIVOS: 

 

a) Fontes Escritas 

1- Jornais: O Povo, Correio do Ceará, Unitário, Tribuna do Ceará, O Estado (Setor de 

Microfilmagem da Biblioteca Pública Menezes Pimentel). Jornal alternativo Mutirão 

(Instituto da Memória do Povo Cearense - IMOPEC). Folha de São Paulo (on line). 

2- Revistas: Veja, Fluir, Inside e Hard Core (Ano e edições variados). 

3- Arquivos da Associação de Moradores do Titanzinho, da Associação de Moradores 

do Serviluz, da Escolinha de Surfe do Titanzinho, do Titanzinho Surfe Clube, do 

Coletivo Ser Ver Luz, da Escola Bolca do Golfinho, entre outras. 

4- Inventário do Acervo Virgílio Távora (Arquivo Público do Ceará - APEC). 

5- Arquivo e Boletins Informativos da Companhia Docas do Ceará, do Sindicato dos 

Portuários e do Sindicato dos Pescadores do Ceará e da Colônia de Pescadores (Z-8) do 

Mucuripe. 

6 – Diagnóstico Sociocultural “De Olho no Ambiente”, Programa Petrobras Ambiental, 

2006. 

7 - Diagnóstico Socioambiental das Comunidades Titanzinho e Serviluz do Programa 

Petrobras Agenda Comunitária (PPA21). 

8 – Proposta de Tombamento da Paisagem Cultura de Fortaleza, CPHC, SECULTFOR, 

PMF. 

9 – Plano Diretor de Fortaleza, 2009. 

10- Letras de músicas, poemas e cordéis de artistas locais. 

 

b) Fontes Orais 

1. Francisco Herton Lima Rodrigues. Essa entrevista foi realizada na casa do 

entrevistado, em 30/02/2002. “Agente comia peixe até seis veszes por semana”, 

relembrou, nostálgico, Francisco Herton, mais conhecido como “moço”. O depoente 
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conta que já passou por várias profissões, afirma que todo trabalho é digno desde que 

garanta a sobrevivência dos filhos. Entre idas e vindas, lembra com saudades da irmã 

que há tempos foi para a Itália e que somente nas férias pode rever. 

2. Maria Zuleide de Oliveira Moura. “Pau pra toda obra”, foi assim que se autodefiniu 

dona Zuleide, na entrevista realizada na sala de sua casa em 01/01/2003. Dona Zuleide 

participou da primeira gestão da Associação de Moradores do Titanzinho. Através do 

seu depoimento, tomamos conhecimento das dificuldades iniciais de construção de um 

espaço de participação coletiva, dos projetos realizados, da morosidade burocrática e 

das fissuras internas que permeiam o dia-a-dia das entidades. 

3. José Osmir Monteiro de Sousa. Jovem e disposto, Osmir sugeriu que a entrevista 

fosse realizada, em 28/01/2003, sobre as pedras do paredão, onde não “tinha 

interferência”. A exemplo do pai, José Osmir é filiado ao Partido dos Trabalhadores 

(PT), segundo o entrevistado: “atualmente nosso bairro conta com aproximadamente 

trinta tipos diferentes de associações”. No Serviluz, são poucas as pessoas engajadas a 

política-partidária, sobretudo aos partidos de sequerda. 

4. João Carlos Sobrinho. Essa entrevista foi realizada na casa do depoente, em 

27/02/2003, com um grupo de quatro amigos (Camila, Idalina, Thiago e Pereira), 

durante uma disciplina acadêmica. Mais conhecido como “Fera”, João Carlos é uma 

referência local em termos de conscientização ecológica. Técnico e instrutor de surfe, 

afirma que é na natureza que está o maior patrimônio cultural do bairro. Acredita que 

cabe principalmente aos moradores criarem estratégias que viabilizem a visitação 

turística no bairro, e, sobretudo, que essa interação com o pessoal de fora pode ser 

benéfica e produtiva. 

5. Maria da Conceição Alves dos Santos. Contamos também com a participação dos 

quatro colegas da Disciplina de Seminário de Leitura, ministrada pela professora Kênia 

Rios, na realização dessa entrevista, em 27/02/2003. Na sala de sua casa, dona 

Conceição contou que veio do Camocim, interior do Ceará, à procura do pai, já 

estabelecido na capital. Na cidade, trabalhou como “classificadeira” numa empresa de 

pesca e exportação de lagosta: “nós éramos 280 mulheres, todas trabalhando de 

carteira assinada”, relata, referindo-se ao tempo em que era grande a quantidade de 

mulheres trabalhando na indústria. 

6. José Carlos da Silva. Descontraído, o entrevistado concedeu seu depoimento na casa 

de um amigo em 08/03/2005. José Carlos fala com muita naturalidade das 

transformações ocorridas no bairro, então com “duas ruazinhas”, à época em que 
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nasceu. “Minha mãe comprava dólares”, afirma, relembrando os tempos  áureos da 

zona de prostituição do Farol do Mucuripe. 

7. Mauro Sérgio Domingues. “Serginho”, como é mais conhecido, falou sobre sua 

experiência como morador do bairro em 18/05/2005, na sala de sua residência. O 

entrevistado contou sobre as transformações físicas do bairro desde a época da Praia 

Mansa, tempo em que seu pai foi o primeiro morador da ilha a adquirir um aparelho de 

televisão. Mauro Sérgio, não seguindo no ramo de pesca, passou a trabalhar no setor 

hoteleiro, onde pensa ter descobertos aprendizados importantes para sua vida. 

8. Maria da Luz Oliveira Ribeiro. Muito atenciosa, dona Daluz, como é mais conhecida, 

falou ao gravador em sua casa, em 18/05/2005. A entrevistada diz que começou a se 

envolver no trabalho comunitário apartir do convívio e do incentivo do marido, seu 

Francisco, que durante anos colaborou com a Colônia de Pescadores. Entre outras 

coisas, dona Daluz lamenta o estado de abandono de muitos jovens do bairro e o 

crescimento vertiginoso do consumo de drogas entre os adolescentes locais. 

9. Raimundo Cavalcante Ferreira. Entrevista realizada na casa do depoente em 

12/05/2006. “Raimundinho”, como é mais conhecido, ex-competidor, foi campeão 

cearense de surfe amador em 1987. Apesar de apaixonado pelo esporte e um dos 

primeiros do bairro a receber patrocínio, não conseguiu se firmar como profissional. 

Trabalha ocasionalmente como instrutor e organizador de campeonatos de surfe, mas 

exerce outras profissões. 

10. Natalee Ferreira de Sousa. Essa entrevista foi realizada na casa do entrevistado em 

20/05/2006. Estivador aposentado após trinta anos de serviço, seu Natalee demonstra 

uma imensa compreensão do processo de trabalho portuário e entende o porto do 

Mucuripe como ponto-chave da ocupação dessa parte da cidade. Leitor compulsivo, 

procura sempre o entendimento mais amplo dos fenômenos que envolvem a história do 

bairro. É enfático ao firmar a necessidade premente de educar os mais jovens para 

otrabalho. 

11. Maria Ferreira Dias. Dona “Mariazinha”, como é mais conhecida concedeu sua 

entrevista na sede da Associação de Moradores do Serviluz, em 31/06/2006. A 

entrevistada fala com entusiasmo da melhoria operada na comunidade e dos projetos 

que ajudou a desenvolver com os moradores. Conta como começou a formação da 

primeira associação de moradores no bairro, as viagens à Brasília e orgulha-se de ser 

reconhecida como uma referência na luta comunitária, inclusive fora Fortaleza: “me 

sinto homenageada”, resume. 
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12. Cláudio Kakão Lima. O professor kakão falou da sua varanda, uma das vistas mais 

privilegiadas da praia. Conta que tomo a decisão de mudar da Praia do Futuro para o 

Titanzinho, porque previa o crescimento do lugar juntamente com o surfe. Hoje 

sobrevive do ensino e organização de eventos de surfe. Atualmente está convertido e 

lidera uma célula da igreja evangélica Bola de Neve que tem como um dos focos de 

atuação a ressocialização de jovens ex-praticantes de esportes radicais envolvidos com 

drogas. 

13. Clécio Alves dos Santos. Clécio é um Agente de Saúde Comunitária. Apesar de 

jovem, desempenha um dos papéis sociais mais ativos na comunidade. Colaborou na 

articulação dos trabalhadores do bairro no movimento de luta contra o estaleiro. 

Recentemente graduou-se em pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará e 

participa de diversos coletivos populares. 

14. Ilamar da Silva. O veterano Ilamar começou a surfar quando as águas do Titanzinho 

ainda eram dominadas pelos surfistas de fora. Nesse tempo, os nativos apenas assistiam 

o desfile de modismos e equipamentos que passavam pela comunidade. Enquanto todos 

ainda queriam jogar futebol, Ilamar começou a trabalhar numa “oficina de surfe” e logo 

desenvolveu o gosto de competir. Filho de um pescador oriundo do município de 

Acaraú, litoral leste do Ceará, não quis exercer o ofício do pai e começou a surfar os 

primeiros campeonatos de tábua, ingressando “no único esporte que podemos subir”, 

afirma. 

15. Lucinho Lima. Nasceu na Praia Mansa e seus pais são do município de Acaraú, no 

Ceará. Lucinho foi aluno de escolinhas locais e bem cedo partiu para o Rio de Janeiro 

em busca da profissionalização no surfe. Figurou entre os principais atletas da elite do 

surfe brasileiro durante vários anos, ganhando etapas importantes do principal circuito 

brasileiro de surfe, o Super Surfe. Recentemente, apesar dos títulos, teve que mudar de 

profissão e passou a trabalhar no setor industrial. Apesar disso, diz que “(...) o surfe 

nunca mais vai sair da minha vida”. 

16. Rodrigo Nascimento Lima. Rodrigo começou a surfar graças à primeira prancha que 

ganhou do irmão. Sua narrativa aponta que o surfe passou a ser coisa de família. No 

início lembra que seus pais preferiam que ele tivesse outras brincadeiras devido aos 

“perigos do mar”. Competiu em diversos campeonatos estaduais, mas diz que “meu 
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destino agora é trabalhar”. Rodrigo foi “recrutado” para essa entrevista enquanto 

realizava serviços como auxiliar de pedreiro na comunidade. 

 

 

c) Links e sites da internet 

 

- “Artistas e outras personalidades se manifestam contra a remoção e contra o estaleiro 

na Praia do Titanzinho”. In: http://www.youtube.com/watch?v=-RvJY7quWwQ. Acesso 

em 23/01/2010;  

- Reportagem publicada por Renata Baptista no jornal Folha de São Paulo sobre a 

construção do estaleiro. In: www.folhaonline.com.br. Acesso em 23/03/2010;  

- “O caso do Estaleiro do Titanzinho ganha repercussão nos veículos de comunicação 

esportiva”, in: http://www.cearasurf.com.br/capa/estaleiro-do-titanzinho. Acesso em 

04/04/2010. 

-Vocabulário Ortográfico da Academia Brasileira de Letras. Disponível em: 

http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23. Acesso em 

14/01/2013.  

- Dicionário. Disponível em: http://pt.bab.la/dicionario/ingles-portugues/surf. Acesso 

em 10/01/2015. 

-www.ecycle.com.br/.../1034-prancha-de-surfe-tem-muitos-impactos-ambietais. Acesso 

em 29/05/2012. 

- www.ecycle.com.b. Acesso em 21/12/2013. 

- http://www.datasurfe.com.br/2008/09/duke-kahanamoku-1890-1968.html. Acesso em 

12/01//2012. 

- http://www.surfguru.com.br/ciencia/2007/01/o-surf-e-um-esporte-menos-perigoso-do-

que-se-imaginava-uma-pesquisa-afirma.html. Acesso em 23/12/2011. 

- http://www.surfguru.com.br/ciencia/2007/01/o-surf-e-um-esporte-menos-perigoso-do-

que-se-imaginava-uma-pesquisa-afirma.html. Acesso em 25/12/2012. Disponível em: 

http://waves.terra.com.br/surf/noticias/entrevistas/perfil/pablo-paulino/o-sonho-

continua. Acesso em 24/09/2014. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-RvJY7quWwQ
http://www.folhaonline.com.br/
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http://www.ecycle.com.b/
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http://www.surfguru.com.br/ciencia/2007/01/o-surf-e-um-esporte-menos-perigoso-do-que-se-imaginava-uma-pesquisa-afirma.html
http://www.surfguru.com.br/ciencia/2007/01/o-surf-e-um-esporte-menos-perigoso-do-que-se-imaginava-uma-pesquisa-afirma.html
http://www.surfguru.com.br/ciencia/2007/01/o-surf-e-um-esporte-menos-perigoso-do-que-se-imaginava-uma-pesquisa-afirma.html.%20Acesso%20em%2025/12/2012
http://www.surfguru.com.br/ciencia/2007/01/o-surf-e-um-esporte-menos-perigoso-do-que-se-imaginava-uma-pesquisa-afirma.html.%20Acesso%20em%2025/12/2012
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ANEXOS 

  

 

Figura 32: Anexo 1: Campanha de limpeza de praia no Titanzinho. Fonte: Coletivo Ser Ver Luz, 2012. 

 

 

 

 
 

Figura 33: Anexo 2: Reportagem da imprensa francesa sobre o surfe no Titanzinho. Fonte: Escolinha 

Beneficente de Surfe do Titanzinho, 2011. 


