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1. Introdução 

É inegável o acelerado processo de tecnificação de parte considerável do mundo. 

As sucessivas revoluções técnicas foram desencadeadas mais intensamente na segunda 

metade do século 20, principalmente nas décadas de setenta e oitenta, quando então o 

advento do computador sai dos laboratórios universitários para fins de pesquisas científicas 

militares, e entra na vida das pessoas (pelo menos aquelas que dispõem de poder aquisitivo 

para isto) como mais um utensílio doméstico. 

O acesso a um turbilhão de informações através da técnica fez parecer de início ao 

ser humano que a vida se tornaria mais fácil. Porém, em muitos aspectos não é o que se 

tem verificado, percebe-se que as pressões exercidas sobre o cotidiano das pessoas, ao 

contrário do que se pensava, aumentaram em vez de diminuírem. 

A importância do acesso fácil à informação é inegável, mas pouco ou quase nunca 

se pergunta que tipo de informação e como esta se realiza.Constata-se que com a 

crescente tecnificação do mundo e, portanto dos lugares crescem também as formas de 

controle sobre a vida, os horários rígidos, a cronometragem dos passos e até o ritmo do 

pensamento muitas vezes é tocado em freqüência determinada pelas circunstâncias do 

momento. Junte-se a isso as múltiplas formas de vigilância, de espionagem, de controle do 

tempo e espaço de vida das pessoas (microfones de escuta, câmeras de vídeo, etc.). Além 

disso, a informação cada vez mais veloz matemática e precisa, o que por um lado facilita o 

intercâmbio entre as pessoas e por outro, aterroriza, cega, entorpece e fetichiza.Tudo isso 

muitas vezes provocado pela publicidade em todas as suas formas diretas e indiretas 

voltada para a mercadoria e exaltação do valor de troca. 

O mundo parece ter virado um grande “big brother” através da globalização que 

investiga, pesquisa os lugares, e também as pessoas numa busca seletiva das 

possibilidades existentes capazes de assegurar a competitividade e acumulação 

megalômana da mais-valia. Por trás desse processo estão grandes agentes (empresas 
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transnacionais interagentes de governos de Estados-nações e de organismos internacionais 

(FMI, Banco Mundial)). Esses agentes vão abrindo cada vez mais as portas do mundo e 

aprisionando o espaço para instalação das técnicas hegemônicas afinadas com a busca de 

lucros em todas as circunstâncias. É o império da mercadoria impondo o valor de troca cada 

vez mais sobre o valor de uso, utilizando a técnica como álibe que ao mesmo tempo, 

também é instrumento de justificação, de persuasão e controle. 

Com isso o espaço cada vez mais tecnificado, em vez de liberto torna-se prisioneiro 

e, portanto aprisiona o cotidiano na sua dimensão temporal-espacial e vice-versa, embora 

as insurgências (as múltiplas formas de rebeldias, resistências que não se deixam tragar 

facilmente) estejam sempre escapando. 

A programação da espacialização do cotidiano ”em nome da técnica” e 

conseqüentemente da mercadoria se instala por sucessivas intervenções.E hoje quando 

técnica e ciência unificam-se, contraditoriamente a cidadania torna-se ainda mais limitada, o 

que nos faz crer que o processo de espacialização tecnificado a partir da técnica 

hegemônica, não tem contribuído para a libertação do espaço e assim da sociedade, mas 

para o seu maior controle e aprisionamento em muitos casos. Uma sociedade em grande 

parte tecnificada, mas ainda imatura, egocêntrica e inconseqüente no que tange as relações 

sociais mais diversas.Tudo indica que o fato da maioria dessas tecnologias terem sido 

gestadas em laboratório de pesquisas científicas militares, voltadas para a guerra, tenha 

influenciado e se estendido ao espaço como um todo de forma direta ou indireta. 

A sensação que se tem é de uma permanente autofagia em nome da 

competitividade, da concorrência, da mercadoria, gerando um imenso mal-estar e 

infindáveis desigualdades e patologias sociais. 

A racionalização e a artificialização exacerbada através da especialização das 

pessoas atinge hoje o paroxismo, tornando-as cada vez mais‘embrutecidas’’,”endurecidas”, 

atomizadas, estranhas a si mesmas e aos outros. 

O exagero das técnicas dominantes traz a perca de referências do lugar, 

referências estas constituídas em outras temporalidades, nem por isso desimportantes. 

Muitas vezes as técnicas dominantes através do Estado e das empresas se apropriam das 

referências culturais mais genuínas e as transfiguram, padronizando-as, cooptando-as e 

terminam por desqualificá-las arrancando-lhes a alma. Comunidades inteiras são solapadas, 

fragmentadas, pressionadas e fragilizadas pela perca das origens e de identidade. Esses 

acontecimentos são complexos e demandam permanentes pesquisas para aqueles que 

buscam uma transformação mais justa, igualitária e libertária do mundo. 
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As recentes mudanças ocorridas em Fortaleza com o processo de modernização e 

expansão urbana sejam, pela abertura de novas avenidas, desvio e duplicação de curso de 

outras no sentido de procurar atender aos fluxos das novas demandas globais, entre elas o 

turismo, têm não só acelerado o ritmo da cidade alterando a sua dinâmica, mas ao longo 

dessas vias novas equipamentos urbanos têm sido instalados muitas vezes a revelia dos 

moradores do seu entorno. Tais intervenções ocorridas no espaço refletem no cotidiano das 

pessoas como vem ocorrendo com as (os) tapioqueiras (os) no distrito de Messejana-

Fortaleza-Ceará. 

A via onde se concentravam as casas de fabricação da tapioca (uma herança 

cultural da culinária indígena e dos índios potiguaras), foi cortada e de certo modo deixada 

de lado pela CE-040 que teve seu curso desviado, alargado e duplicado. 

Essas mudanças acabaram intervindo no cotidiano das (os) tapioqueiras (os) que 

perderam seus antigos fluxos de consumidores locais e turistas que por ali passavam a 

caminho ou de volta das praias, os quais eram atendidos pelas famílias das (as) 

tapioqueiras (os) que mantinham uma produção familiar. 

O então governo do Estado criou em 2002 o Centro da Tapioca e do Artesanato de 

Messejana a margem da nova CE-040 alegando “destinar-se as (aos) tapioqueiras (os)”. 

O novo Centro da Tapioca trouxe com ele normatização, regulamentação, 

padronização, enquadramento, controle, traduzidos no cotidiano das (os) tapioqueiras (os) 

como novas formas de pressão, o que acabou provocando a desistência de algumas (uns) 

antigas (os) tapioqueiras (os), e a perca de apropriação por parte de outras que deixaram de 

ser protagonistas do próprio tempo vida e do próprio trabalho, para serem executoras (es) 

das novas exigências para permanência no Centro da Tapioca. Além disso, a disposição 

dos boxes no espaço arquitetônico do Centro da Tapioca não favoreceu igualmente a todos 

(as) em relação a fatores como: estacionamento, luz solar (tendo em vista as altas 

temperaturas do clima cearense, uma vez que os boxes na sombra são mais favorecidos) e 

finalmente o modelo “panóptico” (Foucault, 2002), assumido não só na arquitetura, mas 

também na forma de funcionamento. 

Esse estudo busca compreender e refletir sobre o espaço contemporâneo, a 

técnica, o cotidiano e o lugar, considerando nesse caso o cotidiano e o lugar das (os) 

tapioqueiras (os) em Messejana – Fortaleza-CE, após o desvio, alargamento, duplicação da 

CE-040 e instalação do Centro da Tapioca e do Artesanato de Messejana. 

Na verdade não se trata aqui de rejeitar as novas técnicas por qualquer razão 

(saudosismo ou devoção às tradições), até porque não há como escapar as mudanças 

provocadas pelas inovações, estas estão presentes em quase tudo. E dependendo do 
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destino das inovações técnicas, se estas promoverem a apropriação voltadas principalmente 

para o uso, emancipação e bem-estar das pessoas, de modo que elas recuperem a 

natureza, o tempo de vida, corpo, tempo,espaço, desejo (no sentido proposto por Lefebvre, 

e não o tempo da aceleração técnica em nome do capital, serão bem vindas. Mas é 

importante lembrar que a técnica interventora, ou persuasiva não é inocente, ela coloniza, e 

geralmente tem tido uma finalidade que lhe rouba o sentido, ou seja, sujeição ao valor de 

troca em detrimento do valor de uso. Quem saberá em que rumo isto poderá terminar? As 

novas técnicas se instalam ou por persuasão através do marketing, ou por intervenção, de 

forma autoritária pura e simplesmente. Junte-se a isto o fato das novas técnicas na maioria 

das vezes criar novas carências (muitas delas desnecessárias e supérfluas) que o ser 

humano poderia muito bem viver sem elas. 

Inicialmente esse trabalho se encaminha para um entendimento do espaço 

contemporâneo como algo ambíguo. De um lado buscando a totalidade em permanente 

processo, almejando realizar-se através do fenômeno técnico abrangente inter-relacionando 

técnicas hegemônicas com técnicas tipicamente constituintes dos lugares, 

metamorfoseando-se no sentido de criar totalidades inerentes a uma totalidade maior, o 

espaço mundial. E de outro, como fragmento, devido à transformação do espaço em 

mercadoria, prevalecendo o valor de troca sobre o valor de uso. A partir então do 

entendimento do lugar como uma totalidade que tem presente uma totalidade maior o 

mundo, o lugar também se realiza enquanto “dimensão espacial do cotidiano”, dimensão 

esta, de proximidade, comunicação e busca de apropriação, já que a cotidianidade se 

apresenta com uma dupla face, a face das apropriações (insurgências, resíduos, festa), e a 

face das pressões (técnicas de intervenção e técnicas interventoras, programações, 

normatizações, controle, padronizações, ritmo acelerado, e o valor de troca em detrimento 

do valor de uso.). 

Dando continuidade ao movimento do pensamento deste estudo procura-se refletir 

sobre as intervenções técnicas no lugar e, portanto no cotidiano das (os) tapioqueiras (os) 

em Messejana, Fortaleza - Ceará a partir de alguns conceitos e categorias como: técnica, 

contradições, pressões, apropriações, representações, cotidiano e lugar. Para isso tomou-se 

como referência principalmente: Lefebvre (1969); Santos (1997); Carlos (2001); Damiani 

(2001); e Silveira (2000); 

O presente trabalho traz no seu corpo uma subdivisão iniciando com o tratamento 

do fenômeno técnico na contemporaneidade, para depois se deter mais especificamente na 

questão da aceleração técnica propiciada pelas inovações tecnológicas e no lugar, enquanto 

dimensão espacial do cotidiano das (os) tapioqueiras (os). Finalmente conclui deixando em 

aberto as reflexões através de questionamentos levantadas à cerca das técnicas 
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hegemônicas, do lugar e do cotidiano de uma forma geral e mais especificamente do lugar e 

do cotidiano das (os) tapioqueiras (os). 

2.Para entender as intervenções técnicas no espaço e cotidiano das (os) tapioqueiras (os). 

A compreensão das intervenções técnicas recentes no espaço e cotidiano das (os) 

tapioqueiras (os) exige em primeira mão o entendimento da modernidade, portanto do 

processo de modernização, dos modernismos, do fenômeno técnico, enfim das técnicas e 

do espaço contemporâneo. Necessita também de uma leitura capaz de fazer emergir as 

“ilusões”, fetiches, aparentemente invisíveis e ocultos por trás das novas técnicas que se 

exercem como formas de pressões. Para a partir daí (quem sabe...), descortinar e propor 

novas possibilidades de apropriação. 

Giddens (1991, p.12), vai dizer num primeiro momento que: (...) ”modernidade’ 

refere-se a estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir 

do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência”. 

Já Lefebvre procura definir modernidade nesses termos: 

Nos definimos modernidade como sombra da Revolução, seu 

esmigalhamento e às vezes sua caricatura. De maneira que ela 

não seria nem para se rejeitar de um bloco nem para proclamar. 

Esta é, válida para os países socialistas, apesar de não 

exatamente da mesma maneira que do lado burguês. Em 

outros termos, nós damos toda sua extensão ao conceito de 

desigual desenvolvimento. Nós o estendemos à vida cotidiana e 

privada, à moral, à estética, e não unicamente às modalidades 

do processo cumulativo. 

Lefebvre em seu livro “Introdução a modernidade”, diferente de Gidens, vai se 

referir à modernidade na fase iniciada no começo do século 20 descortinando a desigual 

inserção desta nos diferentes países, tanto naqueles ditos periféricos, como naqueles ditos 

centrais, e para isto leva em consideração o conceito de desenvolvimento desigual. Para 

Lefebvre a modernidade produz os seus próprios álibes: o modernismo, o esteticismo, o 

moralismo, o ontologismo, o cientificismo, o niilismo. 

Sabemos da complexidade que envolve o conceito de modernidade, mas se 

fazemos aqui breve alusão a este, é somente para reforçar que a aceleração dos avanços 

técnicos nasce no seio da modernidade. E também lembrar a importância do estudo das 

técnicas filiadas ao contexto. 
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Na América Latina a modernidade chega com o gosto amargo da convivência dos 

modernismos com formas arcaicas de exploração da sociedade como diz Martins (2000, p. 

22; 23; 27): 

 (...) é uma modernidade constituída ao mesmo tempo de 

temporalidades que não são as suas. A diversidade dos tempos 

históricos que se combinam nessa modernidade difícil, (...) 

incorpora a cultura popular que pouco ou nada tem de 

moderno; mas, insisto, incorpora também efetivas relações 

sociais datadas, vestígios de outras estruturas e situações que 

são ainda, no entanto, realidades e relações vivas e vitais. E 

que anunciam a historicidade do homem nesses desencontros 

de tempo, de ritmos e possibilidades, nessas colagens. (...) nos 

chega, pois pelo seu contrário e estrangeira, como expressão 

do ver e não como expressão do ser do viver e do acontecer. 

Chega-nos como uma modernidade epidérmica e 

desconfortável sob a forma do fardo nas costas do escravo 

negro, ele mesmo negação do capital e do capitalismo, embora 

agente humano e desumanizado do lucro naquele momento 

histórico. Ou sob a forma da vigilância cotidiana no panóptico 

oculto numa vila inteira de operários. 

Desse modo à modernidade acaba nos chegando pelo seu lado mais perverso se 

aproveitando das formas pré-existentes não só, mas principalmente com a finalidade de 

acumulação. . 

O processo de modernização retardou nesse contexto e quando chegou, foi sob os 

estardalhaços das intervenções técnicas, modernismos, reforçando e favorecendo as forças 

hegemônicas internas e externas, ampliando as disparidades de classes. É claro que nem 

tudo é negativo, existem ganhos, embora não muitos quando pensamos nas percas em 

termos de apropriação de tempo e espaço de vida, de corpo e desejo e dos sacrifícios de 

muitos. 

A modernização no Brasil e mais especifica e recentemente no Ceará além de ter 

acentuado as desigualdades sociais desprotagonizou muitos atores sociais da sua própria 

vida e trabalho. Elias (2002, p.11 e 12) sobre o novo papel assumido pelo Estado do Ceará 

na divisão social e territorial do trabalho no Brasil, comenta que: 

Nos últimos quinze anos, é visível sua reestruturação 

econômica com objetivos claros de inserir-se no circuito da 

produção e do consumo globalizados. 
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Tal reestruturação, ou seja, o dinamismo econômico e a 

produção do território cearense podem ser observados, 

principalmente, pela modernização da produção agrícola; pela 

implantação de novas indústrias; pelos investimentos no 

turismo litorâneo; pela expansão do comércio e dos serviços, 

assim como pela construção de todo tipo de infra-estrutura 

necessária para dar fluidez à produção e ao consumo 

(transportes, comunicações, saneamento básico, recursos 

hídricos, etc.). 

 Este tem sido o legado das intervenções técnicas que cada vez mais submetem o 

espaço ao valor de troca em detrimento do valor de uso, portanto o principal interessado, a 

sociedade, na sua grande maioria aqueles a quem pertence o uso dos lugares tem os seus 

interesses e satisfações negligenciados em nome da mercadoria. 

Assim, qualquer trabalho geográfico que se faça hoje não poderá jamais desprezar 

a questão da técnica. Até porque não é possível realizar uma leitura coerente do espaço 

geográfico sem levar em conta, fenômeno tão abrangente. Santos (1997, p.25), nos alerta 

para esta questão dizendo: 

É por demais sabido que a principal forma de relação entre o 

homem e a natureza, ou melhor, entre o homem e o meio, é 

dada pela técnica. As técnicas são um conjunto de meios 

instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza sua vida, 

produz e, ao mesmo tempo, cria espaço.Essa forma de ver a 

técnica não é, todavia, completamente explorada. 

Portanto, a técnica está presente em tudo o que se faz e é desta forma que 

contribui para a constituição do espaço seja esta arcaica, tradicional ou moderna. Mas sem 

dúvida a preocupação deste trabalho volta-se para as intervenções técnicas modernas no 

cotidiano das (os) tapioqueiras (os) com suas pressões, seus fetiches em nome da 

mercadoria que por sua vez já possui os seus próprios fetiches. 

Santos (1997, p.30-31) reafirma a importância e abrangência da técnica 

aconselhando um estudo que implicaria em (...) “ir além da pura informática e obrigaria a ver 

o conjunto das técnicas, presentes e passadas, na configuração do território, através de um 

processo de desenvolvimento desigual e combinado. Cabe marcar a distinção entre as 

técnicas particulares examinadas na sua singularidade, e a técnica, isto é o fenômeno 

técnico, visto como uma totalidade”. 
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Os lugares são territorializados pelas técnicas, tanto as técnicas herdadas gestadas 

e reproduzidas instantaneamente por uma determinada sociedade como as técnicas 

dominantes estrategicamente programadas e instaladas, invasoras do lugar, 

desterritorializadoras e territorializadoras impingindo poderes os mais diversos. 

Para reforçar, Santos (1997, p.31), diz: “a relação que se deve buscar, entre o 

espaço e o fenômeno técnico, é abrangente de todas as manifestações da técnica”. E 

complementa ainda: “Só o fenômeno técnico na sua total abrangência permite alcançar a 

noção de espaço geográfico. Dentro dessa ótica é possível afirmar que tal qual o espaço, o 

fenômeno técnico na sua totalidade é multidimensional, possui dimensões: social, política, 

econômica, cultural”. 

Ainda dentro dessa perspectiva de totalidade, com relação à discussão do que 

venha ser meio técnico e meio geográfico ,Santos (1997,p.35) comenta que: 

(...) não há essa coisa de um meio geográfico de um lado e um 

meio técnico do outro.O que sempre se criou a partir da fusão é 

um meio geográfico, um meio que viveu milênios como meio 

natural ou pré-técnico, um meio ao qual se chamou de meio 

técnico ou maquínico durante dois ou três séculos, e que hoje 

estamos propondo chamar como meio técnico-científico-

informacional. 

Nesse sentido ainda Santos (1997, p.35) adverte mais adiante que: ”No domínio 

das relações entre técnica e espaço, uma primeira realidade a não esquecer é a da 

propagação desigual das técnicas”. Quer dizer por um lado este é um aspecto a ser 

observado, de fato há um processo seletivo de escolha e eleição dos lugares mais aptos, 

aqueles que oferecem mais possibilidades de realização técnica programada e de sua 

intencionalidade de controle e lucro. E no mesmo rumo um outro aspecto deve ser 

considerado como pontua Santos (1997, p.35):” Do ponto de vista específico da técnica 

dominante, a questão é outra: é a de verificar como os resíduos do passado são um 

obstáculo à difusão do novo ou juntos encontram maneiras de permitir ações simultâneas”. 

É verdade que a imposição de novas técnicas não se dão sem as resistências do 

lugar o qual, muitas vezes reage com suas temporalidades diversas. Tais temporalidades 

(demarcadas por técnicas especifica que identificam o lugar e assinalam as suas diferenças) 

podem ser esmagadas ou capturadas e adaptadas aos novos padrões técnicos, embora 

sempre de uma forma, ou de outra, busquem resistir. 

Podemos dizer que na atualidade a técnica dominante se aplica na maioria das 

vezes indiferente aos apelos das culturas preexistentes ou das técnicas originais do lugar, 
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técnicas estas típicas das populações locais. Nesse caso trata-se de reconhecer que por 

mais inevitáveis que possam parecer ser as mudanças técnicas impetradas pelo processo 

de modernização não se deve descartar, atropelar ou cooptar as formas de vida anteriores. 

As populações precisam ser ouvidas e verdadeiramente consideradas, com todas as 

prerrogativas inerentes a cidadania inclusive a principal delas muitas vezes deixada de lado, 

a apropriação. Mas é sabido por todos, que, em quase cem por cento dos casos, isto nunca 

acontece. E quando ocorre, é só para legitimar a situação imposta e não para fazer valer de 

fato os interesses das populações locais. .Além disso, se dermos uma ligeira “espiada” na 

história das técnicas, na difusão desigual e universalização da técnica direta ou 

indiretamente em toda parte, examinando sob esse aspecto a história do mundo, veremos 

que a aceitação das técnicas novas foi sempre relativa e sempre incompleta, com algumas 

resistências. Tal situação é verificada no cotidiano e lugar das (os) tapioqueiras (os). 

As intervenções técnicas verificadas no cotidiano das (os) tapioqueiras (os) 

imprimiram um novo ritmo de trabalho e de vida. Entre elas, o desvio, alargamento e 

duplicação da nova CE – 040 (denominada pelo governo do estado de estrada do sol 

nascente que acabou deixando de lado o antigo trecho pertencente a Barão de Aquiraz 

onde residiam e vendiam tapioca as antigas (os) tapioqueiras e por onde passavam os 

consumidores locais e turistas com destino ao litoral leste). Outra intervenção se deu com 

instalação do novo Centro da Tapioca e do Artesanato de Messejana.que não incorporou 

todas (os) as (os) tapioqueiras (os), pelo menos as (os) mais antigas (os). Algumas (uns) 

destas (es) desistiram ou transferiram a atividade para as (os) filhas (os) ou para novos 

“permissionários” que nunca tinham sido tapioqueiras (os) os antes e que se instalaram no 

novo Centro criado. As (os) tapioqueiras (os) que permaneceram no Centro da Tapioca 

tiveram que se submeter às novas condições de pressões impostas. Condições estas, 

muitas vezes identificadas nas novas formas de normatização, regulamentação, 

padronizações, ritmo de trabalho mais acelerado (ritmo de feest food, “tapioca sanduíche”), 

novas relações de produção, monitoramento externo realizado por “assessorias” e controle 

técnicos de outras instituições; o local de trabalho que não constitui mais uma extensão de 

casa; o aumento da violência pelos assaltos ocorridos no entorno (coisa que antes não era 

comum, já que as famílias morando próximas formavam um corpo de proteção espontâneo, 

não havendo nem mesmo muro entre as casas);.O modelo arquitetônico lembrando o 

panóptico é um outro elemento de pressão do Centro da Tapioca favorecendo controle e 

vigilância de uns sobre os outros na mobilização dos corpos; além do aumento da 

concorrência; das cobranças de um padrão de qualidade que busca ser condizente com as 

demandas do turismo, a transferência do leme do próprio trabalho e da própria vida das (os) 

tapioqueiras (os) pela desapropriação do seu tempo e espaço de vida. 
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É preciso dizer que as mudanças sempre virão, e não há como evitá-las por que 

esse é o movimento da história, mas é importante saber quais mudanças e como 

implementá-las, quem são os interessados e quais são as suas pretensões, se tais 

mudanças contribuem para maior apropriação e emancipação daqueles que compartilham o 

lugar ou, do contrário, contribuem para aumentar as pressões? E ainda, como transformar 

essas intervenções técnicas em possibilidades de apropriação, de modo que deixem de ser 

uma interventoras e passem a ser elementos de apropriação condizente com os anseios e 

ritmo de vida dos diretamente atingidos? 

Os avanços técnicos possuem níveis diferentes e intencionalidade capaz de movê –

los conforme a possibilidade de realização da mercadoria, que como já foi dito, não há 

inocência, nem neutralidade na técnica, (principalmente hoje onde toda técnica passou a ser 

suspeita pela sua filiação ao valor de troca demandando mais e mais poder para a sua 

realização). Santos (1997, p.36) vai dizer que: “Graças às novas técnicas, foi possível ao 

mundo entrar na fase do imperialismo, mas as possibilidades técnicas disponíveis não foram 

completamente utilizadas”. E complementa ainda Santos dizendo que o (...) “funcionamento 

simultâneo e harmônico desses impérios, segundo níveis os mais diferentes de tecnologia 

presentes no centro e na periferia, resulta do fator político”. Santos ao tecer comentários 

sobre a colonização e descolonização (1997, p. 37), vai dizer que: 

(...) os desequilíbrios produtivos eram compensados pelos 

equilíbrios comerciais, numa sábia utilização política da 

desigualdade tecnológica O sistema vai durar praticamente um 

século, e a crise vai dar-se quando os países que dispunham 

de tecnologias, mas não de colônias, descobrem a necessidade 

de penetrar nesses circuitos fechados, pela sedução ou 

mediante o aberto incentivo a implosão dos impérios.(...) os 

E.U.A. passam a estimular, no mundo como um todo, a 

produção de um clima psicológico e intelectual favorável ao 

processo de descolonização.Esta produz uma crise no interior 

de cada império.(...) o império americano do após guerra não 

tem como base a posse das colônias, mas o controle de um 

aparelho produtor de ciência e de tecnologia e a associação 

entre esse aparelho, à atividade econômica e a atividade militar. 

Nesse sentido, grosso modo poderíamos dizer que o controle do aparelho produtor 

de ciência e tecnologia atrelado à atividade econômica e militar deixa claro que a técnica de 

forma mais sutil, porém mais eficaz, também coloniza.Com isso o processo de globalização 

acelera numa permanente alusão as tecnologias, e a uma vontade de enquadramento do 
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mundo pelas técnicas hegemônicas.Tal anseio não se realiza por completo graças às 

resistências conseqüentes das diferenças que constituem os lugares. 

A inseparabilidade entre espaço e tempo, nos faz crer que o espaço como resultado 

da unidade espaço-tempo é uno e diverso. Uno, através do processo de modernização ou 

totalização, ou ainda tecnificação realizada pela divisão internacional e territorial do trabalho, 

portanto, seletivo, direta ou indiretamente atinge a escala global. E diverso, pela diversidade 

de multiplicidade de tempos que gera uma multiplicidade de recortes espaciais, imbricados, 

inter-relacionados (territórios, regiões, lugares), como totalidades filiadas a uma totalidade 

maior, a mundialidade do espaço geográfico em permanente processo dialético de 

“totalização” e fragmentação sempre em transformação. 

O rastro da técnica materializada no espaço encarna e marca o tempo, a história. E 

o tempo instrumentalizado pela técnica demarca e marca o ritmo das transformações 

espaciais. 

Essa técnica totalizante da qual tanto se fala tem sem dúvida o peso da mão do 

poder da técnica dominante, una e diversa na inter-relação com os diferentes lugares, 

jamais será a mesma, Isto porque cada lugar terá sempre uma forma de reação própria, o 

que dá um caráter diverso ao espaço em processo. Mas esse caráter diverso não impede os 

danos muitas vezes gerados pelas intervenções técnicas instaladas a revelia das diferentes 

demandas populacionais locais. 

O que conta mesmo para a técnica dominante é o enquadramento de todos para a 

realização da mais valia, do valor de troca, portanto, da mercadoria para a acumulação. E 

para isso utiliza vários instrumentos canalizadores de poder: inovações (muitas vezes 

controladoras, fúteis e nocivas até); introdução de comportamentos padronizados, 

programados, repetitivos que não priorizam o uso e sim o valor de troca; e, junte-se a isso o 

“esteticismo”, o “moralismo”, o “cientificismo” (Lefebvre,1969). Portanto, a política - 

econômica mundial voltada para a acumulação de capital tem nas novas técnicas o seu 

maior”álibe”. 

2.1. A pressão da aceleração das inovações técnicas sobre o cotidiano das (os) tapioqueiras 

(os). 

A aceleração das inovações técnicas possui uma intencionalidade que escapa a 

priorização da vida como tal e por isso se exerce muitas vezes como pressão sobre a vida 

das pessoas. 

Se por um lado algumas inovações técnicas facilitam em alguns aspectos a 

realização de algumas tarefas, por outro, a sua constante efemeridade nos cai como uma 
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forma de pressão. Muitas técnicas já nascem “gestando” outras , como apelo permanente ao 

mundo da mercadoria e do consumo, contribuindo, portanto para elevação das pressões. 

O homem da idade média tinha um ritmo, o homem moderno tem outro mais 

acelerado e isso não é novidade. Porém o homem moderno vem passando por sucessivas 

“revoluções técnicas” que aceleram cada vez mais o seu ritmo de vida, haja vista que o 

homem da segunda revolução industrial era mais veloz ( tinha mais intensidade no ritmo de 

vida) do que o da primeira revolução industrial era mais lento do que o da terceira, a 

revolução técnico –científica.Que o digam claramente as inúmeras patologias advindas 

desse constante processo de aceleração sobre as vidas (o que não é objetivo desse 

estudo), mas que nos serve de alerta para a questão.Portanto a aceleração técnica acaba 

sendo exercida como elemento de pressão e controle da sociedade e não como instrumento 

de libertação desta.Santos (1997, p.145) comenta que: 

(...) a tecnologia atual se impõe como praticamente 

inevitável.Essa inevitabilidade tanto se deve ao fato de que a 

sua difusão é comandada por uma mais-valia que opera no 

nível do mundo e opera nos lugares, direta ou indiretamente (...) 

alimenta a estandardização, apóia a produção de protótipos e 

normas, atribuindo ao método apenas a sua dimensão lógica, 

cada intervenção técnica sendo uma redução (de fatos, de 

instrumentos, de forças e de meios), servida por um discurso.A 

racionalidade resultante se impõe às expensas da 

espontaneidade e da criatividade, porque ao serviço de um 

lucro a ser obtido universalmente. É dessa forma que as 

técnicas se tornam autopropulsivas, indivisível, auto-expansiva 

e relativamente autônomas, levando consigo a respectiva 

racionalidade a todos os lugares e grupos sociais. 

A intencionalidade da aceleração técnica contemporânea embute e efetiva-se como 

álibe “quase perfeito” (não fossem “seus efeitos colaterais”) para realização da mercadoria 

através da mais-valia, que possui o acelerador e o discurso apologético da tão propagada 

competitividade. 

Desde o seu início o capitalismo com o processo de modernização voltado para a 

globalização, impulsionado pela colonização, ampliado e disparado pelas “revoluções 

técnicas” e atualmente pela revolução técnico-científica, deixa claro que não poderia ter 

atingido os patamares de hoje sem auxílio da técnica. Isto confirma o fato de sabermos que 

a versão globalizante através das técnicas hegemônicas possui um perfil intencional de 

realização de mais valia que busca submeter os diversos atores sociais (hegemônicos e 
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não-hegemônicos), portanto, os lugares, as regiões e os territórios. Portanto, não podemos 

negligenciar jamais o estudo permanente da intencionalidade que se esconde por trás da 

técnica atribuindo cada vez mais valor de troca ao espaço em detrimento do seu valor de 

uso. 

Por várias vezes nos seus estudos Santos (1997, p.137-138) elenca e reflete a 

demarcação do tempo a partir da evolução das técnicas ( períodos,épocas...), realizada 

pelos estudos de diversos autores, entre vários, destacamos aqui, j. Attali; Rose; H. Arend e 

E. Mandel que dividem o tempo respectivamente assim: (...)” técnicas do corpo (...) técnicas 

das máquinas (...) técnicas dos signos”;” (...) revolução neolítica (...) revolução industrial (...) 

revolução cibernética”; “(...) o da máquina a vapor (...) o da eletricidade (...) o da 

automação”; (...)três revoluções tecnológicas sucessivas, a primeira no século 18, a 

segunda(...)fins do século 19 e a terceira sendo atual”. 

Em todas as divisões é possível perceber o aumento dos ritmos e da velocidade 

das técnicas, que cada vez mais encurtam o tempo convulsionando o espaço com suas 

transformações velozes incidindo na vida das pessoas, em seus lugares e no cotidiano. 

Santos (1997, p.139) a esse respeito, faz referência ainda a A.E.Anderson, que 

previu uma quarta revolução industrial (...) “seria marcada pelo sistema multiuso de 

informação, ligados aos escritórios e as residências, a fusão nuclear, novos avanços na 

biotecnologia (euphenics) e o controle do tempo”. 

Diante de tamanha velocidade e busca de controle pela técnica, perguntamos: que 

futuro nos espera? E como fica o bem maior, a liberdade? 

O momento atual gestado num contexto passado requer toda atenção ao rumo ou 

destino que essa corrida tecnológica vem tomando e se utilizando da ciência, tornando-se 

álibe permanente da globalização capitalista. Há uma inter-relação inerente ao modo como 

as técnicas surgem e se instalam e o conjunto maior que dá sustentação a estas, o contexto 

donde estas saem e se renovam permanentemente. 

Santos (1997, p.148), quando se refere ao tempo real a partir do qual vivemos diz; 

”(...) uma instantaneidade percebida (simultaneidade), (...) convergência de momentos”. E 

vai mais a frente apresentar os moldes de gestação, fabrico de computador dizendo: O 

computador, produto do tempo real criado em laboratório, ao mesmo tempo produz o tempo 

real das instituições e empresas militares, a descoberta do whirewird é depois assumida 

pela economia, para se tornar uma das bases de operação das multinacionais da produção 

e, sobretudo, das multinacionais financeiras”. Lefebvre (1969, p.209/242), afirma que: 

“Técnicas novas (que se aplicam, sobretudo a arte da guerra) começam a penetrar na vida 

cotidiana”. E continua ainda esse autor. 
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“A pesquisa da superioridade militar arrasta a introdução 

imediata das técnicas novas e a incessante perturbação das 

técnicas existentes. Acontece que processos de fabricação das 

técnicas e dos materiais consideráveis são superados antes de 

entrar em serviço. A usura moral (social) dos investimentos 

acelera-se incrivelmente”. 

Desta situação emerge uma série de questionamentos: afinal o que tem movido o 

mundo, a guerra em nome do valor de troca, da acumulação de capital, do consumo? Se o 

que move o acelerador tecnológico não é o uso, a ética, a busca de igualdade de 

oportunidades, de justiça, de cidadania e democracia pela apropriação do tempo, espaço, 

corpo, desejo, natureza (nos termos de Lefebvre), enfim, de liberdade, não então estaríamos 

todos navegando sem leme, sem rumo e sem uma orientação própria coerente com o que 

deve promover a vida? Se o que move então a corrida tecnológica são interesses 

econômicos e militares voltados para a acumulação, que futuro poderemos esperar? 

 Talvez a verdadeira mudança virá daqueles que não são hegemônicos, 

provavelmente daqueles que menos esperamos, aqueles que não costumam ter respostas 

prontas, mas que apesar das adversidades da vida, têm se mantido de pé pela experiência 

individual e coletiva, pela luta e resistência cotidiana, pela criatividade e engajamento apesar 

das intempéries. Para quem não tem “nada”, ter um encontro com amigos pode significar 

imensa riqueza, como de fato é. Mas essa dimensão cotidiana do verdadeiro encontro 

muitas vezes escapa aos homens e mulheres mais abastados tão atolados (as) que estão 

nas coisas, nos seus bens, etiquetas e toda parafernália que conduz o, o “mais que 

moderno, o” hiper”: solitário, infeliz , atomizado ( o homem ilha). E ainda, o cego que não 

quer e nem sabe como se achar, perdido em labirintos modernistas e modernizantes, o 

morto vivo, e tantas outras “qualificações” mais poderiam lhes ser atribuída , carcereiro, e ao 

mesmo tempo prisioneiro do espaço a quem o cotidiano parece está sempre escapando 

como apropriação possível. 

Harvey (2003, p.22) vai dizer que: “Se a vida moderna está de fato tão permeada 

pelo sentido do fugidio, do efêmero, do fragmentário e do contingente, há algumas 

profundas conseqüências”.E Lefebvre, (1969, os. 221-222) cita e questiona sobre algumas 

contradições que podem ser tomadas como características de “nossa modernidade”: 

A inquietude e a angústia, o sentimento da solidão acentuam-se 

(...) o verdadeiramente “moderno” não seria a contradição entre 

a solidão individual e a reunião de multidões ou de massas nas 

cidades gigantes, nas empresas colossais, nos escritórios 

gigantescos, nos exércitos, nos partidos? É o conflito entre uma 
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certa “atomização“ (cem vezes denunciada unilateralmente) da 

vida e uma superorganização que a encerra, acompanha-a e 

sem dúvida pressupõe. A socialização da sociedade prossegue. 

Rede de relações e de comunicações tornando-se mais densas, 

mais eficientes, ao mesmo tempo o isolamento da consciência 

individual e o desconhecimento do próximo “agravam-se”. A 

contradição situa-se a esse nível. A análise começa por 

compreender esses dois aspectos separadamente; ela os vê 

como opostos. Ela atinge o drama compreendendo o 

movimento dialético: separação e totalização, a dispersão 

afetando o que concerne ao individual e ao vivido, a totalização 

efetuando-se pelos meios do Estado, da sociedade global, das 

comunicações, das normas, da cultura, etc. 

As efemeridades inerentes aos modernismos que fazem parte da modernidade sem 

dúvida fragmentam e dispersam mais ainda o indivíduo e, portanto, a sociedade. Se o 

processo de modernização auxiliado pelo Estado tenta imprimir na sociedade uma “ordem” 

que normativa, padroniza, impõe ritmos, dita comportamentos, modismos, tenta controlar, 

busca “organizar o espaço com o cotidiano” através das intervenções e inovações técnicas 

no sentido de viabilizar o valor de troca favorecendo os interesses dos atores hegemônicos, 

não é de admirar que o mal-estar, a inquietitude, a insatisfação, a dispersão. A 

fragmentação e a solidão do indivíduo deixa-o frustrado diante desse “oceano parafernálico” 

onde o uso, natureza, espaço, tempo, corpo e desejo cada vez mais só aparecem como 

resíduos. 

Essa situação um tanto complexa atinge de forma mais contundente o cotidiano das 

(os) tapioqueiras (os) a partir do desvio e duplicação da CE-040 e como já foi mencionado, 

da instalação do Centro da Tapioca. Porém é importante destacar que mesmo antes, o 

cotidiano das (os) tapioqueiras (os) já vinha sofrendo mudanças, o que é inevitável, seja 

pela influência da televisão ou pela própria freqüência dos consumidores locais e turistas 

que sem dúvida induz, intervém como demandas. Mas apesar de tudo as (os) tapioqueiras 

(os) ainda protagonizavam o seu trabalho e a sua vida de modo que mantinham a produção 

familiar, o seu ritmo, os laços de amizade com consumidores locais e as vezes até com 

turistas. Havia, portanto, uma certa espontaneidade e informalidade que deixava mais à 

vontade tanto os consumidores locais e turistas como as (os) tapioqueiras (os). Uma prova 

disso foi o desaparecimento dos ônibus especiais de grupos de comunidades, 

preconceituosamente chamados de “farofeiros’ chegavam em número elevado, (cerca de 

cinco ou seis de cada vez), já no Centro da Tapioca costuma chegar outros tipos de ônibus 

(mais sofisticados) com turistas. Antes das mudanças os consumidores locais e turistas 
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adaptavam-se na maioria das vezes as condições postas pelas (os) tapioqueiras (os), e não 

tanto o contrário. 

Havia antes das intervenções técnicas indícios de apropriação (resíduos, 

valorização do uso) mesmo que ainda limitados. Resta então buscar os indícios de 

possibilidade de apropriação diante da nova situação posta. Lefebvre ao comentar sobre o 

turismo, alerta: “O turismo destrói o lugar turístico” eis a questão, principalmente quando o 

turismo impõe a suas regras descaracterizando o lugar, e retirando dele a “alma”, 

justamente o que mais o fez ser um lugar turístico diferente de todos os outros. De certo 

modo o desvio e duplicação da CE-040 com o Centro da Tapioca provocou a destruição da 

organização de um espaço de produção familiar espontânea que tinha um ritmo, uma rede 

de relações onde as (os) tapioqueiras (os) eram protagonistas, até a tapioca foi 

descaracterizada com a nova produção da tapioca-sanduíche”. 

2.2.Cotidiano e lugar, lugar, como a dimensão espacial do acontecer cotidiano. 

Há, portanto, uma aceitação e conflito permanente que se trava no cotidiano e no 

lugar (dimensão espacial do acontecer cotidiano) entre as técnicas hegemônicas com suas 

formas de organização, normatização, organização e programação do espaço através da 

instalação de novos equipamentos ou, através das estratégias de marketing, da “ideologia 

da publicidade” das empresas transnacionais, dos Estados (em comunhão com estas) e o 

lugar muitas vezes com suas técnicas mais lentas, mais espontâneas. Porém, entranhadas 

na vida, obedecendo a um ritmo capaz de escutar “o tambor da cultura”, sem os atropelos 

apressados e imprevisíveis da megalomania das intervenções técnicas abruptas que na 

forma como, porque, e para que se instalam, desrespeitam, descaracterizam o lugar e 

pressionam o cotidiano impedindo a apropriação. 

Sobre cotidiano e tecnicidade Lefebvre (1969, p.248) diz que: (...) “A tecnicidade 

introduz-se no cotidiano e, no entanto deixa-o de lado. As invenções técnicas modificam a 

vida privada, a cidade, as paisagens, mas de maneira brutal”. E Damiani (2000, p. 52), diz 

que: 

É o espaço formal que impera. O cotidiano e o vivido lhe 

escapam. Ou melhor, programa-se o cotidiano. Lugares 

neutralizados, higiênicos e funcionais, como as avenidas, 

voltadas para a circulação do automóvel. Toda a racionalidade 

econômica e política pesam sobre o cotidiano enquanto vivido. 

Sem dúvida é isto o que se observa no cotidiano das (os) tapioqueiras (os), não só 

porque o trecho da antiga via foi cortado e deixado de lado fazendo com que as (os) antigas 

(os) tapioqueiras perdessem os fluxos de consumidores locais e turistas com destino ou de 
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volta das praias, mas também porque a forma como foi instalado o Centro da Tapioca se 

manifesta como pressão, desde a sua construção, ao seu modelo arquitetônico, a 

distribuição dos boxes, a sua normatização, até o consumo de novos utensílios e novas 

matérias-primas para a produção das tapiocas-sanduíches, incluindo nesse caso também as 

“tentativas de controle das assessorias” (com os treinamentos e enquadramentos para o 

funcionamento). Com isso o nível de apropriação das (os) tapioqueiras (os) tornou-se ainda 

mais limitado, embora essa situação possa ser alterada, desde que se busque os indícios e 

as possibilidades de apropriação capazes de colocar num patamar mais elevado as (os) 

tapioqueiras (os) como protagonistas do seu trabalho e da sua vida. 

Santos (1997, p.254) cita Lefebvre quando este diz: “A práxis se revela também 

como totalidade (...) e por isso (...)” a análise da vida cotidiana envolve concepções e 

apreciações na escala da experiência social em geral“e comenta (...) o que inclui, 

paralelamente” e cita Sartre (...) “uma apropriação profunda e uma compreensão imediata”. 

Diante desse estado elevado de cotidiano (como ideal, promessa possível), como 

práxis e como totalidade capaz de possibilitar profunda apropriação resta-nos concordar 

com Lefebvre (1969, p.248) quando este comenta que, (... )”as técnicas fragmentam o 

cotidiano e não o integram num conjunto mais vasto”.E confirma com mais clareza o que 

disse acima, quando afirma: “A vida fora da grande técnica colora-se de um orgulho poder, 

reflexo vaidoso da tecnicidade e impotência da atividade parcelada diante dos objetos que 

dela resultam. A vida fora da técnica não participa. Ela contempla, admira, entedia-se”. 

 “A grande técnica” referida por Lefebvre nos parece remeter um sentido de 

totalidade, de técnica apropriada. Por isso o acontecer cotidiano de fato se realiza no lugar, 

mas como fragmento e não como práxis o que implicaria numa totalidade.Por sua vez, o 

lugar ainda assim é a dimensão espacial do acontecer cotidiano, mesmo que este acontecer 

se realize de forma fragmentária e anuncie a revelação da práxis enquanto totalidade, como 

uma possibilidade a ser buscada. Sobre lugar e cotidiano Santos (1997, p.258) comenta 

que: 

No lugar - um cotidiano compartido entre as mais diversas 

pessoas, firmas e instituições - cooperação e conflito são a 

base da vida em comum. Porque cada qual exerce uma ação 

própria, a vida social se individualiza; e porque a contigüidade é 

criadora de comunhão, a política se territorializa, com o 

confronto entre organização e espontaneidade.O lugar é o 

quadro de uma referência pragmática do mundo, do qual lhe 

vêm solicitações e ordens precisas de ações condicionadas, 

mas é também o teatro insubstituível das paixões humanas, 

 1992 



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

responsáveis, através das ações comunicativas, pelas mais 

diversas manifestações da espontaneidade e da criatividade. 

Há um destaque para a dimensão espacial do cotidiano que se depara a todo o 

momento com o fetichismo da mercadoria e, portanto da tenicidade (submetida ao valor de 

troca), com todas as formas de normatização, programação, controle enfim, pressões 

condicionadas e determinadas pelos diversos atores hegemônicos (do Estado, das 

empresas) que colonizam e territorializam o lugar e o cotidiano com micro e macro formas 

de poder (e essa é uma “teia” que nem os atores hegemônicos escapam, de modo diferente 

eles também são prisioneiros dela.). Por outro lado, em contrapartida, as resistências (não 

só, mas principalmente da parte dos atores hegemonizados) e o uso mesmo como resíduo 

estão sempre insurgindo, criando, fazendo a festa, buscando a urbanidade e fazendo a hora 

da apropriação possível. 

Silveira (2000, p. 25), em concordância com Santos, diz: (...) “percebemos outras 

racionalidades, manifestas ou ocultas em um cotidiano do lugar, que envolve certamente, 

um saber fazer próprio de divisões territoriais do trabalho pretéritas e uma criatividade 

sempre renovada”. 

Não há dúvida que é através da criatividade voltada para o uso, a poesia em vida, a 

festa no lugar, que o cotidiano se inicia e se mostra ainda que de forma limitada, mas como 

possibilidade de apropriação.Carlos (2001, p.216) diz que: 

O uso como apropriação, como atividade poiética, atividade 

humana que se realiza pelo homem em torno do ser humano e 

nele engloba os seus sentidos, sensibilidade, necessidade e 

desejos. Realiza-se com base em uma estratégia que escapa à 

equivalência (imposta pela troca) e ao homogêneo (imposto 

pela norma) e faz aflorar o diferente – é a multiplicidade da 

heterogeneidade, o que acentua seu caráter apropriador, isto é, 

o homem apropria-se das condições exteriores, transformando 

–as. 

 É recorrente o apelo mesmo que muitas vezes inconsciente da necessidade de 

apropriação do espaço, tempo, corpo, desejo e natureza, basta observar no dito e no não 

dito, a insatisfação, o mal-estar, insegurança, medo do futuro, instabilidade, obrigações, 

cobrança de determinado padrão de consumo (expressos direta ou indiretamente) no 

cotidiano das (os) tapioqueiras (os) após as intervenções. 

As (os) Tapioqueiras (os) a partir de um estudo ainda mais aprofundado, já que 

esta pesquisa ainda está em andamento poderão encontrar possibilidades de apropriação, 
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assim como, descobrir quais são os indícios de apropriação possível diante das 

intervenções técnicas ocorridas, donde uma hipótese seria já de início transformar o Centro 

da Tapioca num espaço autogestor onde as (os) tapioqueiras (os) realmente 

protagonizassem o seu trabalho e a sua vida. 

3. Considerações finais 

Diante do atual contexto do espaço geográfico contemporâneo é possível afirmar 

que nunca em toda sua história, à aceleração técnica foi tão veloz como no atual “período 

técnico-científico-informacional”. Por essa razão nunca também o espaço foi tão 

normatizado, programado, cronometrado numa permanente ânsia de precisão matemática. 

É o império de uma racionalidade que se impõe sobre o planeta, sobre os países, regiões, 

territórios e lugares através de sucessivas intervenções técnicas. 

O aprisionamento do espaço e, portanto da sociedade, através do advento da 

técnica, mas precisamente das novas tecnologias tem se constituído na abundância das 

efemeridades que se realizam na atualidade, principalmente através da informação cada vez 

mais veloz que na sua grande maioria contribui para mistificação do espaço no sentido de 

promover a realização e acumulação de mais valia através da mercadoria, e da sua 

propagação pela “ideologia da publicidade” que tanto Lefebvre fala. 

A aceleração das inovações técnicas é permanentemente acionada pelas 

pesquisas técnico-científico e militares que estão sempre injetando novas tecnologias no 

mercado, tecnologias estas, que eram destinadas à guerra e constantemente incentivadas 

pelos investimentos financeiros, pela competitividade das empresas e pelo império da 

mercadoria. Com isso o controle e a indução programada da produção, circulação e 

consumo tem contribuído cada vez mais para elevação do valor de troca do espaço em 

detrimento do valor de uso, como mais uma mercadoria destinada à acumulação. 

Desse modo às intervenções técnicas dos projetos urbanísticos seja pela abertura, 

desvio, alargamento e duplicação de vias, seja pela instalação de novos equipamentos 

urbanos, acabam negligenciando o uso e a satisfação dos principais interessados, aqueles 

que habitam e vivem no lugar. 

É dentro deste contexto que o lugar tendo presente nele a globalidade, se vê 

constantemente convulsionado pelas intervenções técnicas, que na organicidade, 

normatização, programação e controle exagerados limitam cada vez mais a realização do 

cotidiano como possibilidade de apropriação na sua dimensão espacial pertinente, o lugar. 

Portanto é possível afirmar como primeiras considerações da nossa pesquisa que 

as intervenções técnicas recentemente ocorridas no cotidiano das (os) tapioqueiras (os) 

(como o desvio, alargamento e duplicação da CE-040 e a instalação do Centro da Tapioca e 
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do Artesanato de Messejana), não se deram em função dos principais interessados as (os) 

tapioqueiras (os), mas em função de interesses de atores hegemônicos representantes do 

Estado, de empresas e de demandas turísticas vinculadas ao turismo e ao turismo 

globalizado. 

As mudanças ocorridas em princípio convulsionaram o cotidiano das (os) 

tapioqueiras (os), e podem ser traduzidas em formas de pressão que se estabelecem 

usando “a necessidade de inovações técnicas” como “álibe”, mesmo que isto custe à perca 

e limitação ainda maiores de apropriação. 

As formas de pressão se exercem na imposição de uma racionalidade buscando 

imprimir uma organicidade, normatização, programação, padronização, enquadramento e 

controle, que desprotagoniza as (os) tapioqueiras (os) do seu trabalho e vida. 

Pouco a pouco o formalismo vai tomando conta do espaço e tempo da vida para 

dar lugar a um ambiente estéril, com uma racionalidade burocrática, atomista, comum aos 

espaços – mercadorias, geralmente espaços “panópticos” (Foucault, 2002) encontrados no 

shopping center por excelência também no feest food onde o valor de troca é o que importa, 

nos presídios, e nas instituições de vigilância e controle ( presídios, escolas, hospitais e 

hospícios). No mundo inteiro em alguns lugares mais, noutros menos, as freqüentes 

insurgências que emergem no cotidiano e, portanto, no lugar denotam a insatisfação 

relacionada à globalização, através do implante de novas técnicas sempre a revelia das 

demandas constituídas culturalmente no lugar. 

Desta forma sobre as mudanças provocadas pelas intervenções técnicas ocorridas 

no cotidiano e lugar das (os) tapioqueiras (os), entre estas o Centro da Tapioca 

transformado em espaço democraticamente autogestionário, poderá então este se constituir 

em possibilidade de apropriação ainda que em níveis relativos, de forma que as (os) 

tapioqueiras (os) se tornem protagonistas do seu trabalho e vida priorizando cada vez mais 

o uso, o tempo de vida, a autogestão com apropriação, o encontro, a solidariedade, a festa, 

a urbanidade, a emancipação, a liberdade e vida compartilhada? 
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