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Resumo: Baseada num estudo etnográfico, realizada entre o ano de 2010 á 2015, 
no litoral do Nordeste brasileiro, esta comunicação tem o propósito de se deter sobre 
as práticas materiais e simbólicas que regem o modo de vida dos pescadores de 
currais da praia de Bitupitá, no litoral extremo oeste do estado do Ceará. A referida 
localidade comporta uma das maiores colônias de pescadores do Ceará e onde 
ainda se pratica a pesca de curral. Trata-se de uma prática pesqueira tradicional, 
fruto de saberes e habilidades que demandam profundo conhecimento da natureza, 
adquirido pela observação sistemática e pela constante interação com o meio-
ambiente. O atual contexto de efetivação de políticas públicas de turismo na referida 
região pede o acompanhamento do processo que está sendo vivenciado por esses 
pescadores de currais, em especial, no que diz respeito às transformações que 
afetam a prática da pesca de curral. 
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Introdução

É curioso que enquanto as estatísticas do IPECE mostram que o Produto 

Interno Bruto no Ceará cresce acima da média nacional, sendo esse resultado 

decorrente, principalmente, do crescimento no setor de turismo – de praia e sol – o 

número de conflitos entre empresas do ramo imobiliário e agentes do Estado com os 

povos e comunidades tradicionais que habitam a zona litorânea do Ceará tenha 

aumentado significativamente nos últimos anos. Digo de modo irônico que é curioso, 

pois as diretrizes do Plano Nacional de Turismo (PNT) têm o princípio constitucional 

do desenvolvimento sustentável como uma diretriz básica. E, seguindo o texto 

normativo constitucional, o desenvolvimento no Brasil está, portanto, fundado sobre 

as seguintes bases: a) desenvolvimento nacional (art. 3º, II, CF/88); b) redução das 

desigualdades regionais e sociais (art. 3º, III c/c art. 170, VII, CF/88); c) ordem 

econômica com vistas a assegurar a todos existência digna, conforme ditames da 



justiça social em consonância com a preservação ambiental (art. 170, e VI, CF/88); 

d) meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF/88); e) responsabilidade 

intergeracional (art. 225, CF/88). 

Considerando a perspectiva constitucional, podemos concluir que o 

desenvolvimento é visto, então, como um modelo capaz de assegurar condições 

dignas à sobrevivência das futuras gerações humanas e de todas as demais formas 

de vida. No entanto, se considerarmos a concepção de desenvolvimento discutida 

pelo antropólogo colombiano Arturo Escobar (1997), nos termos que ele era 

entendido no período pós II Guerra Mundial, ela se refere às ações que buscavam 

replicar em países da África, Ásia e América Latina modelos que caracterizavam as 

economias avançadas, promovendo educação e habitação em altos níveis, assim 

como a mecanização da agricultura, tudo isto alicerçado em princípios e valores que 

marcam o projeto da modernidade forjado no ocidente, pautados, ainda, nas noções 

de ordem, racionalidade e concepção de indivíduo nele presentes. 

Segundo Escobar, definido desta maneira, o “desenvolvimento” acarreta no 

reconhecimento das semelhanças e na negação das diferenças. Para ele, há uma 

dinâmica dentro desta concepção de desenvolvimento que se perpetua no plano 

prático até os dias de hoje, quando, por um lado, os sujeitos dos países do terceiro 

mundo são reconhecidos como diferentes e, por outro lado, o desenvolvimento é o 

mecanismo através da qual essa diferença deve ser eliminada. A cada projeto, 

política e programa de desenvolvimento elaborado, esta estratégia de 

reconhecimento e “apagamento” da diferença é reforçada, diz o autor.       

Assim, esta comunicação terá como base de reflexão e fio condutor de 

discussão as relações de trabalho e práticas elaborados pelos pescadores de currais 

do Ceará, que são pescadores artesanais, e pretende refletir sobre este caráter 

“ambíguo” do desenvolvimento, frisado por Escobar, partindo das mudanças e/ou 

transformações na pesca de curral ocasionadas pela efetivação da Politica Nacional 

de Turismo (PNT), mostrando como esta política, na prática, reflete esta dinâmica de 

reconhecimento e, ao mesmo tempo, de apagamento das diversidades materiais e 

imateriais à qual se refere Escobar. 

Partimos do pressuposto que este caráter tenso e ambíguo das políticas de 

desenvolvimento consolidadas numa mesma localidade colocam os sujeitos frente à 



necessidade de desenvolver avaliações que orientem suas escolhas, bem como os 

situa frente a alguns impasses. Guiamo-nos, ainda, pela ideia de que quanto maior o 

número e a diversificação das políticas em ação, mais se exacerbam algumas 

práticas locais, como as relações clientelistas; por outro lado, pode ocorrer o reforço 

das identidades locais.

Em resumo, o interesse desta análise é perceber de que forma as 

interferências propostas pelo Plano Nacional do Turismo se relacionam com os 

povos e comunidades tradicionais, tendo em vista que o Decreto nº 6.040, de 07 de 

fevereiro de 2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) tem dentre os seus princípios os 

seguintes: garantir aos povos e comunidades tradicionais a posse sobre seus 

territórios; o acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua 

reprodução física, cultural e econômica; a garantia dos direitos dos povos e das 

comunidades tradicionais afetados direta ou indiretamente por projetos, obras e 

empreendimentos; além de assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e 

coletivos concernentes aos povos e comunidades tradicionais, sobretudo nas 

situações de conflito ou ameaça a sua integridade; reconhecer, proteger e promover 

os direitos dos povos e comunidades tradicionais sobre os seus conhecimentos, 

práticas e usos tradicionais; garantir e valorizar as formas tradicionais de educação e 

fortalecer processos dialógicos como contribuição ao desenvolvimento próprio de 

cada povo e comunidade.  

Pretendemos acompanhar empiricamente o contexto atual do distrito de 

Bitupitá, situado no município de Barroquinha, Ceará, uma vez que o município é 

habitado por comunidades que praticam modos de vida tradicionais e este mesmo 

território foi inserido dentro de um importante roteiro turístico, denominado Rota das 

Emoções, se caracterizando, neste sentido, como uma região passível de 

mudanças, uma vez que constam nas diretrizes da Política Nacional de Turismo 

incentivos financeiros e de infraestrutura naquelas áreas onde se prevê a 

instauração do referido roteiro.

Dentre os pontos a serem analisados na PNT, o enfoque recairá 

primordialmente sobre as populações locais de Bitupitá no intuito de compreender se 

e de que maneira os saberes e modos de vida tradicionais estão sendo 



considerados e incorporados na referida política e quais as convergências e/ou 

divergências das diretrizes que pautam a PNT, uma vez que partimos do 

pressuposto que há uma tensão entre os grupos étnicos, as comunidades 

tradicionais e a lógica tecnocrática de projetos de desenvolvimento de uma 

economia liberal baseada no mercado (Escobar, 2005).

Não se trata apenas de produzir reflexões e dados a partir da realidade local 

da praia de Bitupitá, foco empírico da pesquisa, mas de perceber o quanto o modelo 

de desenvolvimento adotado pelo estado do Ceará e as políticas para sua efetivação 

encontram-se conectadas aos interesses globais, tal como a própria PNT, e 

articuladas aos movimentos contemporâneos do capital. É importante expor que à 

parte o foco da pesquisa em tela, consequências das políticas de turismo em 

territórios habitados por povos e comunidades tradicionais, há outras políticas 

públicas e atividades econômicas que se concretizam e adensam na região 

estudada, como a criação de camarão em cativeiros – carcinicultura – e a produção 

de energia eólica, além da construção do Complexo Industrial Porto do Pecém.  

Praia de Bitupitá: o contexto etnográfico

Peroba, conforme relatam os moradores da praia, era o antigo nome dado ao 

povoado de Bitupitá, distrito do município de Barroquinha, localizado na costa 

ocidental do litoral cearense e, segundo os dados do IBGE de 2010, conta com uma 

área absoluta de 383,46 km², uma população de 14.476 pessoas, sendo 9.770 os 

residentes em áreas urbanas e 4.706 na área rural. Atualmente, os moradores de 

Bitupitá totalizam cerca de quatro mil indivíduos, conforme dados fornecidos pelo 

Programa Saúde da Família (PSF) no ano de 2013. 

Entre os centros urbanos mais próximos do distrito estão Barroquinha, a sede 

do município, a trinta quilômetros, Chaval, a quarenta e Camocim a setenta. O 

acesso ao povoado é feito por rodovia estadual que, saindo de Fortaleza, percorre 

todo o litoral Oeste do estado do Ceará e interliga a cidade de Barroquinha aos 

municípios de Camocim e Jijoca de Jericoacoara, estando todos eles no trajeto de 

um importante roteiro turístico, intitulado Rota das Emoções, que faz o percurso de 

Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, a Barreirinhas, no Maranhão, porta de entrada 

para os Lençóis Maranhenses, o que coloca todos os municípios que se encontram 



neste tramo, e que possuem atrativos naturais, na rota da expansão do turismo no 

Ceará. Uma pequena área da praia de Bitupitá está inserida na APA - Delta do 

Parnaíba, dotada de extraordinária riqueza natural, com dunas, manguezais e 

grande biodiversidade no estuário dos rios Timonha e Ubatuba.

Essa região possui uma paisagem diversificada de dunas, áreas de 

coqueirais, carnaubais e vegetação rasteira. A população que habita os lugarejos na 

área rural vive da agricultura e da coleta de mariscos nos escoadouros dos rios 

acima referidos e ainda do pequeno comércio de produtos alimentícios. Já nas 

localidades litorâneas o forte é a pesca de linha e de curral. 

As quatro ruas de Bitupitá têm um traçado irregular e estão dispostas de 

forma paralela e horizontal a orla da praia. São oito as ruelas que cruzam essas 

quatro ruas e há ainda alguns becos com saída para a praia. Há sistema de 

abastecimento de água e de energia elétrica, uma escola de ensino médio e duas de 

ensino infantil, uma fábrica de gelo, um posto de saúde em funcionamento  e outro  

em construção, uma rádio desativada e uma biblioteca, três igrejas católicas e 

quatro igrejas evangélicas. 

Na Rua da praia e suas adjacências residem os pescadores. Um ponto 

importante é a ausência de regularização da terra, ainda que alguns moradores 

afirmem ter contratos particulares de compra e venda efetuados pelo cartório do 

município de Barroquinha. O fato das famílias ali residirem há gerações lhes dá 

tranquilidade quanto à posse e, como ressalta Rodrigues (2010), a terra não é por 

eles vista como mercadoria. Os dados da pesquisa mostram que praticamente a 

totalidade das crianças e jovens em idade escolar não se dedica às atividades 

produtivas e as entrevistas com as famílias mostrou o desejo unânime de que os 

filhos sigam outras profissões, menos árduas e melhor remuneradas. 

A Colônia de Pescadores Z-23, localizada em Bitupitá, atende aos interesses 

dos pescadores não só desta praia como também da redondeza, e há, ainda, o 

Sindicato de Pescadores e Pescadoras da Praia de Bitupitá, fundado em 2012 pelo 

filho de um pescador, que tem se dedicado a facilitar a aposentadoria de pescadores 

e marisqueiras não cadastrados na Colônia de Pesca. Um ponto a destacar é que 

Bitupitá, assim como todo o município de Barroquinha, é dominada por dois grupos 

políticos que se revezam no poder, sendo que o presidente da colônia de 



pescadores é membro de uma das duas famílias detentoras de poder político local.    

A pesca de curral e seus aspectos socioeconômicos e culturais 

Quanto à presença da pesca de curral no Nordeste do Brasil o oceanógrafo 

Piorski (2009) aponta que, em 1869, imigrantes portugueses que se estabeleceram 

nas cidades cearenses de Acaraú e Camocim, perceberam que a tranquilidade do 

mar, a plataforma continental larga e a baixa declividade eram condições ideais para 

o desenvolvimento da pesca de curral.

 O primeiro estudo realizado sobre pesca de curral na praia de Bitupitá 

(Tahim, 1990) aponta que a pesca de curral ali existente provinha de Acaraú, trazida 

por filhos de imigrantes portugueses, por volta de 1869. A referida autora expõe que:
Desta época para cá, essa atividade evoluiu bastante, atingindo certo 
aperfeiçoamento em suas técnicas de construção. Antigamente eram 
feitas primitivamente de varas e cipós, fixadas na costa a pequenas 
profundidades, sendo uma espécie de cercado arredondado com uma 
entrada afunilada para o peixe. Com o tempo os curraleiros adquiriram 
experiências pela prática e foram melhorando suas técnicas.(1990:09).       

Em Bitupitá, constatamos que a maioria dos moradores vive exclusivamente 

da pesca e das atividades relacionadas a ela durante todos os períodos do ano, isto 

é, tanto no inverno quanto no verão os pescadores realizam atividades pesqueiras 

como única fonte de renda, não havendo a articulação entre pesca e agricultura 

apontada por Acheson (1981), Diegues (1983) e Maldonado (1993).

Na praia de Bitupitá a pesca de curral consiste na captura do peixe através da 

construção de arranjos de cercas de cipó e esteiras de madeiras roliças, nylon e 

arame que possuem passagens intricadas e sinuosas consideradas como labirintos 

e que são instaladas na plataforma continental. Ali a pesca de curral é realizada em 

mar aberto a distância de uma a duas milhas da costa litorânea (equivale a 1.600km 

a 3.200km). Há mais de cem anos essa técnica de pesca é utilizada pelos 

pescadores da região que a partir de saberes e técnicas tradicionais conseguem 

capturar peixes de médio e até de grande porte.

Trata-se de uma pesca artesanal, uma vez que para sua execução os 

pescadores possuem um conjunto de conhecimentos sobre meio-ambiente, as 

condições de marés, a identificação dos locais de pesca e o manejo dos 

instrumentos. E este conjunto de conhecimentos faz parte dos meios de produção 



dos pescadores artesanais que é, em geral, transferido de pai para filho e guardado 

cuidadosamente pelos pescadores, como mostram vários estudos antropológicos e 

sociológicos realizados no Brasil (Mourão, 1971; Diegues, 1983; Silva, 1993; 

Maldonado, 1993).

Conforme os dados de pesquisa (Araújo, 2013), há determinadas condições 

geográficas na costa da praia de Bitupitá que favorecem o desenvolvimento da 

pesca de curral, como, por exemplo: as amplitudes das marés, os terrenos de fraca 

declividade e a existência de baixios próximos às margens. Segundo Chaves (1973) 

a luminosidade, a temperatura das águas quentes da corrente Norte Brasileira, bem 

como o movimento das águas, são fatores do meio natural essenciais para os 

resultados positivos da pesca de curral. Segundo informam os pescadores da região 

de Bitupitá a madeira de carnaúba ou a maçaranduba, usadas na construção do 

curral, quando em contato com a água do mar adquire resistência comparada à do 

ferro. 

Ainda sobre a construção dos currais, os pescadores de Bitupitá são 

orientados pelos fluxos das marés para a realização das etapas de marcação do 

curral, transporte e instalação das esteiras feitas artesanalmente de arame, cipó e 

de imensas madeiras roliças, chamadas de mourões (Araújo, 2013). As armadilhas 

medem de 400 a 700 metros de comprimento por 6 a 12 metros de altura e são 

construídas geometricamente: primeiro há a marcação do curral, isto é, é “escolhido” 

o lugar para a construção; no segundo momento são fincadas as varas e os 

mourões na plataforma continental e no terceiro momento são transportadas as 

esteiras de arame e de cipó até o local onde foram fincados os mourões. Estas são 

presas aos mourões no sentido vertical e revestem os compartimentos do curral. 

A tarefa do marcador de curral – homem que analisa o local adequado para a 

instalação de cada compartimento do curral – é essencial para a referida pesca, 

ainda que já esteja definido pela Capitania dos Portos os terrenos em que deverão 

ser construído os currais, isto é, há terrenos de currais fixados pela Capitania dos 

Portos, locais que já tiveram currais levantados no passado. O referido órgão tem o 

registro desses terrenos e os nomes dos antigos donos dos currais que se 

encontram desativados. Nos dias atuais, o pescador que queira levantar um desses 

currais desativados deve se dirigir à Capitania dos Portos para transferir o curral 



para o seu nome. Segundo relato de alguns marcadores de curral (há somente três 

atualmente) é necessário, para bons resultados na pesca de curral, que o local onde 

serão fixados os mourões de cada compartimento esteja bem definido e que a 

posição da entrada desses compartimentos esteja construída geometricamente, 

levando em conta as variações dos fatores naturais, como as correntes marítimas, 

os ventos e as estações da lua.     

O marcador de curral, com o auxílio dos cinco homens, realizará a ação de 

medir “seis braças” (9 metros) de comprimento- uma braça equivale a um metro e 

meio- para o “chiqueiro”; dezenove braças (28,5 metros) para a “salinha”; e “setenta 

braças” (105 mt) para a “sala grande”. Para a espia são medidas 250 braças, que 

equivalem a 200 metros de cumprimento. As medidas da marcação do curral são 

tiradas pelo marcador com auxilio de seu braço e de um pedaço de corda; após 

mergulhar, o marcador indica o local em que o primeiro mourão deverá ser fincado. 

Este posto em pé e fincado no solo pelos cinco homens- chamados de “batedores 

de mourão” - essa madeira servirá de referência para se retirar as medidas dos 

outros compartimentos do curral que também serão marcados com mourões e 

medidos com os braços e as pernas dos pescadores (ARAÚJO, 2013, p. 34).

Os currais de Bitupitá (Araújo, 2013) apresentam a forma de coração,  

composto de quatro compartimentos, instalados perpendicularmente seguindo a 

linha da praia para o alto mar, na seguinte ordem: uma espia; trata-se de uma cerca 

retilínea que penetra no segundo compartimento, em forma de coração, chamado de 

sala grande que, por sua vez, se acopla ao terceiro compartimento, denominado de 

salinha, que tem a mesma forma da sala grande, mas com menor dimensão; por 

último vem o chiqueiro, acoplado ao compartimento anterior, com formato 

arredondado que completa a armadilha. Nesse compartimento é realizada a captura 

de maior quantidade de peixe (a despesca).

Há em Bitupitá trinta e dois currais divididos em três espécies ou tipos de 

currais que variam em tamanho conforme a distância da orla da praia, são: os 

currais de beira (09), os currais de meia carreira (13) e currais de fora (10), também 

chamados de currais de fundo. A distância em que cada um desses currais é 

instalado determina a quantidade de homens no trabalho de despesca, os 

apetrechos de pesca utilizados nessa etapa, bem como o tempo de trabalho em alto 



mar e os custos de construção e renovação das armadilhas.  Os currais de beira são 

instalados a menos de um quilômetro da costa, o tempo de despesca é entre duas a 

quatro horas, os custos de construção variam entre R$ 40 mil a R$ 60 mil. Já os 

currais de fora são construídos a mais de três quilômetros da orla e devido às fortes 

correntezas provocadas pelas águas profundas são construídos inteiramente de 

arame para resistirem por maior tempo aos movimentos das marés (Araújo, 

2013:25). O tempo de captura varia entre quatro a seis horas e o valor para a sua 

instalação varia de R$ 80 a R$100 mil. Em relação à remuneração dos pescadores, 

não registrei nenhuma variação entre quem trabalha no curral de beira ou no curral 

de fora, permanecendo o sistema de partes quatro por um, em ambos os currais.

Após três meses de intenso trabalho, período médio necessário para as 

etapas de marcar, armar e tecer as esteiras, mais os trabalhos de transporte do 

material de revestimento (esteiras) até o local do curral, ele está pronto para 

despesca. São necessários cerca de trinta homens para a construção de um curral, 

sendo: um marcador, cinco auxiliares na etapa da marcação, dez batedores de 

mourão, oito tecedores de esteiras de arame e cipó, seis armadores, que instalam 

as esteiras nos mourões e pelo menos dois ajudantes que auxiliam nas diversas 

etapas. Chaves (1973) registra no seu estudo os “trabalhos de terra” e “trabalhos de 

mar”. Segundo o autor os trabalhos de terra são realizados pelos “tiradores de 

madeira” e os “tecedores de arame”; já nos “trabalhos de mar” efetivam as ações os 

“vaqueiros”, “ajudantes” e o “canoeiro”. 

Na praia de Bitupitá as figuras centrais na condução do trabalho de retirada 

do peixe dos currais (Araújo, 2013) são os “vaqueiros” e “mata-vaqueiros”, além do 

“mestre”, o “lançador”, os “mergulhadores” e o “boqueiro”, incumbido este último de 

ficar na boca do chiqueiro, prendendo a rede ao fundo, com os pés, para que os 

peixes não saiam; deve também, ao final da varredura, fechar a rede nas suas 

partes superior e inferior. Os mergulhadores têm a função de conduzir a rede rente 

às esteiras e aos mourões que formam as paredes da armadilha de forma a fazer 

uma varredura no chiqueiro e capturar os peixes. Cinco mergulhadores revezam-se 

entre fundo do mar e superfície até que a rede tenha percorrido todo o chiqueiro. 

Vale ressaltar que ao exercerem as diferentes atividades, em revezamento, os 

mesmos homens têm sua designação alterada conforme as tarefas que executam. 



Ribeiro (2004) expõe que o vaqueiro dos currais de pesca de Flexeiras, também no 

Ceará, são os trabalhadores responsáveis pela manutenção do curral e  confecção 

das esteiras.  

Dependendo das marés e das direções dos ventos, bem como da instalação 

dos mourões, os currais podem durar de seis a nove meses em uso.  Passado esse 

período, os pescadores realizam trabalhos de reposição de arames e mourões que 

estejam em péssimas condições devido à ocorrência dos fatores climáticos. Durante 

os noves meses de uso, os donos de currais acumulam dinheiro para comprar o 

material que irá ser reposto no curral, que geralmente é feito nos meses de 

novembro a janeiro, pois, conforme relato dos pescadores, são esses os meses que 

apresentam melhores condições climáticas para o reparo dos currais.  

Todas as etapas da pesca de curral são realizadas num intenso fluxo dos 

pescadores entre terra e mar, que só é possível pelas relações peculiares que esses 

pescadores desenvolvem com o meio natural. A pesca artesanal de curral não é uma 

modalidade de pesca precária, muito pelo contrário, está enraizada em mitos, 

sustentada pelos conhecimentos tradicionais e cingida por rituais.  

Como mencionado em Araújo (2013) essa técnica de pesca não utiliza 

espécie alguma de isca para capturar o peixe e por isto a captura depende do 

movimento “espontâneo” do peixe para seu interior, sendo somente no momento de 

despesca que se usam redes específicas. Segundo depoimentos dos pescadores a 

técnica dessa pesca reside no fato dos peixes seguirem as sombras dos mourões e 

das varas da espia, projetadas na água durante o dia. Esse seria, para os 

pescadores, o fator determinante na condução do peixe para o interior da armadilha. 

Após ter seguido a sombra dos mourões e varas da espia o cardume tenta desviar-

se da sala grande, mas não achando passagem acaba entrando na salinha, de onde 

não consegue mais sair, indo finalmente para o chiqueiro, onde é capturado. Dada 

esta particularidade técnica é que há a importância da luminosidade da área onde se 

instalam os currais de pesca, como nos referimos anteriormente.

No momento despesca o corpo do pescador é o principal instrumento. Sem 

uso de aparelhagem ou de tecnologia industrial, ele mergulha seu corpo, que tem 

como extensão uma grande malha de rede, nas profundezas do mar na tentativa de 

capturar todos os peixes presos no chiqueiro.



Além da relação com o meio natural, intrínseca ao desenvolvimento dessa 

técnica, os processos de trabalho, desde a marcação do curral, passando pela 

armação, até o trabalho de despesca e negociações na orla marítima, baseiam-se 

em parcerias capazes de unir os indivíduos, e o elemento que torna essas parcerias 

permanentes e duráveis é a reciprocidade.

Revisitando a pesca de curral: transformações em curso advindas das 

políticas públicas de turismo

No início dos trabalhos de pesquisa em Bitupitá, em 2010, era difícil a 

comunicação do vilarejo com os arredores e a sede do município: a estrada de 

piçarra seguia por quase quarenta quilômetros e em épocas de chuvas, ou quando o 

barro endurecia e nela se formavam buracos, a travessia era bastante penosa. Eram 

poucos os locais para hospedagem, três pousadas e aluguel de quartos em um bar, 

além de serem bastante precárias as instalações; o comércio era majoritariamente 

de produtos alimentícios; a assistência médica estava restrita ao posto de saúde 

local, durante a semana, e a vida ali transcorria de forma pacata: os pescadores 

saindo com os barcos pela madrugada, negociando o peixe até o meio da manhã, 

trabalhando ao longo da praia, alguns na parte da manhã, outros na parte da tarde. 

A praia era tomada pelas crianças pequenas nadando e acompanhando as 

atividades dos adultos na lida com os barcos e a pesca, as mulheres tratando os 

peixes nas pesqueiras, o peixe salgando ao sol, estendidos em inúmeros varais na 

beira da praia; os homens estendendo e trançando as esteiras na areia e, ao final da 

tarde, os jovens praticando esportes como o futebol e o voleibol, enquanto mulheres 

e homens se postavam a frente das casas, dos bares e bodegas, até o cair da noite. 

No final de 2014 foi concluída a estrada asfaltada e a partir de então muita 

coisa mudou.  As últimas viagens de campo, em janeiro e julho de 2015, permitiram-

nos coletar informações sobre os acontecimentos mais recentes. A seguir 

abordaremos temas que dizem respeito às transformações após a construção da 

estrada asfaltada e de ações mais incisivas de incentivo ao turismo na região.

Relações de trabalho 

Entre os pescadores de Bitupitá as relações de trabalho são marcadas pela 



parceria e pela cooperação, no entanto, a utilização do parentesco na constituição 

dos grupos de trabalho, como apontaram alguns estudiosos (Acheson 1981, 

Maldonado 1993, Diegues, 1994), marca outros aspectos das relações entre os 

pescadores. Em Bitupitá o ato de despesca tem o parentesco como critério de 

organização e divisão do trabalho. É comum embarcações compostas por grupos de 

trabalho com pais, filhos e primos de um mesmo grupo familiar.  

Maldonado (1993) diz que o parentesco é utilizado como referencial de 

recrutamento, constituição e manutenção das tripulações sendo um dos 

mecanismos usados para os pescadores se protegerem dos riscos inerentes ao 

meio natural. Segundo a autora, a cooperação e a coordenação é propiciada pela 

presença de parentes e minimiza os riscos de conflitos e brigas interpessoais (p. 56).

As relações de parentesco nos grupos de trabalho é um dos mecanismos que 

mantem a pesca tradicional viva ( Maldonado 1993). É uma forma de reprodução da 

pesca e de garantir a confiança na competência dos pescadores. É uma forma de 

gerenciar a força de trabalho, de estruturar o poder e de reproduzir a tradição, 

segundo Maldonado (1993). 

No início de 2015 foram formados mais de vinte jovens para cursos de 

atendimento, garçom e cozinheiro na praia de Bitupitá. O curso foi ofertado através 

de programas do SEBRAE em parceria com o Ministério do Turismo (Mtur).  É 

recorrente nos depoimentos dos pescadores mais velhos ouvir que os companheiros 

de trabalho “não levam a pesca mais a sério”. Os pescadores relatam a dificuldade 

em formar grupos de trabalho, já que muitos dos filhos desses pescadores estão 

sendo incentivados a seguirem outras profissões. Como relatou o pescador Tahim:
Vendi os barcos, tô agora só com a pousadinha e o restaurante 
mesmo. Tava dando muito trabalho a pesca. O pessoal dizia que vinha 
pescar e faltava, num vinha. Os pescadores num tem mais aquele 
compromisso com a pesca. (Depoimento do pescador Tahim, janeiro 
de 2015) . 

No depoimento dos jovens da região é notória a expectativa com o aumento 

de turistas e a possível possibilidade de um meio de ganhar a vida com a atividade 

turística.   Além do incentivo às atividades turísticas na região, muitos jovens já 

migravam para as cidades de Macaé e Rio de Janeiro para trabalho na marinha 

mercante. Com a construção da estrada asfaltada ficou mais intensa a busca de 



outras formas de trabalho nas cidades próximas, já que o acesso foi facilitado 

também pela introdução de linhas de ônibus saindo direto da praia de Bitupitá.  

Um ponto para a reflexão, portanto, é sobre o que poderá ocorrer se com o 

crescimento do turismo a formação de grupos de trabalho se der entre homens de 

grupos familiares diferentes. Há perigos de desestabilização das relações, de 

desarmonia, já que, como bem pontua Maldonado, as relações conflituosas e tensas 

geradas pelo trabalho pesqueiro são amenizadas pelo componente afetivo e 

familiar?   E a permanência desses grupos de trabalho? 

Maldonado, refere-se ainda a estudos realizados em outros países cujos 

autores defendem que as ocupações extremas como a pesca, a mineração e o trato 

com regiões inóspitas necessitam de mecanismos sociais fortes que lhes deem 

suporte para superar o isolamento e o distanciamento da terra, e uma desses 

mecanismos é o componente familiar nas relações de trabalho. 

No espaço – terra e mar

A maioria das pesqueiras, que são os locais de trato dos peixes, não existem 

mais na orla da praia de Bitupitá. Muitos proprietários não consideram ser vantajoso 

colocar peixes para ser tratado nesses compartimentos, quando pode vender o 

pescado diretamente para os atravessadores. Isto também eliminou o processo de 

secagem ao sol. Muitas pesqueiras se transformaram em garagens de carros e 

outras guardam instrumentos e aparelhos do trabalho de pesca. Diante desta 

mudança, há que se refletir sobre o desaparecimento de um local de socialização e 

de trabalho feminino. O trabalho nas pesqueiras eram realizados por mulheres e era 

um dos espaços em que havia forte sociabilidade entre elas. 

Outro fator de mudança na região é a inexistência de “chão de mar” no 

“espaço marítimo” para a construção de curral. Segundo o presidente da Colônia de 

Pescadores da praia de Bitupitá os locais para construção de curral são 

determinados pela Capitania dos Portos. E conforme informou-nos o secretário de 

turismo de Barrroquinha os limites geográficos de Bitupitá para ocupação já foram 

excedidos, isto é, as casas construídas de frente para o mangue, bem como as 

extremidades leste e oeste do povoado já atingiram o limite de ocupação permitido 

pelo órgão responsável pela APA – Delta do Parnaíba. No ano de 2014 algumas 



pessoas, não se sabe a procedência, começaram a construir casas nos terrenos 

próximos ao mangue e estas casas foram “destruídas” pelo ICMBio.

 Técnicas e tecnologias de pesca

No ano de 2011 foram inseridos os primeiros motores nas embarcações da 

praia de Bitupitá. Inicialmente havia apenas três motores, denominados “rabetas” e o 

estes foram utilizados nos trabalhos de despesca em currais de fora, a dois 

quilômetros da orla marítima.  No ano de 2015 foi introduzida uma nova ferramenta 

para construção dos currais. Trata-se de um equipamento para perfurar o solo 

marinho para a etapa de “amouramento” dos currais, técnica de fincar os mourões 

na plataforma continental. Apenas um dono de curral possui este equipamento na 

região, sendo ele vereador do município de Barroquinha. 

Atualmente, o uso do motor nas embarcações é comum a todos os currais 

quando as condições climáticas não facilitam as técnicas manuais. Assim, percebe-

se que o ritmo de alterações das percepções de tempo e espaço para alguns 

pescadores se acelerou com a pavimentação da estrada. As inovações técnicas 

adotadas pelos donos de currais e das embarcações, incluindo a introdução de 

arames mais resistentes para a construção das esteiras trazem mudanças que 

ocorrem mais vagarosamente, sendo acompanhadas de novas relações 

econômicas, particularmente por uma distribuição de bens e propriedades que se 

dá, em geral, em detrimento dos pescadores pequenos, ou seja, a maioria dos 

pescadores, que não detém a propriedade sob os meios de produção. 

Apesar do caráter artesanal da atividade pesqueira ainda existir na pesca de 

curral de Bitupitá, já que seguindo o conceito de Diegues (1995) a pesca artesanal é 

aquela em que o pescador sozinho ou em parcerias participa diretamente da captura 

de pescado, utilizando instrumentos simples, baseando-se em conhecimentos 

adquiridos de pai para filho ou dos mais velhos da comunidade (Diegues, 1995; 

Silvano, 1997) é imprescindível atentar para as mudanças, e possíveis 

transformações que podem ser geradas com o incentivo ao turismo e a especulação 

imobiliária que chegaram a região com a construção da estrada. Isto porque são as 

pessoas “bem situadas politicamente” e financeiramente,  terão melhores condições 

de auferir ganhos com as mudanças, como é o caso dos donos de currais. 



 Maldonado em estudo na região de Ponta do Mato, localizada no litoral 

paraibano (1993), aponta que a lógica e a organização capitalista da produção 

impactam, mas não anulam nem silenciam por completo a lógica e os elementos da 

maritimidade pesqueira tradicional construídas entre os pesadores. Para ela as duas 

formas de pescar não se excluem, mas se justapõem. 

Segundo Maldonado, em grande parte do litoral Brasileiro há processo de 

industrialização da pesca, no entanto, a autora enfatiza que a pesca artesanal, em 

muitos casos, se articula com a industrialização da pesca sem necessariamente 

alterar profundamente a estrutura da pesca simples. Mas diferente ocorre com a 

entrada das relações capitalistas na pesca, que altera profundamente as estruturas 

da pesca simples (Maldonado, 1993, Mourão, 2003, Pessanha, 2003).Nesta mesma 

direção aponta Pessanha (2003) em pesquisa realizada na década de 1970. A 

autora analisa os processos de produção de um grupo de pescadores artesanais na 

praia de Itaipu, Rio de Janeiro e aponta que no próprio sistema de remuneração do 

trabalho denominado “partilha” há um movimento de ajuste de racionalidade 

“artesanal” à lógica capitalista. Pessanha também registra os primeiros indícios da 

devastação ambiental na região, bem como as primeiras manifestações da 

especulação imobiliária causada pelo intenso processo de urbanização, processo 

que se acelerou após a construção da estrada (1923) ligando Itaipu a Niterói. 

Segundo a autora a pavimentação da estrada foi determinante para o processo de 

urbanização da região, primeiramente pela ação poluidora do lançamento de dejetos 

na lagoa de Itaipu, segundo por ter instigado a especulação imobiliária e terceiro por 

ter atraído grande parte da mão de obra juvenil para trabalhos domésticos e 

assalariados (Pessanha, 2003, p. 26).

Em Bitupitá, o uso do motor nas embarcações, ainda que utilizado apenas 

para a realização do trabalho de despesca quando o tempo está desfavorável, 

parece ter modificado as concepções de tempo e espaço de alguns pescadores da 

praia. Uma vez que, um barco a motor pode levar um pequeno pescador bem mais 

longe que uma canoa, num curto intervalo de tempo o espaço explorado se amplia, 

exigindo também uma ampliação de conhecimentos técnicos e do meio natural. O 

que por enquanto, não alterou a dimensão artesanal do trabalho, uma vez que, 

segundo Diegues, se valendo de Acheson (1987), o principal fator que determina e 



distingue a pesca artesanal da pesca industrial é a forma como é feita a divisão da 

produção, que no caso da pesca artesanal de Bitupitá se caracteriza ainda pelo 

sistema de partes. 

Apesar das transformações ainda não serem intensas, com a introdução de 

motores em todas as embarcações, é preciso salientar que na América Latina a 

pesca simples e a pesca industrial encontram suas diferenças tanto no âmbito social 

quanto no tecnológico, ou seja, a medida que há a atualização da pesca ou 

industrialização da pesca com a entrada de motores, redes de naylon e outros 

instrumentos,  essa atualização, na maioria dos casos, traz consigo relações sociais 

de produção capitalistas, como o assalariamento e a concentração da posse dos 

meios de produção por empresas.  (Maldonado, 1993, p. 172). A autora expõe que 

os processos de mudança na pesca nordestina se relacionam ao surgimento de 

empresas de pesca de pequena escala e de cooperativas que, paradoxalmente,  

convivem com a tradição e se apropriam dos saberes da pesca simples interferindo 

na sua lógica ao assalariar pescadores e motorizar as embarcações (p. 174).

Sistema de partilha da produção  

O sistema de produção e partilha da pesca de curral em Bitupitá, isto é, os 

mecanismos que regem as relações econômicas pesqueiras, até o ano de 2013 era 

sustentado por um alto grau de confiança mútua entre os trabalhadores da pesca de 

curral, já que muitas embarcações funcionavam com pescadores de uma mesma 

família, no entanto com os fatores de mudanças promovidas pelas ações do turismo 

na região, que gera nas relações de trabalho uma mescla de atividades turísticas 

com atividades da pesca entre os moradores locais, as relações econômicas entre 

os grupos de trabalho mudaram e os pescadores que não possuem a propriedade 

dos meios de produção têm ficado em situações cada vez mais desiguais.

Numa breve análise das relações estabelecidas entre os pescadores e os 

donos de currais é possível notar que os sistemas de financiamento informais 

adotados pelos pescadores artesanais para construção das referidas armadilhas 

estão imbricados pelas relações sociais e pelas relações de parentesco. Parto do 

pressuposto que os sistemas de financiamento informais têm se mantido por meio 

das relações de parentesco que ainda existem na pesca de curral e entre as 



relações de companheirismo e reciprocidade existentes na prática da pesca 

artesanal. No entanto é percebido que o domínio dos meios de produção por parte 

de uma pequena parcela de moradores, sendo eles os donos de currais e donos de 

embarcações, fortalece a continuidade de laços assimétricos de poder entre 

pescadores e proprietários dos meios de produção.

O plano nacional de turismo no Ceará

Rodrigues (2014) aponta que o modelo de desenvolvimento do turismo que 

está sendo implantado no Brasil segue, em seus delineamentos centrais, as 

orientações dadas pelas agências internacionais (BID, BIRD). Diz a autora que o 

Brasil apostou no turismo como estratégia de desenvolvimento a partir da criação do 

Ministério do Turismo (Mtur) em 2003, o delineamento de uma política clara de 

indução do turismo, de forma regionalizada, e aposta nos megaeventos como forma 

de impulsionar o turismo no país. 

Neste contexto, a política nacional de turismo, definida pela lei geral do 

Turismo nº 11.771/08 e promulgada em 17/09/2008, ocupa um lugar bastante 

relevante dentre o conjunto de políticas voltadas à promoção do desenvolvimento 

econômico e social do país, integrando desse modo o conjunto de ações que 

conformam o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), criado pelo governo 

Lula em 2006 e lançado em 2007. Desse modo, mediante a criação do Ministério do 

Turismo em 2003 e a instituição da Política Nacional de Turismo, com a 

promulgação da Lei do Turismo de 2008, o Plano Nacional de Turismo (PNT) passou 

a ser editado em forma de publicações trienais, fornecendo os rumos estratégicos 

para o desenvolvimento da atividade turística no Brasil. Dentre as diretrizes do PNT 

referente ao triênio 2003–2007 (BRASIL 2003), identificamos a intensificação da 

ação conjunta entre agentes públicos e privados, priorizando as parcerias e a gestão 

descentralizada em todo o país. Por sua vez, as propostas do PNT referentes aos 

anos 2007–2010 (BRASIL 2007), mantêm o foco das ações previstas na edição 

passada, levando também em conta a expansão do mercado interno e a concreta 

inserção do país no cenário turístico mundial (BRASIL 2003:16). Por último, o PNT 

2013–2016 (BRASIL 2013) visa incorporar todas as ações já implantadas nos outros 

PNT aos megaeventos (Copa FIFA de Futebol em 2014 e Jogos Olímpicos em 2016, 



no Rio de Janeiro). 

Em relação à análise do conteúdo da política, isto é, às ideias e concepções 

que dão sustentação as suas diretrizes, a Lei nº 11.771/08 é baseada na concepção 

de desenvolvimento sustentável como norteadora da política e tem ainda como meta 

a conservação do patrimônio natural, cultural e turístico brasileiro (parágrafo único 

artº 3 e 4). Tendo como proposta o “desenvolvimento sustentável”, a prática do 

turismo preconizada coloca como meta a conservação do meio ambiente, com o 

objetivo de impacto mínimo sobre o meio natural (item VIII, artº5). Quanto aos povos 

e comunidades tradicionais há apenas a menção de “preservar a identidade cultural 

das comunidades e populações tradicionais eventualmente afetadas pela atividade 

turística” (item XIX, art. 5º). A respeito Rodrigues (2011) aponta ainda uma 

contradição entre a lógica de desenvolvimento em termos mercadológicos que pauta 

política e a concepção de desenvolvimento sustentável que deveria orientá-la.

No entanto, o documento que institui a politica nacional de turismo, apesar de 

recomendar, em relação ao tratamento das unidades de conservação, “que quando 

se tratar de unidades de conservação, o turismo será desenvolvido em consonância 

com seus objetivos de criação e com o disposto no plano de manejo da 

unidade” (Parágrafo Único, PNT), não menciona quais são os dispositivos e 

estratégias que serão ativados para colocar em prática seus objetivos e nem 

menciona que há povos e comunidades tradicionais dentro ou fora dessas Unidades 

de Conservação.

A experiência de campo mostrou que os procedimentos para consolidação da 

politica de turismo podem levar à exclusão dos conhecimentos e das práticas dos 

povos tradicionais. 

 Uma das divergências encontradas entre o plano normativo e o prático diz 

respeito ao que propõe a política quanto às populações que vivem nas áreas 

priorizadas pela política, a lei preconiza “o envolvimento e a efetiva participação das 

comunidades receptoras nos benefícios advindos da atividade econômica” (item VI, 

artº5) bem como a preservação “da identidade cultural das comunidades e 

populações tradicionais eventualmente afetadas pela atividade turística” (item IX, 

artº5).

No entanto é preciso considerar que em contextos de unidades de 



conservação e de territórios tradicionalmente ocupados por povos e comunidades 

tradicionais a política não menciona nenhum dispositivo ou estratégia para a 

“efetivação do turismo” nestas áreas de forma diferenciada, já que o processo de 

incentivo ao turismo se consolida nestas áreas e as mudanças provocadas também 

colocam esses atores diante de alguns impasses e necessidades de escolhas. 

Quanto aos pescadores e seus familiares, a chegada do turismo abre-lhes a 

possibilidade de ganho extra no período da entressafra, quando coincide com a 

festividade religiosa mais importante da localidade, a Festa de Santa Adelaide, que 

atrai um número elevado de visitantes. O mesmo ocorre no período de carnaval e 

mais recentemente, com a inauguração da estrada, também aos finais de semana. 

Os pescadores são demandados pelos turistas para a realização de passeios de 

canoa pela orla e até a região do Pontal, onde ocorre o encontro entre águas dos 

Rios Timonha, Ubatuba, seus afluentes e o mar, formando um pequeno delta ou, 

ainda, a algumas praias mais distantes. Os pescadores, até o presente, têm atuado 

de forma clandestina porque para exercerem a atividade legalmente teriam que se 

registrar no Cadastur, perdendo a condição de pescador profissional, o que a 

maioria rejeita. Não ter o registro de pescador profissional os impediria do acesso a 

linhas de crédito especiais, aos benefícios do Programa Bolsa Família, quando é o 

caso, à aposentadoria na referida categoria e ao seguro defeso, mas também à 

perda de uma identidade profissional. Este impasse e a necessidade de escolhas os 

levam a refletir sobre direitos e sobre a profissão, e no geral tem reforçado os 

sentimentos de pertencimento à categoria de pescadores, o que não significa que 

isto persista indefinidamente, dado que os dados de pesquisas realizadas em 

regiões que há décadas já experimentaram processos de mudança dessa natureza 

indicam a tendência ao paulatino afastamento da atividade pesqueira, inserção nas 

atividades de turismo, com modificações no modo de vida e, quando o pescador 

continua na atividade, também mudanças nas atividades de trabalho (DIEGUES, 

1983; KOTTAK, 1981, 2009; PESSANHA, 2003; ADOMILLI, 2006). 

 O número de pousadas aumentou (quatro no ano de 2013, sete no ano de 

2015), mas por não terem cadastro no site do Mtur como atuantes nas atividades 

turísticas, estes atores sociais não têm acesso às linhas de credito oferecidas pelo 

Ministério do Turismo.



Conclusão 
O objetivo desta comunicação se concentrou em mostrar as mudanças nas 

diferentes dimensões do modo de vida dos pescadores de currais da praia de 

Bitupitá, advindas e aceleradas com a consolidação de ações de expansão do 

turismo na região. A partir dos dados empíricos coletados foi possível verificar como 

já estão ocorrendo mudanças provocadas pela construção da estrada. Dentre elas, 

as mais importantes dizem respeito à comercialização do pescado diretamente a 

empresas que transportam o pescado diminuindo uma entrada de ganhos para as 

mulheres da localidade; a inserção de motores e equipamentos que alteram a 

dinâmica de construção de currais e das ocupações, sobretudo o marcador de 

curral, tarefa de grande importância até então e que agora poderá ser feita com 

máquinas; outro ponto se refere aos dilemas dos moradores frente às escolhas em 

se cadastrar e trabalhar em atividades turísticas, mas com isto perder a condição de 

pescador artesanal; as demandas do turismo e a prática camuflada; a especulação 

imobiliária, os cercamentos de áreas de mangue, com todos os impactos ambientais 

decorrentes. Por fim, uma análise do conteúdo da Política Nacional de Turismo 

permitiu constatar lacunas e divergências entre o plano normativo e o plano prático 

da efetivação da referida política. 
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