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Minha jangada de vela, 

É tempo de repousar!” 
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RESUMO 

A pesquisa é fruto das análises construídas no processo de vivência-pesquisa realizada com a 

comunidade que reside na Reserva Extrativista do Batoque, localizada no município de 

Aquiraz, no estado do Ceará. O trabalho trata-se de uma pesquisa etnográfica que fez uso de 

um estudo de caso com uma abordagem qualitativa. O objetivo principal foi analisar a 

construção histórica e a situação atual da comunidade do Batoque, nos seus aspectos culturais 

e de uso e manejo dos recursos naturais pelos pescadores artesanais e agricultores familiares 

em relação ao seu território vivido. Os objetivos específicos estão delimitados em três pontos: 

(1) Descrever as relações sociais construídas historicamente e as manifestações culturais que 

fundamentam a noção de comunidade entre os membros da reserva; (2) Estudar como os 

pescadores artesanais e os agricultores familiares se organizam e utilizam e manejam os 

recursos naturais locais e (3) Investigar a integração dos pescadores e agricultores do Batoque 

com o sistema de gestão compartilhada da reserva. A produção textual tem por base a 

interpretação das histórias orais relatadas durante a convivência com a comunidade. O texto 

traz uma abordagem histórica, que trata do contexto específico em que surgiu a comunidade 

do Batoque e as formas na qual o território foi continuamente reafirmado, o que culminou na 

constituição da Reserva Extrativista do Batoque. O processo de constituição de uma unidade 

de conservação no local foi marcado por intensos conflitos contra a especulação imobiliária. 

A territorialidade na comunidade funcionou como um fator de identificação, defesa e força, 

no processo de disputa pelo território. O resgate das lembranças sobre o Batoque de 

antigamente demostra que durante todo o processo de formação da comunidade a utilização 

dos recursos naturais tem sido um ponto central. A extensão da reserva abrange ecossistemas 

costeiros-marinhos (lagoas, dunas, mar), estuarinos e manguezais. A comunidade é formada 

essencialmente por dois grupos de famílias: os que dependem exclusivamente do meio 

ambiente para reproduzir suas atividades produtivas agrícolas e/ou extrativistas – 

aproximadamente 175 famílias que praticam agricultura familiar, pesca artesanal, pecuária e 

artesanato – e daqueles que não possuem atividades produtivas agrícolas ou extrativistas, mas 

outras atividades econômicas como pequenos comércios, transporte de pessoas, trabalhos com 

o turismo – aproximadamente são 87 famílias. As atividades de pesca, extrativismo e de 

produção animal interligam um conjunto diverso de atividades que são importantes como 

ocupação do território e produção de renda. Há uma média de 150 veranistas que possuem 

imóveis no local (casas ou terrenos). As pessoas demonstraram um rico conhecimento sobre 



 

 

as modificações ambientais ocorridas na paisagem da praia do Batoque ao longo das décadas 

e sobre as práticas de manejo dos recursos na realização das suas atividades produtivas. Este 

conhecimento foi um fator fundamental que guiou o aprendizado diário, a escolha das 

tecnologias utilizadas nas atividades produtivas e a consciência de conservar e cuidar do 

mesmo. O processo de gestão compartilhada da reserva extrativista apresenta relações 

instáveis entre os grupos sociais e o órgão gestor ICMBio. Assegurar o equilíbrio entre os 

diversificados e contraditórios interesses é um desafio para a gestão territorial. 

Palavras-chave: Território. Agricultura familiar. Pesca artesanal. Extrativismo. 



 

 

ABSTRACT 

The research is the result of the analysis built on experience-research process carried out with 

the community that resides in the Extractive Reserve of Batoque located in the municipality 

of Aquiraz, in the State of Ceara. The work is an ethnographic research that made use of a 

case study with a qualitative approach. The main objective was to analyze the historical 

construction and the current status of the community of Batoque in its cultural aspects and the 

use and management of natural resources by traditional fishermen and farmers in relation to 

their living territory. The specific objectives are defined in three points: (1)to describe the 

historically constructed social relations and cultural events that underlie the notion of 

community among members of the reserve; (2) to study how artisanal fishermen and small 

scale farmers are organized and handle and use local natural resources, and (3) to investigate 

the involvement of fishers and farmers of Batoque with the shared management system of the 

reserve. The textual production is based on the interpretation of the oral histories reported 

during the experience of living with the community. The text provides a historical approach, 

that addresses the specific context in which arose the community of Batoque and the ways in 

which the territory was continually reaffirmed, which culminated in the establishment of the 

Extractive Reserve of Batoque. The process of constitution of the conservation unit was 

marked by intense struggles against real estate speculation. The territoriality in the 

community functioned as a factor of identification, defense and strength, in the dispute over 

the planning process. The redemption of the memories of the past of Batoque demonstrates 

that throughout the formation process of the community the use of natural resources has been 

a central point. The extent of reserve covers coastal-marine ecosystems (lagoons, sand dunes, 

sea), estuaries and mangroves. The community is essentially formed by two groups of 

families: those who depend exclusively on the environment to carry out their agricultural and 

/ or extractive production activities - approximately 175 families that practice family 

agriculture, artisanal fishing, livestock creation and craft-making - and those without 

agricultural or extractive activities, but other economic activities like small shop keeping, 

public transport and tourist-related activities - about 87 families. Fishing activities, extractive 

activities and animal production interconnect a diverse set of activities that are important as 

occupation of the territory and source of income. There is an average of 150 vacationers who 

own real estate on site (houses or land). People have shown a wealth of knowledge about the 

environmental changes that have occurred in the landscape of Batoque over the decades and 



 

 

about the management of natural resources in carrying out their productive activities. This 

knowledge was a key factor that led the daily learning, the choice of technologies used in 

productive activities and awareness to conserve and take care of it. The shared management 

process of the extractive reserve shows unstable relationships between social groups and the 

ICMBio governing body. Ensuring the balance between the diverse and conflicting interests is 

a challenge for territorial management. 

Keywords: Territory. Traditional agriculture. Traditional fishery. Extractive activities. 
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1 INTRODUÇÃO 

Analisar uma comunidade tradicional a partir da perspectiva de território permite 

compreendê-la sob diferenciados aspectos que estão intimamente relacionados com os modos 

de vida locais, como a cultura, o trabalho, relação com o manejo dos recursos naturais, 

relações sociais, tradições–costumes e religião. Estes princípios e valores são fundamentais 

para a condição de existência e para a manutenção da qualidade de vida destas comunidades 

(DIEGUES, 2001, 2002; POSEY, 1983; STEVENS, 1997; HAESBAERT, 2004, 2007; 

SANTOS, 2008). 

Neste sentido, para a compreensão do contexto sociocultural de um território, é 

preciso entender o cotidiano do povo que o habita. Maffesoli (2007), em sua sociologia 

compreensiva, ressalta a importância das experiências vividas, das crenças e das interações 

entre as pessoas com o ambiente – guiados pelo saber-fazer, saber-dizer e saber-viver dos 

indivíduos – para se entender os modos de vida do grupo, enfatizando o processo de 

reaprendizado presente nestas experiências cotidianas que permite a evolução dos saberes 

culturais.  

De modo semelhante, Geertz (2002, texto original 1983) realça o valor do senso 

comum – esses conceitos chave da vida diária, observados mais claramente nos desencontros 

entre o pesquisador e os sujeitos sociais – como ponto de entrada para o entendimento da teia 

de significados tecida por uma sociedade. São essas teias de significado, esses saberes 

culturais, que codificam o entrelaçamento de um povo com o seu território. 

Neste sentido, procurou-se trabalhar com o território social ocupado por 

populações extrativistas, reconhecidas não somente por aquelas que extraem produtos do 

meio ambiente, como atividade de comércio e subsistência, mas incluem neste sistema 

complexo de extrativismo os que se apropriam socialmente dos recursos naturais a partir da 

pesca artesanal (como uma prática extrativista usual), da agricultura e da criação de animais. 

Paul Little (2002) fez uso do termo Antropologia da territorialidade para definir o 

estudo do tipo de relação que um grupo social mantém com o seu território vivido. Nesta 

pesquisa, no entanto, pretendeu-se não fechar um termo científico específico para definir o 

trabalho. Partindo desta temática desenhada, teve-se a intenção de fazer uma descrição 

interpretativa de uma comunidade tradicional – Reserva Extrativista do Batoque – a partir do 

contexto de saberes locais e modos de vida da comunidade local, considerando que o 

indivíduo constrói sua identidade baseado na sua localização em um grupo social e na teia de 
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relações construídas neste grupo. Nesta perspectiva, o estudo do território vivido por este 

grupo social passa a ser determinante para conhecê-lo e compreender como são construídos os 

modelos mentais usados por este povo para perceber e interpretar o mundo em que vivem.  

Escrever sobre a comunidade que reside na Reserva Extrativista do Batoque foi 

um desafio pessoal. Principalmente por ser a primeira unidade de conservação – nesta 

categoria – do estado do Ceará, sendo então um lugar muito estudado por vários/as 

pesquisadores/as (LIMA, 2002, 2006, 2004; VIDAL, 2006; ROCHA, LIMA, CORIOLANO, 

2004; REBOUÇAS, 2012; CASTRO, 2012; BRAID, 2004; SILVA,1987; ARARIPE, 2012; 

OLIVEIRA, 2006; SILVA, 2011), que abordaram desde o aspectos geoambientais, até o 

difícil cenário histórico de luta em defesa do direito à terra. 

Para se estudar intimamente a comunidade da Reserva Extrativista do Batoque foi 

imprescindível conhecer e interpretar como funcionam os processos de produção e reprodução 

de conhecimento ecológico e quais as características culturais do povo no território em que 

habitam. O poder de uso e ocupação pela comunidade foi conseguido a partir de uma história 

de luta guardada na memória coletiva das pessoas. Desta forma, foi importante investigar qual 

o uso social que este povo dá ao seu território e, historicamente, quais foram às formas de 

defesa dele. 

Resumidamente a intensão foi pensar sobre a vida e cultura de ontem e de hoje 

das pessoas que vivem e que viveram no Batoque, não somente fazendo um relato histórico, 

mas analisando, interpretando e compreendendo os aspectos ecológicos, culturais e históricos 

envolvidos; considerando a emoção, motivação, percepção, imaginação, memória, o 

significado do território, a demarcação de limites territoriais, a representação da autoridade, os 

conflitos eminentes no processo de análise. Procurou-se aproximar o relato o mais perto 

possível da interpretação dos fatos transmitidos pela comunidade, fazendo uso da condição 

natural das palavras. Avançou-se o estudo numa linha que considera que as pessoas, de 

acordo com as experiências vivenciadas, as circunstâncias, o tempo, o espaço e o local que 

vivem, pensam de modo distintos, sendo importante também considerar que os processos de 

percepção, imaginação, recordação, e outras mais, estão intimamente ligados a estas 

experiências vivenciadas. 

A Reserva Extrativista do Batoque foi a primeira unidade de conservação dessa 

categoria instituída no Ceará 
1
. Localiza-se no estado do Ceará e faz parte do município de 

Aquiraz, na qual é distante cerca de 30 km. O território físico está delimitado em uma área de 

                                                 
1
 Instituída pelo Decreto de 5 de junho de 2003, que cria a Reserva Extrativista do Batoque, no município de 

Aquiraz, na qual abrange uma área de aproximadamente 601 hectares, localizados em Terrenos de Marinha. 
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601 hectares, que abrange ecossistemas costeiros e marinhos, como estuários e manguezais 

que são apropriados coletivamente. A reserva é usada e ocupada de maneiras distintas, como 

um espaço comum e também de forma individual, na qual famílias ocupam espaços 

individuais para pescar, cultivar e criar animais. Além destas atividades, que utilizam 

diretamente a natureza para sustentação dos seus modos de vida e sobrevivência, há também 

outras atividades econômicas que não estão ligadas, pelo menos diretamente, a utilização dos 

recursos naturais, como o comércio e o turismo.  

Os recursos naturais presentes nestes espaços são usados pela comunidade através 

de um conjunto de normas que são construídas no coletivo ao longo do tempo. Muitas destas 

regras, normas e proibições são instituídas na tradição, enquanto outras são delimitas pelas 

lideranças da comunidade ou pela gestão do Estado, na representação do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). No caso do Batoque, a Associação dos 

Moradores delimita alguns espaços comunitários para a agricultura – como é o caso da 

vazante comunitária – onde o agricultor recebe o direito de cultivar em um lote de terra (o que 

torna sua produção individual), que está localizado em um espaço de uso comum.  

A atividade pesqueira é um exemplo de uma atividade humana que representa 

uma modalidade de uso do espaço comum, no qual o uso é delimitado por regras instituídas 

pelos costumes. Como pescadores artesanais ou como agricultores familiares, os moradores 

do Batoque constroem territorialidades, que envolvem espaços de vida, de moradia, de 

trabalho, de relações sociais, e também está relacionado com a forma de geração e 

transmissão de conhecimentos a cerca do mundo em que vivem, da apropriação e manejo dos 

recursos que eles têm disponíveis no local. 

Os moradores da comunidade do Batoque mantêm uma relação íntima com o 

meio ambiente, e possuem modos de vida que estão adaptados a esta relação. Há também 

conflitos que agregam e que desagregam a população, como conflitos geracionais, pelo uso da 

terra, convivência com os veranistas, conflitos que estão inseridos em uma problemática 

maior, que é a venda de terras por alguns moradores locais, o que entra em contradição com a 

história de luta pelo direito a viver na terra, que levou a constituição dessa unidade de 

conservação. 

Grande parte das pesquisas desenvolvidas na localidade ocorreu na perspectiva de 

estudo principalmente do ambiente físico, sem dar visibilidade à cultura, à tradição, à 

identidade coletiva das pessoas e aos conflitos que fazem parte do cotidiano da comunidade e 

que levam a construção de grupos sociais diferenciados. Trabalhar na perspectiva das pessoas 
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que residem na localidade e que desenvolvem modos de vida e cultura próprios foi o que 

levou à realização deste trabalho antropológico. 

Neste sentido, tem-se como objetivo principal analisar a construção histórica e a 

situação atual da comunidade do Batoque, nos seus aspectos culturais e de uso e manejo dos 

recursos naturais pelos pescadores artesanais e agricultores familiares em relação ao seu 

território vivido. Para facilitar a construção geral da pesquisa foi necessária à definição de 

objetivos específicos que foram delimitados em três pontos: (1) Descrever as relações sociais 

construídas historicamente e as manifestações culturais que fundamentam a noção de 

comunidade entre os membros da reserva; (2) Estudar como os pescadores artesanais e os 

agricultores familiares se organizam e utilizam e manejam os recursos naturais locais e (3) 

Investigar a integração dos pescadores e agricultores do Batoque com o sistema de gestão 

compartilhada da reserva. 

No delineamento textual do trabalho, desenvolveu-se no capítulo 2 a construção 

dos aspectos metodológicos da pesquisa, com a descrição dos métodos e técnicas que serão 

utilizados para alcance dos objetivos propostos. Dando início ao referencial teórico do 

trabalho, – formado pelos capítulos 3, 4 e 5 – o capítulo 3 traz uma discussão teórica sobre as 

populações tradicionais e a sua inter-relação com a natureza, o capítulo 4 discute sobre os 

territórios sociais, fazendo um resgate histórico e teórico da temática, o ultimo capítulo 

teórico – o capítulo 5 – aborda a temática de unidade de conservação, fazendo uma descrição 

em torno da importância da constituição das Reservas Extrativistas na categoria de unidade de 

conservação sustentável.  

Nos capítulos seguintes – formados pelos 7, 8 e 9 – dá-se início a análise das 

informações coletados na pesquisa de campo. No capítulo 6 há a construção sobre a história 

de formação da comunidade do Batoque, fazendo um resgate da situação colonial do Nordeste 

e mais especificamente do litoral de Aquiraz. É levantada também a importância do passado 

na construção socioambiental do presente na comunidade do Batoque, e no desenvolver da 

discussão são abordadas: a percepção ambiental e a produção social do território do Batoque. 

O capítulo 7 remete a reflexão sobre os processos de resistência da comunidade pela posse da 

terra contra a especulação de terra que assolava o local, que culmina na constituição da 

Reserva Extrativista do Batoque. Para finalizar o capítulo traz-se a discussão sobre a nova 

realidade instituída na comunidade e o desafio de fazer a gestão participativa da unidade. 

O capítulo 8 delineia os grupos sociais que residem na comunidade do Batoque, 

como estes grupos interagem com a extensão da reserva e como se relacionam com os 

recursos naturais presentes no local. Esta parte do texto é constituída da análise que engloba o 
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significado histórico que os pescadores artesanais e agricultores familiares dão a prática da 

atividade – pesqueira e agrícola – como modo de reprodução das suas formas de vida, de 

trabalho e de sobrevivência de suas famílias. Na finalização da produção textual tem-se o 

capítulo 9, que traz as considerações e análises finais.  
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2 INVESTIGANDO 

2.1 ASPECTOS TEÓRICOS DA CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA 

Os seres humanos sempre foram à procura de conhecimento, e a partir do avanço 

da ciência gerou-se uma explosiva procura por conhecer e explicar melhor o mundo, entender 

o próprio ser humano e o seu papel nele, descobrir os “segredos” do universo (CANO, 2012; 

LEEF, 2001).  

Nos embates entre o saber tradicional e o conhecimento científico, este último 

emerge como hegemônico na ciência tradicional ou moderna. Esta “moderna” ciência, com 

seu conjunto de práticas e saberes que se fundamentaram como produção de verdades, surgiu 

com as chamadas sociedades modernas europeias no século XVI (LUZ, 1988). Período este 

em que houve a concepção do indivíduo como ser livre e racional, que poderia ser sujeito de 

si e do conhecimento e também poderia descobrir as leis da natureza e dominar a mesma. 

Formou-se então, o ser humano moderno que construiu uma racionalidade que separa o 

sujeito do objeto de estudo, e esta se tornou, então, uma das marcas da ciência moderna, que 

construiu seus modelos discursivos afirmando a objetividade, a verificação e a mensuração 

(VAITSMAN, 1995). 

Ao longo do percurso de construção metodológica, dentro do campo das ciências 

sociais, houve diversas metodologias que estavam somente preocupadas na formulação de leis 

e princípios gerais (que explicariam os casos individuais de forma dedutiva) e aplicariam 

explicações causais como objetos centrais de qualquer ciência. Com o passar do tempo, estas 

discussões epistemológicas formaram dois paradigmas da ciência social: a Compreensão 

(Verstehen, na sua formulação alemã) e a Explicação (Erklären). A explicação visava à 

identificação de leis do comportamento humano e à determinação das causas da conduta, já a 

compreensão procurava encontrar o sentido da ação social. A noção de sentido pode ser vista 

como o significado que os atores sociais atribuem à sua própria conduta (as suas ações), o que 

se aproxima da ideia de motivo da ação (CANO, 2012; WEBER, 1979). 

No século atual surge um novo paradigma, que é a valorização da autonomia e da 

subjetividade, que integra uma nova forma de ver o sujeito (pesquisador) e o objeto de estudo; 

como também o indivíduo, a sociedade e a natureza, construindo uma nova forma de ver a 

inter-relação entre eles. Diante da diversidade de perspectivas, o “fazer ciência” não segue um 
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único padrão de trabalho científico (LLOYD, 1993, MARTINS 2004). Muda-se o discurso 

em torno das dicotomias verdade – objetividade e falsidade – subjetividade.  

Esta pesquisa se aventura um pouco no campo das ciências sociais em torno da 

antropologia e da sociologia da compreensão. Teoricamente a compreensão de fatos e sujeitos 

sociais busca conhecer o valor do ator social, conhecendo suas crenças, atitudes e 

conhecimentos para se compreender seu comportamento. Sendo que este ator social – 

indivíduo que faz parte da pesquisa como o fornecedor de informações – não é visto como um 

objeto da ciência, mas como um participante e parceiro do pesquisador na construção da 

ciência (MARTINS, 2004).  

Michel Maffesoli (2007, texto original 1985), teórico da Sociologia Pós-Moderna, 

estudou esta compreensão do indivíduo. O autor privilegiou o estudo do conhecimento 

comum como objeto de análise, ou seja, tudo aquilo que não é produzido pelo cálculo, por 

uma intenção, estratégia, racionalidade tradicional. Ele privilegiou o estudo da investigação 

cotidiana do indivíduo. Bronislaw Malinowski (1978) chamou de “a necessidade de 

mergulhar na vida do outro”. Este “mergulho” coloca o pesquisador muito próximo do 

pesquisado, como participante e como observador. Esta forma de “fazer pesquisa social” se 

enquadra dentro do método chamado de observação participante (MARTINS, 2004; 

OLIVEIRA, 2010). Esta proximidade do pesquisador com a vida de grupos e culturas dos 

quais não pertence, exige uma proximidade baseada na confiança, simpatia, amizade, empatia, 

etc. (MARTINS, 2004). Requer então, algum envolvimento direto, conversação e um 

desarranjo das expectativas culturais e pessoais que se carrega (CLIFFORD, 2001).  

Desta maneira, a pessoa do pesquisador precisa ver a comunidade que está 

pesquisando com um olhar limpo sem a carga pessoal de julgamentos pré-definidos. Só 

assim, as pessoas da comunidade se sentirão seguras de compartilhar suas experiências 

pessoais, história de vida, cultura e crenças. De acordo com Geertz (2002), cada povo tem 

uma forma particular de ver como o mundo é construído e de interagir com ele, cada povo 

tem o seu próprio senso comum, que é diferente de uma cultura para outra.  

Para os adeptos da ciência moderna ou tradicional, essa aproximação com o 

“objeto de pesquisa” – assim referenciado por eles – é motivo para dúvidas a respeito do 

caráter científico do conhecimento produzido (MARTINS, 2004). É por este motivo que em 

muitos casos as pesquisas sociais são alvo de críticas, pois a forma de fazer ciência é 

diferenciada das pesquisas tradicionais, o que causa um estranhamento em alguns. 

Estas técnicas de pesquisa, que envolve mais proximidade do pesquisador e do 

pesquisado, segundo Quaresma (2005, p. 69), “começou a se desenvolver a partir do final do 
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século XIX, quando alguns antropólogos, como: o americano, Lewis Henry Morgan (1818-

1881); o alemão, Franz Boas (1858-1942); e o polonês, Bronislaw Malinowski (1884-1942) 

realizaram diversos estudos sobre as sociedades tradicionais”. 

Também foram imprescindíveis as contribuições de Franz Boas com The social 

organization and the secret societies of the Kwakiutl indians (1895) e a publicação de Os 

Argonautas do Pacífico Ocidental de Bronislaw Malinowski, em 1922. A partir destas 

contribuições, o campo da antropologia se identifica mais proximamente, com a etnografia, 

que é: “a análise das culturas nativas, através de um processo de imersão prolongada no 

grupo, que permita entender a conduta, a subjetividade e o discurso daqueles que se pretende 

estudar” (CANO, 2012, p. 101). 

Para Clifford (2011, p. 21), a etnografia está inserida profundamente na escrita e 

na descrição, o que produz uma interpretação cultural, ou “no mínimo, uma tradução da 

experiência para forma textual”. Segundo Malinowski (1922 apud CLIFFORD, 2011), na 

etnografia, que está intimamente relacionada com a antropologia, o pesquisador está olhando, 

ouvindo perguntado; registrando e interpretando a vida da comunidade estudada. Com base 

nas produções destes teóricos é que se produziu muito conhecimento sobre a pesquisa 

qualitativa nos estudos da sociedade.  

Todo estudo etnográfico parte de um estudo de caso, já que a etnografia parte do 

princípio de estudo e descrição de um povo, que está num local específico, ou seja, faz parte 

de uma comunidade específica ou de um grupo social (OLIVEIRA, 2010). Segundo Yin 

(2005), o estudo de caso é uma estratégia metodológica exploratória, descritiva, interpretativa 

e eclética, desta forma, pode ser usada para facilitar o alcance dos objetivos pré-estabelecidos 

pelo pesquisador, dentro da delimitação da sua pesquisa. Desta maneira, esta pesquisa 

etnográfica se utiliza do estudo de caso, a comunidade da Reserva Extrativista do Batoque. 

Neste contexto, e inspirada nas contribuições de pesquisadores que estudaram 

sociedades tradicionais e a descrição e interpretação da sua cultura, onde pode-se citar os 

antropólogos americanos Clifford Geertz (1988, 2002,2008), Darrell Posey (1983, 1984, 

1999, 2004) e o brasileiro Antônio Carlos Diegues (1983, 1999, 2000, 2001, 2004), foi 

construído os aspectos metodológicos desta pesquisa. Embora durante todo o texto outros 

autores possam ter fundamento os aspectos teóricos conceituais das temáticas levantadas. 
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2.2 METODOLOGIA E SEUS PROCEDIMENTOS 

Este trabalho utiliza-se da pesquisa etnográfica como base para produzir ciência. 

Sendo este um tipo de pesquisa marcada por uma acentuada ênfase no poder da observação e 

na descrição interpretativa de um povo tradicional. O estudo de caso etnográfico foi à 

comunidade da Reserva Extrativista do Batoque.  

Partindo do interesse inicial de estudar os moradores que utilizam e manejam os 

recursos naturais, delimitou-se um universo de investigação, foi escolhido previamente 

analisar os pescadores artesanais e agricultores familiares da reserva do Batoque, para que o 

trabalho pudesse ser melhor realizado a partir de uma análise mais ampla e profunda.  

A Reserva Extrativista do Batoque (Figura 1) é composta por diversos grupos 

sociais, de pessoas que dependem exclusivamente do meio ambiente para reproduzir seus 

modos de vida – como os pescadores artesanais, agricultores familiares e criadores de animais 

– e daqueles que utilizam indiretamente os recursos naturais ou não dependem deles para 

sobreviver de uma forma direta: comerciantes, trabalhadores da construção civil, turismo e 

artesanato (REBOUÇAS, 2012). 



 

 

 Figura 1 –  Delimitação da Reserva Extrativista do Batoque. 

 

Fonte: IBAMA, 2004. 
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A aproximação com a comunidade ocorreu anteriormente à execução desta 

pesquisa. No ano de 2010 a 2011 foi realizada uma pesquisa de conclusão do curso de 

Graduação em Engenharia de Pesca na mesma localidade, com o trabalho intitulado: 

Caracterização da pesca artesanal marítima-continental da Reserva Extrativista do Batoque, 

Aquiraz, CE. (REBOUÇAS, 2012). A pesquisa foi publicada no ano de 2012 e se reservou a 

uma caracterização da pesca artesanal local, tendo o intuito de conhecer os aspectos relativos 

ao conhecimento dos pescadores (as) sobre os instrumentos, técnicas e estratégias empregadas 

na atividade pesqueira, também foram abordados aspectos sociais e de gestão da unidade. Na 

pesquisa contemplaram-se dados quantitativos e qualitativos relacionados “ao mundo” do (a) 

pescador (a) artesanal.  

Foi durante esta pesquisa de graduação na localidade que, pela primeira vez 

ocorreu o contato com os moradores locais. O desejo de dar visibilidade ao território vivido, à 

cultura, a tradição, à história e as formas de vida da comunidade do Batoque influenciou para 

continuar investigando, aprendendo e fazendo pesquisa social nessa localidade.  

Como numa pesquisa etnográfica é importante ter uma proximidade maior com o 

local pesquisado e com o cotidiano das pessoas que convivem neste, fez-se a escolha de morar 

na Reserva Extrativista do Batoque, onde foi possível conviver com a comunidade por um 

período de 10 meses e ser parte integrante dela, claro que como uma pessoa de fora que está 

no local para pesquisar nunca poderia ser parte integral como os moradores locais. Morar na 

localidade proporcionou maior liberdade e tempo disponíveis para observar o cotidiano das 

pessoas e compreender a complexidade da cultura local a partir da compreensão do 

comportamento dos seus indivíduos. Estar presente na comunidade também facilitou os 

processos de análise dos grupos sociais existentes, a visualização dos conflitos, a observação 

das atividades cotidianas e a realização de conversas informais no dia a dia, e como resultado 

foi possível ter a compreensão mais detalhada do mundo construído na Reserva do Batoque.  

Em linha com o tema de pesquisa, escolheu-se uma abordagem qualitativa, que é 

bem adaptada a uma realidade em que as relações, ou a natureza das relações, não são 

precisamente conhecidas antecipadamente. Isto é ainda mais importante porque pretende-se 

relacionar a realidade como é vivida pelos habitantes locais (a perspectiva êmica) – nas suas 

visões de mundo, suas ideias, concepções e desejos – a conceitos científicos, exteriores à 

realidade local (a perspectiva ética) tais como sustentabilidade, sociobiodiversidade e a 

distinção entre atividades extrativistas e outros tipos de atividades produtivas (BOGDAN & 

BIKLEN, 1999; GEERTZ, 2002). As pesquisas qualitativas nos estudos das sociedades 

tradicionais trabalham com significados, motivações, valores e crenças e estes não podem ser 
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simplesmente reduzidos às questões quantitativas. Não sendo opostos entre si, entretanto, os 

dados quantitativos e os qualitativos podem se complementar dentro de uma pesquisa 

(MINAYO, 1996; QUARESMA, 2005). 

A construção prévia de hipóteses não é usual em pesquisas qualitativas. Em vez 

disso, a função das hipóteses tradicionais é cumprida pelos objetivos da pesquisa, que servem 

como pontos de referência ao longo da pesquisa. Para função de planejamento da pesquisa, 

criou-se um esboço da metodologia previamente, embora, como muitos autores (ex. 

THIOLENT, 1986) notam, o processo de pesquisa não deve ser predefinido e deve 

permanecer flexível para adaptar-se a situações que aparecem durante o trabalho.  

O importante a considerar é que durante a pesquisa buscou-se olhar, observar, 

ouvir, perguntar e, ao mesmo tempo, registrar e interpretar a vida da comunidade. Procurando 

– como pesquisadora que possui uma cultura diferente – diminuir a influência dos “pré-

conceitos”, sendo que como pesquisadora não poderia interpretar e descrever uma cultura 

diferente da minha a partir das normas e valores da minha própria cultura (o que seria um 

etnocentrismo), mas também não poderia negligenciar a influência da minha própria cultura. 

Este pensamento é sustentado teoricamente por Rocha & Eckert (2008), na qual 

eles afirmam que o pesquisador não consegue se dispor completamente da sua visão particular 

do mundo, pois não há forma de se abstrair dos valores da sua própria cultura. Os autores 

ainda relatam que a preparação para o trabalho de campo deve incluir várias etapas 

delimitadas pelo pesquisador para que se possam cumprir os objetivos propostos, mas 

inicialmente deve-se fazer um recorte teórico-conceitual do campo de pesquisa e das áreas de 

conhecimento envolvidas. 

Para uma melhor compreensão do uso dos materiais e métodos utilizados no 

trabalho fez-se um planejamento da pesquisa, que será apresentado a seguir, no entanto, este 

não deve ser interpretado como uma prescrição imutável, mas como uma pré-visualização 

simplificada, com valor orientador, de um processo que foi desenvolvido durante a pesquisa. 

Organizou-se a pesquisa em quatro etapas: 

– Etapa 1. Análise documental;  

– Etapa 2. Pesquisa de campo;  

– Etapa 3. Processamento das informações e;  

– Etapa 4. Produção textual 
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 Materiais e métodos de pesquisa 2.2.1

Etapa 1: Análise documental 

Inicialmente fez-se um recorte teórico-conceitual do campo de pesquisa e das 

áreas de conhecimento envolvidas através de uma análise de artigos científicos, livros sobre a 

temática, mapas, documentos históricos e imagens de satélite. Além de ter servido de base 

para a escrita da parte teórico-conceitual do texto final, serviu para melhorar a compreensão 

durante o trabalho de campo (ROCHA & ECKERT, 2008). Mapas históricos e imagens de 

satélite foram utilizados para detectar mudanças sociais e geomorfológicas na área pesquisada 

e serviram também como base para produção de mapas sociais (cartografia social), que pode 

colaborar na coleta de informações sobre a memória do lugar (ACSELRAD, 2008). 

Etapa 2: Pesquisa de campo 

Na pesquisa de campo, os principais métodos aplicados foram os clássicos da 

etnografia: a entrevista semi-estruturada e a observação participante. Os dados colecionados 

desta forma foram completados com informações de fontes documentais e com dados 

fornecidos pelo órgão gestor (ICMBio), com informações sobre gestão interna da reserva e 

aspectos sociais relevantes. Em seguida, apresenta-se mais detalhadamente os métodos de 

pesquisa de campo. 

– A observação participante é um método que requer um grande investimento pessoal por 

parte do pesquisador, que privilegia o estudo da investigação cotidiana do indivíduo. 

Bronislaw Malinowski (1978) chamou de “a necessidade de mergulhar na vida do outro”. 

Este “mergulho” coloca o pesquisador muito próximo do pesquisado, como participante e 

como observador. A observação participante produziu como dados inicialmente o registro 

fotográfico e o diário de campo. O diário de campo foi construído a partir da interação 

com as pessoas, das leituras do cotidiano, das conversas informais. No entanto, a escrita 

do diário de campo não teve o objetivo, somente de descrever sobre os fatos observados, 

mas de descrever interpretando ao mesmo tempo. No entanto, a interpretação depende da 

descrição (CLIFFORD, 2011) bem realizada. 

– A entrevista semi-estruturada. é uma estratégia para coleta de informações que não são 

possíveis serem coletadas somente na observação participante (GEERTZ, 2002, HARRIS, 
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1976; OLIVEIRA, 2006). As indagações foram baseadas sempre nos objetivos da 

pesquisa, seguindo primeiramente pressuposições desenvolvidas a base de literatura, mas 

logo continuando por novos rumos sugeridos pelas vivências no campo. Para realização 

das entrevistas fez-se uso de um gravador digital de voz, com autorização do informante. 

A técnica metodológica para escolha dos informantes foi a chamada snowballing (seleção 

por “bola de neve”), introduzida inicialmente por Coleman (1958) e Goodman (1961). 

Esta é uma técnica de amostra não probabilística que utiliza cadeias de referência, como 

uma espécie de rede. Os informantes inicialmente escolhidos foram os líderes 

comunitários (informante-chave ou “semente”), que foram utilizados como ponto de 

partida para atingir outras pessoas da população-alvo (também foram utilizados aqueles 

identificados pelas pessoas da comunidade como referência de conhecimento sobre a 

localidade). Estes informantes iniciais indicaram novos participantes que por sua vez 

indicaram novos participantes e assim sucessivamente. 

O modelo das entrevistas aplicadas pode ser visualizado no apêndice A. Foram 

realizadas cerca de 30 entrevistas com uma média de 1 a 3 horas de duração. A utilização 

deste método de coleta de dados com entrevistas abertas e profundas facilitou a coleta de 

informações, pois as entrevistas realizadas fluíram e se transformaram em conversas num 

final de tarde na varanda de uma das casas, num passeio pelo manguezal com um 

pescador ou simplesmente no acompanhar um agricultor na realização das suas atividades 

diárias.  

Etapa 3: Processamento das informações 

Nesta etapa, foi realizado o processamento das informações coletadas em campo. 

Foi feita a organização das informações do diário de campo, a transcrição das gravações das 

entrevistas e a análise e interpretação das informações. A transcrição das gravações foi feita 

de modo parcial, selecionando as partes a transcrever de acordo com o estado da análise, e 

rotulando ao mesmo tempo os temas recorrentes, de modo a facilitar o acesso posteriormente 

na parte da descrição textual. 

Etapa 4: Produção textual 

A produção textual desta pesquisa foi construída a partir da proposta de uma 

pesquisa etnográfica interpretativa (CLIFFORD, 2011; GEERTZ, 1988), que requereu um 
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árduo trabalho de tradução e intepretação dos dados coletados, como também de trazer os 

fatos vivenciados, para a construção do processo de textualização final. 

No processo de produção do texto final, os atos de pensar e de escrever estão 

intimamente associados. Para Oliveira (2006), é no processo da escrita que as ideias 

caminham para o encontro de soluções que ficam evidentes no processo de textualização dos 

dados provenientes da organização dos dados sistematizados e da análise interpretativa. Com 

relação ao processo de interpretação dos dados coletados durante a pesquisa – que é tão 

importante na ciência etnográfica – Clifford Geertz (2002), ressalta que os cientistas sociais 

lidam sempre com “interpretações”, sendo que esta interpretação oriunda das coletas de 

elementos que fundamentam a compreensão de uma situação é a interpretação da 

interpretação fornecida pelo pesquisado – interpretação em segundo plano –, pois somente o 

nativo, que pertence àquela cultura, faz a interpretação em primeiro plano. 

Em resumo, foi construído um quadro conceitual metodológico (Figura 2), 

procurando delimitar como foi desenvolvida e quais as etapas de construção da pesquisa na 

comunidade da Reserva Extrativista do Batoque. 
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Figura 2 –  Quadro conceitual metodológico da pesquisa. 

Fonte: DEPREZ, 2015.
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3 AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E A INTER-RELAÇÃO COM A 

NATUREZA 

Este capítulo, resumidamente trata da estreita relação entre as populações 

humanas e a natureza. No delineamento dos pontos abordados no decorrer da discussão, é 

enfatizado como a humanidade tem adaptado à natureza as suas necessidades e se adaptado 

mutuamente. 

No primeiro tópico intitulado Povos e comunidades tradicionais é feita uma breve 

análise conceitual dos povos e comunidades tradicionais, produzindo uma reflexão sobre 

conceitos e caracterização cultural e identitária destes.  

Em seguida – no segundo tópico – Cultura, saberes locais e identidade é realizada 

uma análise teórica de como funciona os processos de produção e reprodução de 

conhecimento ecológico, social, econômico e cultural dos povos tradicionais e qual a sua 

importância para a conservação dos recursos naturais. 

Para finalizar – Biodiversidade e Conservação da natureza – traz uma discussão 

sobre a importância da conservação da biodiversidade como elemento importante para a 

sobrevivência dos ecossistemas e das populações humanas. 
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3.1 POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

As sociedades ou grupos comunitários que tem uma relação íntima e dependente 

com a natureza têm sido analisados de maneiras distintas, segundo várias tendências de 

conceitos no campo das Ciências Humanas. Nos diversos estudos utilizam-se termos como 

populações tradicionais, povos tradicionais, comunidades tradicionais, sociedades tradicionais 

e culturas tradicionais, muitas vezes, sem uma adequada análise do significado (VIANNA, 

1996; DIEGUES, 2002; PEREIRA & DIEGUES, 2010; LITTLE, 2002).  

Definir significados é importante em termos teóricos. No entanto, acredita-se que 

todos estes termos estão interligados, sendo o elemento central a interação entre a humanidade 

e a natureza, através do uso e ocupação dos mais variados habitats: a floresta, os campos, 

manguezais, estuários, praia, mar, dunas etc. Sendo estes espaços apropriados coletivamente - 

por povos que os ocupam historicamente - ainda que utilizados por famílias individuais para 

morar e para o trabalho. São nestes espaços onde se constrói o território, onde se forja a 

cultura, se simboliza a natureza e se fundamenta a história de um povo. 

Consultando o dicionário Aurélio, encontra-se a conceituação de povo, sendo esta 

uma palavra que designa um “conjunto de indivíduos que falam a mesma língua, têm 

costumes e hábitos idênticos, afinidade de interesses, uma história e tradições comuns”. 

Recorrendo mais uma vez ao dicionário, há o significado de população, no qual esta é um 

“conjunto de habitantes de um território, de um país, de uma região, de uma cidade, etc. 

Conjunto de pessoas pertencentes a uma determinada categoria num total de habitantes de 

uma localidade ou região”. Então, o termo população é visto mais no âmbito quantitativo. No 

entanto, de acordo com Diegues (2002), quando se fala de população tradicional não se 

destaca somente o aspecto quantitativo, está implícito o papel importante da cultura e das 

relações da humanidade com a natureza.  

Compreende-se então, que caiçaras, ribeirinhos, povos indígenas, seringueiros, 

camponeses, caboclos, pantaneiros, quilombolas, pescadores artesanais, agricultores 

familiares e outras variantes, representam fortemente as populações que tradicionalmente 

manejam os recursos naturais e mantém uma relação íntima com a natureza. Estas populações 

geralmente ocupam uma determinada região há muito tempo e não têm registro legal de 

propriedade privada individual da terra – o que os torna alvos frágeis e fáceis da especulação 

imobiliária – tendo o local de moradia como parte individual familiar e o restante do território 

como área de utilização comunitária, com uso e normas acordadas geralmente pelo costume 
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local. As normas e valores comuns produzidos socialmente são normalmente construídos no 

cotidiano dos grupos sociais e privilegiam a cooperação e o apoio mútuo entre as famílias. 

Para sobrevivência destes povos, faz-se necessário à interação com a natureza e desta 

interação são criados um conjunto de saberes. Este saber-fazer é transmitido não por papéis, 

mas oralmente de geração em geração (ARRUDA, 1999; DIEGUES & MOREIRA, 2001; 

DIEGUES et al 2000; DIEGUES 2002, 2000; ALBUQUERQUE; ALVES; ARAÚJO, 2007). 

Com relação aos povos indígenas e as comunidades quilombolas, estes possuem o 

espaço territorial e os direitos diferenciados legitimados pela Constituição do Brasil de 1988 

(apesar da lentidão da efetivação da demarcação das terras). Apesar de a Carta Magna ter 

definido que até 1993, o governo brasileiro deveria demarcar todas as terras indígenas, de 

acordo com o critério de ocupação tradicional das terras, a determinação está longe de ser 

cumprida. Agora, além de sofrer com a lentidão na efetivação de seus direitos, as terras 

indígenas são alvo dos sistemáticos e violentos ataques latifundiários, empresas e 

confederações do agronegócio. O quadro atual é que uma parte das populações indígenas vive 

em reservas e outros grupos indígenas dispersos vivem na periferia ou dentro de unidades de 

conservação. Então, conclui-se que Leis de proteção aos povos tradicionais são criadas, mas o 

real cumprimento destas Leis não ocorre de forma efetiva. 

O Brasil é constituído por inúmeros grupos étnicos e raciais, e os povos indígenas 

são considerados historicamente os primeiros povos tradicionais a compor a cena da 

diversidade social e cultural brasileira (SANTILLI, 2002). Eles sempre tiveram sua presença 

enquanto população diferenciada marcada no cenário político e social, sendo esta a condição 

diferenciada destes povos, que alcançaram o reconhecimento formal mais estabelecido e 

consistente – de posse permanente sobre as terras que tradicionalmente ocupam – na 

Constituição Federal do Brasil de 1988, no Artigo 231 e em seus parágrafos 1° e 2°
2
. Com 

relação ao que regulamenta as Terras dos Remanescentes das Comunidades dos Quilombos na 

Constituição Brasileira, o Decreto nº 4.887/2003, Art. 68 diz: “aos remanescentes das 

                                                 
2
 Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 

direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 

fazer respeitar todos os seus bens. § 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas 

em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos 

recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus 

usos, costumes e tradições. § 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 

permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes [...]. 

(BRASIL, 1988). 
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comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 

definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. 

Apesar de todos estes direitos “reconhecidos” legalmente sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, estão pendentes questões essenciais como o acesso à terra, à saúde 

e educação diferenciadas, e a condições mínimas necessárias para a permanência desses povos 

e comunidades em seus territórios, tendo então sua identidade cultural preservada (SILVA, 

2007). O próprio Estado que criou as leis de proteção abre regras e exceções para efetivar o 

seu real cumprimento.  

No entanto, o objetivo deste capítulo é fazer uma breve análise conceitual dos 

povos e comunidades tradicionais, produzindo uma reflexão sobre conceitos e caracterização 

cultural e identitária destes, assumindo-se então, o fato de ser bem mais ampla e profunda a 

discussão que trata da temática terra indígena e terra quilombola.  

O importante a considerar é que no Brasil existem inúmeras povos tradicionais 

que por décadas têm sofrido os efeitos dos conflitos socioambientais frente à expansão 

capitalista. Estes povos durante anos foram desconsiderados e até ignorados pelas formas de 

apropriação dominantes, seja pela propriedade privada seja pela pública (SANTILLI, 2005). 

Um grande número dos modos tradicionais de vida, como seus sistemas de 

apropriação comum dos territórios e recursos naturais foram desorganizados pela expulsão 

dos povos de suas terras - que tradicionalmente ocupavam - pela violência proveniente da 

especulação imobiliária e/ou grilagem e pela arbitrariedade do próprio Estado, que cria 

modelos econômicos desenvolvimentistas que afirmam definir “os interesses da coletividade 

local”, mas que no real somente representam os interesses de uma minoria dominante (LIMA, 

2006; DIEGUES 2001; FURTADO, 1974). Foi a partir das lutas e reivindicações levantadas 

por estas populações, que com o passar do tempo foi crescendo a visibilidade sobre as 

especificidades das suas identidades socioculturais, sua cultura e modos de vida diferenciados 

de outras populações.  

Como resposta as estas reivindicações e no que tange ao reconhecimento e à tutela 

dos direitos destas coletividades, foi criada pelo Governo Federal por Decreto no dia 27 de 

dezembro de 2004 a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades 

Tradicionais - CNPCT. Entre as atribuições desta Comissão, estão considerar as 

particularidades sociais, econômicas, culturais e ambientais nas quais se encontram inseridos 

os povos e comunidades tradicionais para os quais as políticas públicas forem direcionadas. 

Diante disto, sob a coordenação desta Comissão e promovida pelo Decreto Presidencial n.º 

6.040, de 7 de fevereiro de 2007, instituiu-se a Política Nacional de Desenvolvimento 
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Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais – PNPCT, que tem como objetivo 

principal promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

enfatizando o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade socioambiental e 

cultural dos povos e comunidades tradicionais, com o fortalecimento e garantia dos seus 

direitos territoriais.  

Muito além do que serem apenas uma conceituação jurídica, os povos tradicionais 

estão envolvidos com atributos fortemente ligados ao fator de identidade cultural. Estes 

grupos se caracterizam pela utilização comunitária de determinados recursos naturais, como 

recursos pesqueiros, plantas e produtos do extrativismo vegetal.  

Além dos espaços utilizados em comum, existem outros apropriados 

individualmente, como lugar de habitação, quintal, animais domésticos e outros. As 

populações tradicionais mantém uma forte dependência do uso dos recursos naturais e 

possuem interações sociais que envolvem relações de parentesco, de ajuda entre as famílias, 

de compadrio e de uso comum dos recursos naturais; possuem uma forte ligação com o 

território habitado que ocupam por várias gerações; dão importância as simbologias, rituais, 

tradições associadas às atividades que desenvolvem; usam tecnologia simples, de baixo 

impacto, e possuem uma auto- identificação com a cultura do seu povo (identidade cultural) 

(HAESBAERT, 2007; POSEY, 1999; DIEGUES & MOREIRA, 2001; DIEGUES, 2002; 

ARRUDA, 2000; DIEGUES et al 2000). 

Entende-se que a utilização dos recursos naturais ocupa um lugar de destaque para 

as populações ditas tradicionais, e tem uma relação direta e íntima com o uso e ocupação dos 

territórios para reprodução do seu modo de vida. Sendo assim, geram formas de percepção e 

técnicas específicas para apropriação social da natureza e para transformação e uso dos 

recursos naturais que o ambiente propicia (LEEF, 2007). Neste sentido, o conhecimento 

ecológico local pode ter importantes implicações para a conservação e o manejo dos recursos 

naturais e principalmente, para o envolvimento de populações locais nos esforços de 

conservação da biodiversidade. 

O estudo da relação dos povos tradicionais não-indígenas com a ampla variedade 

de recursos naturais é relativamente nova. Tradicionalmente os estudos sobre o conhecimento 

ecológico foram realizados com populações indígenas, como no caso de Posey et al. (1984); 

Posey (1983; 2004); Balée (1993); Stevens (1997); Reed (1997) e muitos outros. Aquilo que 

os cientistas naturais – botânicos, biólogos, ictiólogos – chamam de biodiversidade, descrita 

em longas listas de espécies de plantas e animais e descontextualizada do domínio cultural, é 

diferente do modo em que os povos tradicionais vivem a natureza: como um domínio 
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entrelaçado materialmente e simbolicamente com a sua realidade cultural, que é melhor 

descrita em termos de sociobiodiversidade – um conceito que tem sido fundamental em 

estudos antropológicos sobre este tema (SANTILLI, 2005).  

Povos tradicionais constroem conhecimento ecológico em interação de longo 

prazo com seus ambientes, durante a qual modificam ativa e progressivamente a constituição 

física e biológica do ambiente ao mesmo tempo de ser formado culturalmente por estas 

experiências (POSEY, 1999; ZENT, 1999). Neste processo, espécies domesticadas e semi-

domesticadas são desenvolvidas ou introduzidas a partir de outros lugares (CLEMENT, 1999, 

POSEY, 1999); ecossistemas são modificados, muitas vezes para induzir mais variedade (útil 

para o ser humano) (POSEY, 1999); e estruturas produtivas são construídas (ERICKSON; 

CANDLER, 1989; ERICKSON, 2000; DIEGUES, 2002).  

A longo prazo, mudanças ecológicas profundas e de longa duração se concretizam 

– como o aparecimento de solos antropogênicos na região Amazônica (HECHT, 2003; 

GLASER et al, 2001; FRASER, 2010) –, dando origem ao que tem sido descrito como 

paisagens antropogênicas ou domesticadas (DENEVAN, 1992; ERICKSON, 2006; 

HECKENBERGER et al, 2007; KAREIVA et al, 2007), testemunhas ao fato de que 

ecossistema e sociedade se tornaram interdependentes (BALÉE, 2006). 

Berkes, Colding e Folke (2000), fazem uma listagem de práticas de manejo 

baseadas em conhecimento ecológico, junto com uma lista de mecanismos sociais usados para 

a organização de tais práticas. As técnicas de manejo descritas pelo conhecimento dos povos 

tradicionais geralmente incluem a manutenção das estruturas, funções e diversidade dos 

ecossistemas; a preocupação e o cuidado com as fontes de renovação dos ecossistemas; a 

manipulação das espécies da flora e fauna; a proteção de espécies, de certos estágios na vida 

das espécies e de habitats específicos; as atividades relacionadas com a agricultura e a 

utilização de calendários que reúnem atividades de coleta e de cultivo; a caça de subsistência; 

e as técnicas de pesca, como a construção de pesqueiros. 

Apesar de ainda limitado, tem sido significativo nos últimos anos o crescimento 

de pesquisas com populações não-indígenas com relação ao conhecimento ecológico, o 

manejo tradicional dos recursos e a consciência ambiental (DIEGUES & MOREIRA, 2001; 

BENSUNSAN, 2006; DIEGUES, 1999; 2000; DIEGUES & VIANA, 2004; LITTLE, 2002; 

SIMÕES & LINO, 2012). Estes trabalhos tem abordado a questão do manejo tradicional 

como criação de animais, manipulação das espécies de fauna e flora, e também dos nichos 

ecológicos utilizados pelas populações tradicionais. 
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O estudo das relações sociais, ecológicas e culturais das populações tradicionais e 

a interação com o seu território remete a noção de que estas relações construídas estão ligadas 

com o simbolismo, saberes, manejo dos recursos naturais, modos de vida e de organização 

comunitária, temáticas que serão abordadas a seguir.  

 Comunidades tradicionais que habitam a zona costeira: pecadores/as artesanais e 3.1.1

agricultores familiares 

Historicamente, no período compreendido entre o século XVII e o início do século 

XX, se observou a formação de comunidades litorâneas ligadas à atividade pesqueira e a 

agrícola no Brasil. As comunidades de pescadores-agricultores vivem dispersas por todo o 

litoral brasileiro, onde criam e recriam modos de vida e culturas específicas. Estes grupos 

dispersos pelas inúmeras comunidades ao longo do litoral combinam a agricultura e a pesca 

(SILVA, 1993; DIEGUES, 1983), criam ou adaptam artesanalmente artefatos próprios para o 

meio natural que exploram.  

A transmissão dos conhecimentos sobre o manejo dos recursos naturais – condições 

das marés, localização de cardumes, manejo de embarcações e instrumentos de pesca, ciclos 

produtivos na agricultura se dá basicamente pela oralidade (SILVA, 1993). 

As atividades de pesca e as atividades agrícolas são concomitantes, pois quando o 

pescador não está no mar ele cultiva, geralmente num pequeno roçado, seja para subsistência, 

seja para pequenos comércios. Devido à complementaridade entre a pesca e a agricultura, os 

pescadores-agricultores são considerados como camponeses, pelo fato de explorarem também 

a terra (MALDONADO, 1986). 

O Brasil é detentor de 8,5 mil quilômetros de costa marítima, possuindo 12% de 

toda a água doce do planeta, e 8,2 bilhões de metros cúbicos de água que estão distribuídos 

em rios, lagos, açudes e represas (BRASIL, 2014). Nestes espaços, povos constroem um 

relacionamento íntimo com a água e a terra, são estas as comunidades marítimas e 

comunidades costeiras ou litorâneas, também chamadas de praieiros, caiçaras, jangadeiros, 

ribeirinhos ou povos do mar, a designação depende da região que habitam, das características 

socioculturais e dos instrumentos que utilizam. Estas populações geralmente dividem suas 

atividades entre a pesca e agricultura (DIEGUES, 2000). 
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Diegues (1999) detalha estes povos distribuídos no Brasil, que ele designa de 

culturas litorâneas: 

A atividade pesqueira deu origem a inúmeras culturas litorâneas regionais ligadas à 

pesca, entre as quais podem ser citadas: a do jangadeiro, em todo o litoral 

nordestino, do Ceará até o sul da Bahia; a do caiçara, no litoral entre o Rio de 

Janeiro e São Paulo; e o açoriano, no litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Enquanto esses dois últimos tipos de pescadores estavam também ligados à 

atividade agrícola, os primeiros dependiam quase inteiramente da pesca costeira 

(DIEGUES, 1999, p. 362).  

Os jangadeiros, que são os pescadores do mar que habitam a faixa costeira do 

litoral nordestino – situada entre o Ceará e o sul da Bahia – utilizam essencialmente a jangada 

para longas pescarias. Apesar de a jangada ter sido utilizada pelos índios brasileiros (chamada 

peri-peri), a embarcação que atualmente utiliza vela e leme para a pesca em alto-mar, foi 

oriunda de inúmeras adaptações feitas pelos europeus, asiáticos e africanos.  

A denominação de jangadeiros (principalmente pelo uso da embarcação maior em 

alto mar), esta categoria de população tradicional está integrada aos pescadores artesanais, 

que é mais abrangente e engloba os povos que estão espalhados pelo litoral e praticam a pesca 

marítima, costeira e estuarina, no mar, nos rios, lagos e manguezais. Estes pescadores 

artesanais pescam sem embarcações e/ou embarcados em jangadas, botes e paquetes e se 

caracterizam por um modo de vida baseado principalmente na pesca, mas também exercem 

outras atividades econômicas complementares, como o extrativismo vegetal, o artesanato e a 

pequena agricultura (SIMÕES & LINO, 2012; CASCUDO, 2012; MOURÃO, 1971; 

MALDONADO, 1994, DIEGUES, 1999). Luís da Câmara Cascudo, A jangada – uma 

pesquisa etngráfica (1957) fez o primeiro estudo sistemático sobre a pesca da jangada no 

Nordeste e as comunidades de jangadeiros. 

Nas primeiras décadas do século XX, a atividade pesqueira no Brasil passou por 

inúmeras transformações. A atividade antes somente vinculada à pequena produção em 

unidades familiares ou de vizinhança nas comunidades de pequenos pescadores, em algumas 

regiões, atingiu uma escala comercial quando surgiram as empresas de pesca, que destinaram 

a captura para o mercado urbano em expansão. A partir daí coexistiram a pesca de pequena 

escala ou artesanal e a pesca de grande escala, ligadas à indústria pesqueira.  

Neste contexto, as atividades pesqueiras, dependendo de seu objetivo, passaram 

ser divididas nas categorias: subsistência, artesanal e industrial (de média e grande escala). A 

primeira destina-se ao consumo próprio e/ou familiar, enquanto a artesanal pode se dividir 

entre subsistência e comércio e a industrial somente para a área comercial. As pescarias 
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artesanais são atuantes em toda a costa brasileira e são praticadas por pescadores autônomos, 

os quais exercem a atividade individualmente ou em parcerias. Estas pescarias empregam 

apetrechos relativamente simples e o produto é comercializado, normalmente, através de 

intermediários (DIEGUES, 1983). 

É importante considerar, que apesar do crescimento da pesca industrial nas 

últimas décadas, as comunidades de pescadores artesanais têm permanecido ao longo do 

litoral brasileiro, com diferentes maneiras de se produzir a vida material e social, sendo a 

produção pesqueira oriunda considerada importante para a economia brasileira.  

No Nordeste do Brasil, a pesca marinha e estuarina, de modo geral, caracteriza-se 

pela predominância da pesca artesanal sobre a industrial (IBAMA, 2008). Estas pescarias são 

caracterizadas por elevada riqueza de espécies e baixas biomassas. As capturas incluem 

muitas espécies pelágicas – como manjuba (Anchoa sp.), agulhinha prata (Dermogenys 

pusilla) e sardinha (Sardinella sp.) –, demersais e bentônicas – como budião (Scarus sp.), 

sapuruna (Haemulon sp.), boca-torta, cioba (Lutjanus sp.), biquara (Haemulon sp.), moluscos 

e crustáceos como lagostas (Palinurus sp.) e camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri) e 

camarão rosa ou branco (Penaeus brasiliensis). Em geral, a maior produção pesqueira está 

concentrada na região costeira, seguida pelos estuários (CASTELLO, 2010). 

Segundo o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) do Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA), estima-se que existem hoje no Brasil quase um milhão de pescadores/as 

artesanais. Sendo assim, uma das atividades de maior impacto social e econômico no Brasil 

que usufrui da grande extensão litorânea e da biodiversidade pesqueira nas 12 grandes bacias 

hidrográficas brasileiras. Aproximadamente 45% de toda a produção anual de pescado 

desembarcada são oriundas da pesca artesanal (BRASIL, 2014). 

É importante considerar, que diante da importância histórica da pesca artesanal, as 

pesquisas dedicadas às populações pescadores/as do litoral brasileiro têm contribuído 

enormemente para a compreensão: das relações sociais internas e de gênero, dos instrumentos 

(artes de pesca) vinculados à pesca artesanal, como também a valorização do conhecimento 

tradicional. 
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3.2 CULTURA E SABERES LOCAIS  

Compreende-se que assegurar a sobrevivência dos povos e comunidades 

tradicionais constitui a base para a produção e a reprodução dos saberes destes povos, que são 

transmitidos ao longo de gerações por padrões de comportamentos que podem ser 

sustentáveis ou não. O estudo destes padrões de comportamento socialmente compartilhados, 

permite ao pesquisador a compreensão de como são construídos os modelos mentais usados 

por estes povos para perceber e interpretar o mundo em que vivem. Para se estudar 

intimamente um povo particular, dito tradicional, é necessário conhecer como funciona os 

processos de produção e reprodução de conhecimento ecológico, social, econômico e cultural 

deste povo.  

O termo cultura se tornou mais utilizado a partir do século XVIII, e quase sempre 

associado a bons costumes, comportamento, educação. Neste período a cultura era a associada 

aos ideais de uma elite, concentrando-se nas regras sociais (CUCHE, 1999; ELIAS, 1994). O 

sentido do termo cultura difere amplamente do senso comum que se está acostumado a 

atribuir ao vocábulo. 

Para o antropólogo britânico Edward Burnett Tylor (1971), a cultura exprime a 

dimensão da totalidade da vida social de um grupo. Para o autor a cultura (sua origem e seu 

caráter) é adquirida inconscientemente, a partir de vivências e de um conjunto de 

aprendizados - adquiridos e repassados - que inclui as crenças, a arte, a moral, o direito e os 

costumes de um povo (TYLOR, 1971 apud CUCHE, 1999). Costumes estes que são 

adquiridos no cotidiano e estão fundamentados nas vivências individuais e coletivas, 

arraigadas no campo do comportamento social, dos sentimentos, das emoções e tradição de 

um povo.  

Segundo Thompson (1998, p.14), em sua obra Costumes em Comum, “nos séculos 

precedentes o termo costume foi empregado para denotar boa parte do que hoje está implicado 

na palavra cultura”. No entanto, é importante considerar que a cultura de um povo reúne 

diversos atributos mais complexos do que somente “regras sociais”, ela refere-se às escolhas 

culturais de um povo, que os permite individualmente e coletivamente adaptar-se ao seu 

ambiente e adaptar este ambiente às suas necessidades. 

Conceitualmente para John B. Thompson (1995), a cultura é o estudo da 

constituição significativa e da contextualização social das formas simbólicas, sendo o ser 

social, a ciência e a cultura inter-relacionados através do uso de símbolos, onde nasce uma 
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relação dinâmica entre o sujeito e a cultura. Segundo o autor, o estudo dos fenômenos 

culturais pode ser visto de uma maneira mais ampla como o estudo do mundo sócio histórico 

que é fundamentado por um campo de significados. 

A reflexão sobre os significados é de suma importância no campo da antropologia 

contemporânea – a chamada antropologia simbólica ou interpretativa. O antropólogo Clifford 

Geertz, um dos pioneiros da antropologia simbólica, em seu texto A interpretação das 

culturas (2008, p.66, texto original 1973) denota cultura como “um padrão de significados 

transmitidos historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas, 

expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e 

desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida”.  

Geertz (2008), evidencia a dependência do ser humano dos símbolos, nas quais as 

experiências, as ações vividas no cotidiano de um povo significam muito mais do que aquilo 

que estamos observando, ou seja, existem coisas mais óbvias além do que estamos vendo. Há 

símbolos envolvidos na tradição, nos saberes, na maneira de viver de um povo, na identidade, 

nas formas de se relacionar e isso diferencia os diversos povos, a cultura local.  

Segundo o autor, em seu texto O Saber Local (1997, p.90), para se conhecer a 

essência da cultura de um povo é preciso descobrir como este povo “pensa”, procurando e 

analisando “as formas simbólicas – palavras, imagens, instituições, comportamentos – em 

cujos termos as pessoas realmente se representam para si mesmas e para os outros”. Geertz 

(2002), ainda traz uma reflexão sobre o conceito de pessoa, que se torna fundamental quando 

queremos entender o outro, na sua própria concepção do ser:  

Por mais que, para nós ocidentais, a concepção de pessoa como um universo 

cognitivo e motivacional delimitado, único, e mais ou menos integrado, um centro 

dinâmico de percepção, emoção, juízos e ações organizado em uma unidade distinta 

e localizado em uma situação de contraste com relação a outras unidades 

semelhantes, e com seu ambiente social e natural específico, nos pareça correta, no 

contexto geral das culturas do mundo, ela é uma ideia bastante peculiar. Em vez de 

tentar encaixar a experiência das outras culturas dentro da moldura desta nossa 

concepção, que é o que a tão elogiada “empatia” acaba fazendo, para entender 

concepções alheias é necessário que deixemos de lado nossa concepção, e 

busquemos ver as experiências dos outro com relação à sua própria concepção do 

“eu” (GEERTZ, 2002, p. 90-91). 

Observa-se que a literatura antropológica tem usado diferentes maneiras, 

pressupostos e métodos para se compreender a cultura de um grupo social, com sua ampla 

gama de fenômenos simbólicos que legitimam formas de poder nos contextos sociais da vida 

cotidiana. Cada ser social, em interação com o seu meio tem uma percepção que lhe é própria, 

então a cultura pode ser ressignificada, a partir das experiências vivenciadas. Diante desta 
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ótica, há que considerar que o ser humano ao mesmo tempo em que altera seu meio, modifica-

se a si mesmo, sendo fruto de um processo histórico, que é fundamentado a partir do contexto 

em que está inserido, ele se apropria dos conhecimentos adquiridos de outros seres sociais, de 

gerações atuais e passadas, e, ao mesmo tempo, produzindo histórias, criando novas 

objetivações.  

Diegues (2002, p.94), relatou sobre estas modificações sociais, segundo ele “as 

culturas tradicionais não são estáticas, estão em constante mudança seja por fatores 

endógenos ou exógenos”. Neste contexto, a apropriação da significação social é um processo 

de inserção na continuidade da história das gerações. E o estudo do contexto cultural, é 

fundamental, pois, as mensagens que veiculam na cultura podem vir a ser partes constituintes 

deste sujeito. Assim as sociedades e culturas possuem fluxos socioculturais dinâmicos, em 

permanente estado de transformação.  

Desta maneira, a noção de cultura não considera somente indivíduos isolados, mas 

comunidades de pessoas que ocupam determinado espaço que é amplo, dinâmico e não 

estático, mas muitas vezes contínuo, e que é rico de saberes, tradições, simbolismos e 

costumes em comum (ALMEIDA; CHAVEIRO; BRAGA, 2008; DIEGUES, 2000, GEERTZ, 

2008).  

Na perspectiva das culturas tradicionais, o conhecimento é definido como o 

conjunto de saberes, o saber-fazer a respeito do mundo natural, sobrenatural, transmitido 

oralmente de geração em geração. Para muitas dessas sociedades tradicionais existe uma 

interligação orgânica entre o mundo natural, o sobrenatural e a organização social. A este 

conjunto de percepções, ou seja, a maneira como o ser humano interpreta as informações 

perceptivas do seu meio, chama-se de comportamento ambiental, que é um dos fatores que 

forja a cultura. Dentro desta visão de culturas tradicionais, estão alicerçados comportamentos, 

modelos mentais, símbolos e significados que são utilizados para perceber, relatar e 

interpretar o mundo, e que são compartilhados socialmente (DIEGUES, 2002; DIEGUES et 

al. 2000; OLIVEIRA, 1983; GEERTZ, 2008).  

O saber sobre a realidade produz-se de práticas sociais diversificadas. Desde o 

início da existência da humanidade (mesmo nas etapas pré-linguísticas), a realidade (as 

vivências cotidianas) aparece como meio que é utilizado e transformado através do 

conhecimento para a reprodução biológica e cultural de uma população (LEEF, 2007, 

ALBUQUERQUE et al. 2002).  

O conhecimento local sobre o meio ambiente é de grande importância para a 

conservação e o manejo dos recursos naturais (POSEY, 1983; BALÉE, 1994). Para Berkes et 
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al (1998), o conhecimento tradicional é completar ao conhecimento científico, pois os saberes 

das vivências do cotidiano, o manejo dos ecossistemas (o conhecimento dos seus ciclos 

ecológicos) são imprescindíveis para se compreender o ecossistema local e o global.  

Este manejo dos ecossistemas ocorre através da manipulação/uso cotidiano dos 

compostos orgânicos e inorgânicos do meio ambiente, o que modifica o ecossistema, este 

ambiente onde há a presença do ser humano não será mais o mesmo daquele existente nas 

condições primitivas (BALÉE, 1993).  

É importante ressaltar que o conhecimento e a utilização dos recursos naturais não 

é restrito a um local específico. Os povos locais utilizam e dependem de diversos recursos e 

desta forma, praticam atividades de maneira integrada, que são importantes para manutenção 

das suas necessidades. 

Sobre a transmissão dos conhecimentos locais, Thompson (1998) ressalta que os 

saberes se reproduzem ao longo das gerações, no diversificado ambiente dos costumes, onde a 

transmissão da tradição, de experiências sociais ou da sabedoria comum da coletividade é 

passada geralmente por transmissão oral.  

A interação das sociedades com a natureza impulsiona uma transformação 

cultural, bem como uma transformação ecológica, construindo um território, que é 

transformado pela ação material e simbólica das diversas comunidades humanas que os 

ocuparam ao longo dos tempos. Em áreas onde vivem comunidades tradicionais diretamente 

dependentes do uso dos recursos naturais, a paisagem é fruto de uma história comum e 

interligada: a história humana e a história natural. Então, tanto as sociedades quanto a 

natureza se transformam. Às vezes, essa interação leva a estáveis sistemas sustentáveis, por 

vezes, leva a mudanças ambientais que não são sustentáveis (DIEGUES & VIANA, 2004; 

BALÉE, 1998; DIEGUES et al. 2000, LEEF, 2001). 

Conhecer e analisar os modos de vida de uma comunidade tradicional e sua 

interação com o meio ambiente nos revela um retrato da população e de sua visão do mundo. 

Durante o processo de construção de conhecimentos deve-se considerar o saber que cada ser 

traz consigo a partir de sua história de vida, sendo os saberes tradicionais e o saber científico, 

saberes complementares em seu conjunto (ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE, 2005, 

BERKES et al. 1999). 

Para Diegues (2002, p.89), “um dos critérios mais importantes para definição de 

culturas ou populações tradicionais, além do modo de vida, é sem dúvida, o reconhecer-se 

como pertencente àquele grupo social particular. Esse critério remete à questão fundamental 

de identidade”. Estes princípios e valores que se constroem no território ocupado por uma 
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comunidade tradicional são imprescindíveis para a condição de existência e de manutenção de 

qualidade de vida destas comunidades, que interagem com os ciclos naturais e os recursos 

naturais renováveis de uma maneira íntima, executando um manejo próprio.  

Castells (2001, p.22) entende por identidade como “o processo de construção de 

significado baseados em elementos da cultura, ou ainda um conjunto de elementos culturais 

inter-relacionados, os quais prevalecem sobre outras fontes de significado.” Denys Cuche 

(1999) também aborda sobre esta relação cultura – identidade, para o autor a defesa da 

autonomia cultural é muito ligada à preservação da identidade coletiva, então cultura e 

identidade são conceitos referem-se a uma mesma realidade, vista por dois ângulos diferentes. 

Compreende-se então que a identidade cultural é o conjunto de relações sociais e 

herança simbólica historicamente construída e compartilhada por um grupo social, que 

estabelece a troca/interação de determinados valores entre os membros de um povo, 

considerando que cada povo tem a sua cultura e identidade individual, e isto é o que 

realmente os diferencia. 

Neste processo surge à defesa das tradições, a qual aparece interligada às 

experiências individuais e coletivas dos grupos sociais e são enraizadas no lugar de vivência 

destes grupos. Sendo fortemente influenciadas pelos contextos locais, com experiências 

construídas por meio do cotidiano destes povos e das inter-relações com outras comunidades 

e com a sociedade como um todo, desta forma, não desprezando a influência da sociedade 

global. Neste mundo de simbolismos e representações encontramos uma imensa riqueza 

cultural como tradições festivas; devoção a santos e/ou entidades (dependendo das religiões 

locais); valorização da família, dos costumes do lugar e da vida em comunidade (ALMEIDA; 

CHAVEIRO; BRAGA, 2008), 

Nesta pesquisa, considerou-se o território como um lugar de afirmação destas 

culturas e identidades. Sendo este o espaço habitado onde os povos e comunidades 

tradicionais se relacionam com a natureza e retiram os meios de subsistência, de trabalho e 

produção; e constroem as relações sociais, as simbologias e a sua cultura que se fundamenta 

na identidade cultural deste povo (GODELIER, 1984 apud DIEGUES, 2002). 

Estas relações íntimas com a natureza construídas no território, habitado por 

comunidades tradicionais, geram um conjunto de percepções sobre o meio ambiente e a 

necessidade de sua conservação, sendo estes fatores imprescindíveis para a sustentabilidade 

local. 
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3.3 A BIODIVERSIDADE E A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

Grande parte da evolução humana procedeu-se a partir da exploração dos recursos 

naturais ou biológicos (biomassa mineral, animal e vegetal) através das atividades de 

extrativismo. O extrativismo mineral (exploração de minerais), vegetal (madeiras, folhas, 

frutos e outros – a lenha; o carvão vegetal; a retirada da castanha-do-pará, palmito, açaí que é 

feita pelos povos da floresta, coco...) e animal (pele, carnes e óleos - que inclui a pesca e a 

caça), empregam milhões de pessoas na atividade, sendo importantes fontes de renda e 

subsistência de inúmeras famílias. Então, parte dos alimentos, produtos medicinais e 

industriais, materiais para construção de casas, móveis, roupas e outros utensílios são 

derivados da imensa diversidade biológica existente no planeta. 

Em muitos estudos a biodiversidade é apresentada como um produto da própria 

natureza, sem a intervenção humana, no entanto, a biodiversidade não é somente um produto 

da natureza, mas também da ação das sociedades e culturas humanas, especialmente das 

sociedades tradicionais. Esta sociobiodiversidade manifesta-se na variedade das línguas e 

dialetos, nas crenças religiosas, no uso e manejo da terra, na estrutura social, no conhecimento 

sobre as mudanças ambientais e em muitos outros atributos (ARAÚJO, 2007; DIEGUES, 

2000; GUERRA & COELHO, 2009). 

Continuando na análise, Diegues (2000, p. 3) em sua obra Os saberes tradicionais 

e a diversidade biológica no Brasil, afirma que “as espécies vegetais e animais são objetos de 

conhecimento, de domesticação e uso, fonte de inspiração para mitos e rituais das sociedades 

tradicionais e, finalmente, mercadoria nas sociedades modernas”. Ainda fazendo a análise do 

mesmo texto o autor afirma que as populações humanas não somente convivem com a floresta 

e conhecem os seres que aí habitam, como a manejam – manipulam seus componentes 

orgânicos e inorgânicos. Santilli (2002, p. 53) fazendo a análise deste texto afirma que: 

[...] aquilo que os cientistas naturais (botânicos, biólogos, ictiólogos) chamam de 

biodiversidade, traduzida em longas listas de espécies de plantas e animais, 

descontextualizadas do domínio cultural, é diferente do conceito de biodiversidade, 

em grande parte construída e apropriada material e simbolicamente pelas populações 

tradicionais. 

A biodiversidade é essencial para a sobrevivência dos ecossistemas e das 

populações humanas, no entanto, os seres humanos estão mudando a biodiversidade e 
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alterando a capacidade dos ecossistemas saudáveis produzirem seus bens e serviços, 

ocasionado uma grave crise ambiental.  

Segundo Daily (1997 apud ARAÚJO, 2007, p.15), entre estes bens e serviços 

pode-se citar: “regulação do clima, dos fluxos hidrológicos e da composição química da 

atmosfera, ciclagem de nutrientes, formação do solo, controle da erosão, estocagem de água, 

controle biológico, produção de matérias-primas e alimentos, polinização e recursos 

energéticos”. Assim, estes recursos fornecidos pelo ambiente são importantes componentes 

dos sistemas ecológicos, que colaboram com o bem-estar da humanidade. 

O que se tem observado é que em níveis altos ou baixos o ser humano tem 

alterado o meio ambiente, e tem se alterado conjuntamente. Segundo Martínez (2007, p. 44),  

A relação entre natureza e a sociedade é histórica em dois sentidos. Primeiro, a 

história humana se desenvolve nos contextos de circunstâncias naturais. Contudo, a 

história humana também modifica a natureza. Segundo, a percepção da relação entre 

os humanos e a natureza tem sido alterada ao longo do tempo.  

Há séculos a intensificação do uso dos solos (através da agricultura intensiva e da 

urbanização), a sobre-exploração dos recursos pesqueiros, a poluição, a emissão de gases 

tóxicos, as perturbações das características físicas, ecológicas e químicas do planeta tem 

intensificado o colapso dos mecanismos que garantem a vida do planeta. Compreende-se 

então, que o ser humano é bem mais do que somente uma forma de vida passiva ocupando o 

planeta terra, ele vem há séculos modificando o meio ambiente para que este que se adapte as 

suas necessidades. É necessário entrar num processo de mudança de paradigma, e esta 

mudança precisa ser dialética, caminhando para outro tipo de relação para com a natureza, 

que seja mais beneficente e integradora (BOFF, 1996, LEEF, 2007). 

Cada povo organiza seu modo de valorar, de interpretar, de significar e de intervir 

na natureza, no habitat e na história, então é importante enfatizar que a ciência e o manejo dos 

ecossistemas são práticas culturais como outras, e desta forma são respectivas de 

determinadas culturas. O saber sobre o meio ambiente produz-se como efeito de práticas 

sociais e ambientais diferenciadas de cada povo – diferentes formas de uso e manejo dos 

recursos naturais – e estes podem ser influenciados pela sociedade global, pois os povos não 

estão livres de influências exógenas, ou seja, de fora do seu grupo social (BOFF, 1996, LEEF, 

2007, POSEY, 1999). 

A ciência da conservação ainda é nova no Brasil. A ideia da utilização sustentável 

dos recursos naturais, a restauração e a recuperação ambiental são temas que passaram a ser 

discutidos mais intensamente somente a partir da última década do século XX. Os problemas 
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ambientais indicaram a necessidade de dar uma atenção à temática – meio ambiente – embora 

um pouco atrasados.  

O discurso do desenvolvimento sustentável emerge no âmbito das políticas 

ambientais como uma forma de solucionar os processos de degradação ambiental e o uso 

irracional dos recursos naturais (LEEF, 2001, 2007). Os objetivos de uso da natureza são 

diversos, e muitas vezes opostos e conflitantes, neste caso o termo desenvolvimento 

sustentável transita em diversos círculos e grupos, de diferenciados interesses.  

O que se observa atualmente é um desgastante das palavras “desenvolvimento” e 

“sustentabilidade”, que inúmeras vezes são utilizadas sem uma análise mais profunda do 

próprio conteúdo do desenvolvimento que se almeja. As pessoas devem ser sujeitos e não 

objetos do desenvolvimento. É necessário pensar nos variados tipos de sociedades 

sustentáveis que existem apoiadas em modos particulares históricos, ambientais e culturais de 

relações com a natureza e entre si (DIEGUES, 1992, 2003). Neste aspecto, é preciso construir 

o desenvolvimento sustentável baseado na sustentabilidade dos modos de vida, onde a 

qualidade de vida das pessoas e a conservação da natureza sejam prioridades. 

Com relação à noção de qualidade de vida esta leva em consideração aspectos 

qualitativos da condição de vida, e em sua análise estão embutidas a ideia de bem-estar, 

renda, estilo e condição de vida. Neste processo, estão inseridos fatores econômicos e 

ideológicos que estão intimamente conectados a satisfação dos desejos e a determinação 

cultural das necessidades, existindo diferentes caminhos para se conseguir a qualidade de 

vida, que vai desde os aspectos mais objetivos/materiais até ao subjetivo/gosto/prazer. Então, 

os valores culturais das diferentes sociedades são fatores determinantes para a fundamentação 

das necessidades e da demanda social, bem como as formas de satisfazê-la (LEEF, 2007).  

Partindo para a análise da ideia de conservação da natureza, a partir do final do 

século XX (como já foi citado), a preocupação com a crise ambiental começou a crescer e 

passou a ser mais valorizada a ideia de conservação da biodiversidade na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável. Segundo Santilli (2002), “indissociavelmente ligada à rica 

biodiversidade brasileira está a sociodiversidade, o nosso extenso patrimônio sociocultural.” 

Desta maneira, a biodiversidade é em grande parte construída e apropriada – material e 

simbolicamente – pelas populações tradicionais.  

Não basta somente reconhecer a indiscutível relação sociedade/natureza e a 

importância da humanidade na conservação desta, é fundamental ver meios na qual esta 

interação seja saudável para ambas. A intensa degradação na natureza tem que ser vista como 

uma responsabilidade comum de toda a humanidade, logo as populações humanas são as 
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responsáveis por implantar projetos, políticas de proteção da natureza e de prevenção dos 

impactos das mudanças ambientais globais. 

Para Guerra & Coelho (2009, p. 19), é preciso “mudar radicalmente o modo com 

que a sociedade e o governo vêm historicamente tratando a natureza, seja via mera extração 

predatória de recursos para atender as demandas globais, seja apenas via preservação 

generalizada, que pouco ou nada beneficia a população”. 

A relação entre as populações e a natureza culminou em movimentos 

ambientalistas e territoriais com uma preocupação dupla: na defesa dos territórios e na 

conservação da biodiversidade ecológica. Estes movimentos sociais foram iniciados por 

povos indígenas, seringueiros amazônicos, pescadores artesanais e outros povos tradicionais, 

que tinham propostas alternativas à preservação ambiental excludente das populações 

humanas. Estas populações queriam construir modelos que integrassem as unidades de 

proteção integral – como os parques nacionais, que eram áreas desabitas da presença humana 

– com unidades de conservação de uso sustentável – que seriam territórios apropriados 

ecologicamente, culturalmente e socialmente pelas populações tradicionais (DIEGUES, 2001; 

GUERRA & COELHO, 2009; BRAGA, 2013; CABRAL & SOUZA, 2005).  

Neste contexto, fazendo um contraponto a corrente ambiental preservacionista, 

surgem as unidades de conservação de uso sustentável, que são espaços territoriais cujo 

objetivo é a exploração consciente dos recursos naturais renováveis e pelas populações 

tradicionais, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma 

socialmente justa (BRASIL, 2000). 

É de imprescindível importância compreender que estes espaços protegidos, 

criados pelo Estado, são Territórios Sociais, que englobam a conservação da natureza – os 

fatores ambientais biológicos e físicos – e os componentes das populações humanas que os 

habitam – os fatores sociais, políticos, culturais, arqueológicos e culturais.  

Partindo deste contexto, é que se constroem os capítulos seguintes, na qual 

teoricamente será conceituado o que são especificamente estes Territórios Sociais e qual a sua 

importância para a preservação da cultura local (Capítulo 4). Na discussão seguinte será 

abordado como se constituiu a formação e consolidação das Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável, especificamente as reservas extrativistas, contextualizando como ocorre a relação 

das populações humanas com estas áreas protegidas (Capítulo 5). 
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4 TERRITÓRIOS SOCIAIS 

Nas comunidades tradicionais, o território nasce das relações que o povo 

estabelece com o espaço, dando origem a um sistema de crenças e saberes que se traduzem 

em normas sociais sobre o uso e manejo dos recursos naturais, e influenciam nos modos de 

vida locais e na organização comunitária (HAESBAERT, 2007; DIEGUES et al. 2000; 

SANTOS, SOUZA, SILVEIRA, 1998; SANTOS, 1998; LEFF, 2001). Tanto do lado cultural 

quanto no aspecto físico, o curso de evolução é marcado pela interação entre os dois 

domínios, levando-os, ao decorrer do tempo, a desenvolver uma profunda interdependência 

(DIEGUES & VIANA, 2004; POSEY, 1999; BALÉE, 1998). Portanto, o território não pode 

ser entendido sem considerar o seu contexto social, cultural e histórico. 

Consequentemente, os princípios e valores que se constroem no território ocupado 

por uma comunidade tradicional são imprescindíveis para a sua condição de existência e para 

a manutenção da qualidade de vida destas comunidades, que interagem com os ciclos e os 

recursos naturais renováveis de uma maneira íntima, executando um manejo próprio 

(DIEGUES, 2001, 2002; POSEY, 1983; STEVENS, 1997). Diegues (2002) compara estas 

relações a uma simbiose entre o homem e a natureza, que integram atividades do cotidiano. 

Além do contexto sociocultural, para se estudar o território de qualquer grupo 

precisa-se de uma abordagem histórica, que trata do contexto específico em que surgiu e foi 

continuamente reafirmado. Neste processo de formação e reafirmação se constitui uma inter-

relação entre espaço e tempo, enquanto o território é construído através de práticas de 

apropriação do espaço, resultante de uma dialética entre espacialidade geográfica, 

organização ecológica e significação cultural (LEEF, 2001; HAESBAERT, 2007; SANTOS, 

2008).  

Para se compreender o território de uma comunidade tradicional, torna-se 

evidente a importância de levar em conta os aspectos culturais e históricos. A seguir desta 

breve introdução, tem-se dois pontos fundamentais na análise teórica do território: (1) 

Território de um povo tradicional, no qual a discussão irá contextualizar as diferentes 

abordagens do território desenvolvidas por diversos autores; (2) Conflitos Ambientais e 

territoriais, a partir dessas relações socioambientais, focaremos nos conflitos que se levantam 

no processo de construção e reafirmação dos territórios dos povos tradicionais. 
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4.1 TERRITÓRIOS E TERRITORIALIDADES: CONCEITOS E PERSPECTIVAS 

Há diferentes formas de compreensão e análise de um território, estas formas 

podem ser conservadoras ou mais críticas, de acordo com a visão filosófica e o método 

científico de cada pesquisador. O território como objeto de estudo pode ser abordado sob 

diferentes perspectivas: geográfica, antropológico-cultural, sociológica, econômica, jurídico-

política ou bioecológica, cada uma com enfoque específico de análise (HAESBAERT, 2007). 

Independente da abordagem, a análise deve levar a uma compreensão do território que não se 

limite a descrever somente como ocorre o uso e ocupação da terra, mas que também faça uma 

leitura individual e coletiva dos indivíduos com suas relações de grupo, visibilizando detalhes 

e sutilezas da vida diária do povo estudado.  

Muitas perspectivas de estudo do território estão centradas no espaço físico e na 

dominação da terra. Vários autores Milton Santos (1998); Rogério Haesbaert (2007); Marcos 

Saquet (2009); Enrique Leef (2001) se propuseram a repensar esta perspectiva com intuito de 

dar mais atenção à atuação de forças sociais ligadas à organização do espaço geográfico e as 

relações sociais que constroem a identidade do grupo social. Para se compreender a base de 

formação do conceito de território é importante investigar o contexto histórico das diferentes 

abordagens envolvidas com o conceito. 

Na época da unificação alemã, no final do século XIX, Friedrich Ratzel deu início 

à elaboração de uma geografia funcionalista do território – a chamada geografia política, 

intimamente ligada às relações de poder e de domínio da terra. “Para Ratzel, o elemento 

fundador, formador do Estado, foi o enraizamento no solo de comunidades que exploraram as 

potencialidades territoriais” (RAFFESTIN, 1993, p. 13).  

O território ratzeliano, então, tem como referência o Estado, sendo definido como 

o espaço sobre o qual o mesmo exerce a soberania. Ratzel sustenta que o Estado surge quando 

uma sociedade se organiza para defender seu território, então não há território sem Estado. O 

território envolvia relações de poder e terra, no qual um grupo de pessoas que se apropriaria 

de um espaço utiliza os seus recursos naturais para sua população, através das capacidades 

tecnológicas existentes (MORAES, 1990; RAFFESTIN, 1993; GALVÃO & BEZERRIL, 

2012). 

Muito tempo depois das considerações de Ratzel, por meados de 1960, o debate 

sobre a conceituação de território é levantado mais fortemente em áreas como a geografia 
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crítica, filosofia e as ciências sociais. Pode-se considerar como relevantes os trabalhos do 

geógrafo Jean Gottman com obras pontuais em 1952, 1973 e 1975. Gottman, no seu livro O 

significado do Território (1973), sustenta que a relação das pessoas com o seu território 

apresenta-se de diversas formas – geográficas, culturais, econômicas e principalmente 

políticas. Neste período, ele vai construindo uma abordagem centralizada no significado do 

território mais universal, com uma abordagem histórica e cultural, destacando a divisão 

política do espaço. Gottman trabalhou com a ideia de iconografias – símbolos relacionados a 

grupos sociais – e circulação – redes de ligação que interligam várias cidades e países. Para o 

autor estas redes geram uma fluidez de informações, ideias, pessoas, produtos materiais entre 

diferentes centros sociais e são fundamentais no processo de formação dos territórios 

(GOTTMANN, 1973; SAQUET & GAGLIOTTO, 2009; RAFFESTIN, 1993). O autor aborda 

uma análise territorial mais na perspectiva geopolítica.  

Uma obra relevante para o final do século XX foi a de Torsten Malmberg (1980, 

escrita em 1976), Territorialidade Humana. Esta foi alvo de críticas por ter a base de conceito 

envolvendo uma relação entre a territorialidade humana e a territorialidade animal, inspirado 

na tese de Robert Andrey (1969,1967), intitulada The Territorial Imperative (o Imperativo 

Territorial, em tradução livre). Andrey compara o comportamento territorial dos indivíduos 

humanos, com o comportamento territorial dos animais, afirmando que o comportamento dos 

seres humanos é uma marca da espécie (HAESBAERT, 2007; SCHNEIDER & 

TARTARUGA, 2004). Estes trabalhos referiam-se a uma concepção mais naturalista do 

território, relacionando o comportamento natural do homem e o seu ambiente físico.  

Com a investigação histórica, observa-se que o território desde a sua origem, tem 

uma conotação fortemente ligada ao espaço físico e a terra, de uma maneira utilitarista. A 

geografia política do século XX, em termos gerais, foi uma geografia política unidimensional. 

Como crítica a esta limitação de conceitos, na qual a concepção mais 

fundamentada referencia o território exclusivamente ao poder estatal, temos o texto do 

geógrafo Claude Raffestin, Por uma geografia do poder, que foi publicado em 1980. Na obra, 

o autor critica a geografia política, que para ele tornava-se até então, uma geografia do 

Estado. Raffestin constrói o conceito de território baseado na geografia do poder, na qual este 

não é propriedade do Estado, mas de qualquer grupo que se aproprie dele. Para o autor: 

[...] em toda relação circula o poder que não é nem possuído nem adquirido, mas 

simplesmente exercido. Exercido por quem? Por atores saídos dessa população que 

foi analisada antes do território. [...] Mas por que a população em primeiro lugar? 

Porque é a fonte de poder, o próprio fundamento do poder, por sua capacidade de 
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inovação ligada a seu potencial de trabalho. Assim, é por ela que passam todas as 

relações (RAFFESTIN, 1993, p. 7). 

Segundo Raffestin (1993), o território não se reduz à sua dimensão material ou 

concreta, ele o entende como a manifestação espacial do poder fundamentada em relações 

sociais de grupos distintos.  

O território e a territorialidade são então multidimensionais, relacionado à vida de 

grupos sociais, em que os indivíduos, desde organizações pequenas ou grandes, todos 

possuem atores capazes de produzir território. Compreende-se então, que há uma rede de 

informações, de linguagens, de diversas leituras e interpretações, com uma produção de 

conhecimento sobre o ambiente que produz o território.  

Abordar a temática do território implicitamente referencia à noção de limite que, 

embora nem sempre seja traçado, exprime a relação que um grupo mantém com uma porção 

do espaço. Analisando esta relação, é importante considerar que o território não é sinônimo de 

espaço, no entanto, territorialidade e espacialidade não devem ser vista como algo 

indiferenciado (RAFFESTIN, 1993; SANTOS, SOUZA; SILVEIRA, 1998, SANTOS 1994, 

2008). Nesta análise, Raffestin (1993) afirma que: 

É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O território se 

forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator 

sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de 

um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator 

"territorializa" o espaço. O território, nessa perspectiva, é um espaço onde se 

projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, revela 

relações marcadas pelo poder (RAFFESTIN, 1993, p. 143.). 

Com a apropriação e utilização do espaço para o trabalho, produção e manutenção 

dos modos de vida é construído o território usado e a territorialidade. Nos quais se 

fundamentam as relações de poder, seja reconhecendo os elementos que são mais concretos e 

materiais, como aqueles que estão no campo mais subjetivo (imaterial). Este território 

dinâmico e vivo é constituído de relações sociais e de poder, que pode ser exercido de uma 

forma mais objetiva-concreta ou subjetiva-simbólica.  

É possível dizer que o território usado são objetos e ações, sinônimo de espaço 

humano, espaço habitado, então este é produto da intervenção e do trabalho de um ou mais 

atores sociais sobre determinado espaço, onde há formas de uso e ocupação distintas 

(EGLER, 1995; RAFFESTIN, 1993; HAESBAERT, 2007, SANTOS; SOUZA; SILVEIRA, 

1998; SANTOS, 1999; SOARES, 2009).  
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Para o geógrafo Milton Santos, espaço é “um conjunto indissociável de sistemas, 

de objetos e de sistemas de ações” (SANTOS, 1996, p. 18). Desta forma, “o território é o 

espaço revestido da dimensão política, afetiva ou ambas” (SANTOS; SOUZA; SILVEIRA, 

1998). Neste sentido, no território há um diálogo entre as ciências da sociologia, da educação, 

da geografia, da antropologia e dos saberes locais, o chamado saberes comuns. 

A palavra território não necessariamente se vincula a dominação de terra, mas a 

apropriação desta por diferentes formas de uso e ocupação, que podem assumir as dimensões 

– subjetiva e objetiva. Na dimensão subjetiva, o território é visto a partir da visão simbólico-

cultural, enfatizando então a relação de identidade de um grupo com seu espaço vivido; de 

uma perspectiva mais objetiva esta relação está ligada a interação espaço e poder, na qual o 

território é compreendido como um espaço delimitado e controlado, através do qual se exerce 

um determinado poder (seja econômico, político ou materialista) sobre as pessoas ou sobre os 

recursos nele existentes (HAESBAERT, 2007; SANTOS, SOUZA; SILVEIRA, 1998; 

RAFFESTIN, 1993; SAQUET, 2004).  

A natureza, a cultura, a significação da vida, as formas de produzir e o cotidiano 

fazem parte da identificação de um povo com o seu espaço habitado. Este povo ao apropriar 

um espaço forja a sua cultura, os simbolismos com a natureza, e constrói sua história, onde 

são observadas as marcas do poder exercidas pelo povo.  

A apropriação social da natureza está intimamente ligada à forma como são 

construídas as relações sociais-culturais-simbólicas-ecológicas de uma comunidade 

tradicional. Na cultura destes povos entrelaça-se a estrutura social, a satisfação das 

necessidades cotidianas e as práticas de produção e uso dos recursos naturais. Esta 

apropriação está ligada a um poder exercido, seja sobre outros atores sociais ou sobre a 

natureza. Poder este que pode não ser visualizado explicitamente, mas que está presente nas 

relações do cotidiano.  

Para Bourdieu (1989), este poder é definido como simbólico. O autor diz que o 

poder simbólico é um poder de construção do cotidiano, no qual os símbolos são instrumentos 

de integração, de conhecimento e de comunicação, que então contribui para a reprodução da 

ordem social. Sendo as relações de comunicação inseparáveis das relações de poder, que tem 

uma dependência na forma e no conteúdo do poder material e/ou simbólico acumulado pelos 

grupos sociais que estão envolvidos nestas relações.  

Milton Santos, nestas reflexões sobre a interação território-relações sociais, diz 

que o território participa num sentido relacional, tanto como “ator” quanto como “objeto da 
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ação”. O autor faz uma análise do território usado, no qual, o objeto de estudo deve ser o seu 

uso e ocupação de suas variadas formas. Nesta teia de relações “o território usado constitui-se 

como um todo complexo onde se tece uma trama de relações complementares e conflitantes” 

(SANTOS et al. 2000 apud HAESBAERT, 2007, p. 59). 

De uma forma mais subjetiva, o território é visto como um produto de apropriação 

e construção de identidades de um grupo em relação ao seu espaço vivido. Sendo esta uma 

análise numa perspectiva simbólica-cultural (HAESBAERT, 2004, 2007; SANTOS, 2008). 

Um dos critérios fundamentais para identificar como vivem as populações tradicionais é o 

estudo da sua cultura, que inclui as suas histórias, memórias, oralidades e as formas de 

apropriação do território.  

Há pesquisadores que estudam o território valorizando o valor territorial, no 

sentido mais cultural e simbólico. Nesta perspectiva o geógrafo Milton Santos escreve: 

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas 

naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o 

chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer 

àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas 

materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se fala em 

território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando em território usado, 

utilizado por uma dada população. Um faz o outro, à maneira da célebre frase de 

Churchill: primeiro fazemos nossas casas, depois elas nos fazem [...]. A ideia de 

tribo, povo, nação e, depois, de Estado nacional decorre dessa relação tornada 

profunda (SANTOS, 2008, p.47). 

Como uma forma de sistematizar estes diversos estudos e conceitos sobre 

territórios e territorialidades, Haesbaert (2007) fez uma análise destes ”territórios ocupados” 

por populações de várias perspectivas. O autor faz uma síntese em quatro vertentes: 

– Política: referida às relações de espaço-poder em geral;  

– Cultural ou simbólico-cultural: prioriza a dimensão simbólica e mais subjetiva, em que o 

território é visto como produto da apropriação/valorização simbólica em relação ao espaço 

vivido por um grupo que constrói relações de identidade; 

– Econômica: o território como fonte de recursos ou incorporado na relação capital-trabalho 

e; 

– Natural (ista): baseado nas relações sociedade e natureza, referido ao comportamento 

“natural” do homem com relação ao seu ambiente físico. 

Compreende-se então, que o conceito de território muda, em função das questões 

priorizadas e este assume diversos significados, em função da construção de processos 

históricos, identitários, de apropriação, dominação, cultura, controle social e poder. Para 
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Haesbaert (2005), este poder é tanto no sentido mais concreto, de dominação, quanto ao 

poder no sentido mais simbólico, de apropriação. 

O processo de territorialidade é então fundamentado nas relações sociais 

construídas por grupos sociais, resultante da dialética entre espacialidade geográfica, 

organização social, econômica e ecológica; e a significação cultural (LEEF, 2001; SANTOS, 

2008).  

Cada território tem suas características individuais – “suas especificidades 

culturais, tipicidades, natureza enquanto recurso e enquanto patrimônio ambiental, práticas 

produtivas e potencialidades econômicas” (BRAGA; MORELLI; LAGES, 2004, p.63). Então, 

a territorialidade não é apenas a relação de um povo com o seu meio, mas é algo mais intenso, 

envolve uma profundidade de saberes construídos e adquiridos ao longo do tempo.  

A territorialidade é desenvolvida através do tempo, sendo transmitida de uma 

geração a outra dentro dos processos de socialização, tradição e da capacidade que o ser 

humano tem de conferir significado simbólico ao espaço onde desenvolve suas relações 

sociais. Neste sentido, o espaço ocupado é uma expressão fundamental da organização social, 

que fornece elementos para a ocorrência de outros comportamentos, já que a humanidade 

interpreta e compreende constantemente a si. E são nestes processos de interações que a 

humanidade constrói as relações sociais que vivencia (MALDONADO, 1994). 

Um aspecto fundamental da territorialidade humana é que ela tem muitas formas 

de se expressar, produzindo diversos tipos de territórios, cada um com suas particularidades 

socioculturais. Assim, uma análise antropológica da territorialidade necessita de abordagens 

etnográficas para entender as formas específicas à diversidade de territórios (LITTLE, 2002).  

As complexas relações entre populações, territórios e manejo/conservação dos 

recursos naturais têm levantado há décadas lutas históricas pela garantia do direito ao uso e 

ocupação da terra por comunidades tradicionais. É importante ressaltar a importância para as 

comunidades tradicionais de ter a posse da sua terra garantida, pois nesta terra estão 

impressos os acontecimentos ou fatos históricos que mantêm viva a memória do grupo, como 

a base material de significados culturais que compõem sua identidade social.  

Todo o discurso sobre o uso e ocupação dos territórios nos caminha para uma 

reflexão sobre os conflitos socioambientais territoriais. Isto por que as territorialidades de 

grupos sociais, ou seja, os modos diferenciados de apropriação simbólica ou material do meio 

ambiente envolvem modos distintos de ver o mundo e de se relacionar. É nesta perspectiva 

que foi construída a análise teórica que segue. 
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4.2 CONFLITOS AMBIENTAIS E TERRITORIAIS 

As populações tradicionais têm sofrido impactos de diferentes formas de 

propriedade, como a estatal e a privada, o que tem ameaçado a sua continuação e existência. 

O que se tem observado, é que há uma desvalorização das sociedades ditas tradicionais como 

povos indígenas, remanescentes de quilombos, agricultores familiares, ribeirinhos, pescadores 

artesanais, caiçaras, marisqueiras e outros representantes de populações; estes muitas vezes 

são expulsos dos seus territórios de vida (lares, áreas de pesca, plantio...) para que 

megaprojetos (de origem turística/ industrial/comercial) e obras de infraestrutura, como a 

construção de parques eólicos, hidrelétricas e barragens, sejam implementados e se 

estabeleçam, ocupando e destruindo o território com a justificativa de implementar 

“desenvolvimento sustentável, progresso e criar empregos”. 

Segundo Leef (2001, p. 90) “a racionalidade social, orientada pelos fins do 

progresso e pela eficiência, levou a desvalorização da natureza e à degradação dos valores 

humanos”. É neste cenário, que surgem os conflitos socioambientais, que envolvem grupos 

sociais como maneiras diferenciadas de apropriar-se, usar e significar do território em que 

vivem e realizam suas atividades diárias (ACSELRAD, 2004a).  

Nestes conflitos é possível visualizar formas diferenciadas de interesses, de um 

lado há os que questionam o modelo, os objetivos e o sentido do desenvolvimento, e colocam 

como essencial o propósito de promover o desenvolvimento orientado pela qualidade de vida 

da humanidade interagindo com a conservação da natureza. Do lado oposto, há aqueles que 

acreditam no desenvolvimento material, no progresso e na racionalidade econômica, e com 

isso criam modelos de desenvolvimento que geram inúmeros problemas sociais e ambientais. 

Estes modelos degradam o meio ambiente, com a utilização irracional dos recursos naturais, e 

tratam a vida humana apenas como fatores de produção, objetos e força de trabalho. Gerando 

a sociedade do ter e não do ser.  

Os rios e as dunas para as comunidades tradicionais não apresentam o mesmo 

sentido para empresas que produzem eletricidade, da mesma forma, a diversidade biológica 

valorizada pelos agricultores familiares não traduz a mesma lógica daquela valorizada pelos 

capitais biotecnológicos, o mesmo valor dado ao uso e ocupação da terra pelas comunidades 

tradicionais não é semelhante ao valor que o capital econômico da especulação imobiliária 

atribui (ASCERALD, 2004a). Compreende-se que há inúmeros conflitos de interesses em 
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torno da apropriação da natureza. É preciso elucidar e sistematizar a problemática, olhando 

para as várias vertentes que se constituem nos interesses por apropriação e dominação de 

espaços territoriais. 

Sobre os conflitos socioambientais e suas relações Kaap, (1983 apud LEFF, 2001, 

p. 45) relata: 

Os conflitos socioambientais emergem de princípios éticos, direitos culturais e lutas 

pela apropriação da natureza que vão além da internalização dos custos ecológicos 

para assegurar um crescimento sustentado. As identidades culturais e os valores da 

natureza não podem ser contabilizados e regulados pelo sistema econômico. A 

pobreza, a degradação ambiental, a perda de valores e práticas culturais e a equidade 

transgeracional; a produtividade natural e a regeneração ecológica, a degradação 

entrópica de massa, e energia de risco, o risco e a incerteza – todas estas 

“externalidades” – constituem processos incomensuráveis que não podem ser 

reabsorvidos pela economia conferindo-lhes um padrão comum de medida através 

dos preços de mercado.  

A concentração e posse dos territórios e dos recursos naturais por atores sociais 

que estão integrados a dinâmica do desenvolvimento capitalista tem produzido fortes 

impactos e efeitos de desestruturação dos ecossistemas, das comunidades dos pequenos 

produtores, remanescentes de quilombolas, ribeirinhos, indígenas, pescadores artesanais, 

caiçaras, marisqueiras e outros representantes de populações tradicionais. Grandes obras de 

infraestruturas, como a construção de parques eólicos, hidrelétricas, complexo industrial, 

barragens e projetos de origem turística/industrial/comercial, que inclui resorts, a 

carcinicultura, o turismo massificado e a monocultura do agronegócio, têm colaborado com a 

concentração de renda e a transmissão de impactos indesejáveis sobre o meio ambiente e 

sobre as populações que habitam estes territórios onde, na maioria das vezes por uma questão 

de injustiça ambiental, estas obras são destinadas. 

Segundo Ascerald (2004b), nenhum grupo de pessoas, incluindo-se grupos 

étnicos, raciais ou de classe, deve suportar as consequências ambientais negativas de 

operações indústrias, comerciais ou de execução de políticas públicas e programas federais, 

estaduais ou locais. Bem como, estes grupos sociais também devem ter seu direito assegurado 

a permanecer nos territórios onde construíram seus processos identitários e modos de vida. 

As lutas e resistências reivindicam a continuidade das identidades culturais, com a 

reapropriação de conhecimentos e práticas tradicionais e o direito de desenvolver suas formas 

próprias de desenvolvimento, com afirmação dos modos de vida frente às tentativas de 

imposição de formas “modernas” de se viver.  
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Sob a intervenção de empresários e muitas vezes do Estado, os espaços habitados 

por gerações de muitas comunidades transformam-se em locais de acirradas disputas 

territoriais. Isso ocorre principalmente por conta da situação de insegurança em relação a não 

existência da titularidade da terra pelas comunidades. Então estas são alvos fáceis dos 

grileiros, especuladores e empresários do turismo que agem ilegalmente para garantir a posse 

da terra com registros de escrituras falsas, de indevida cessão de usucapião, cercamento e 

avanços de marcos de áreas de uso comum e de compras de posses por valores baixíssimos 

(LIMA, 2008).  

Ainda segundo Lima (2006), em outro estudo sobre a temática, em algumas 

comunidades ocorreu à desagregação e a perda do domínio sobre os seus territórios, já em 

outras que conseguiram se organizar, a história foi construída através da luta que alcançou a 

conquista do território.  

Sobre a reivindicação de assegurar as identidades e culturas tradicionais, Leef 

relata em sua obra Saber Ambiental: 

Entrelaçam-se aqui o direito humano a conservar a própria cultura e tradições, o 

direito de forjar seu destino a partir de seus próprios valores e formas de significação 

do mundo, com os princípios da gestão participativa para o manejo de seus recursos, 

de onde as comunidades derivam suas formas culturais de bem-estar e a satisfação 

de suas necessidades. [...] O respeito à diversidade étnica, além de seu valor humano 

intrínseco, tem implicações para as estratégias de apropriação e manejo dos recursos 

naturais. Nas sociedades tradicionais, sua estrutura social e suas práticas de 

produção estão intimamente relacionadas com processos simbólicos e religiosos que 

estabelecem um sistema de crenças e saberes sobre os elementos da natureza que se 

traduzem em normas sociais sobre o acesso e uso dos recursos (LEEF, 2001, p. 93-

94). 

O que se observa é que a sociologia dos conflitos têm dificuldades em caracterizar 

as especificidades étnicas, culturais e identitárias dos conflitos de ordem “territoriais e 

socioambientais” como objetos científicos. Nesta ótica, muitas destas questões conflitais são 

tratadas como questões sem sujeitos sociais, onde o ponto principal é o desenvolvimento 

social e crescimento econômico. Através destas práticas de apropriação do mundo material 

(materialismo social, econômico e político), configuram-se os processos que são embasados 

na diferenciação social dos indivíduos (étnico, racial, identitário), a partir de estruturas 

desiguais de distribuição, acesso, posse e controle de territórios ou de fontes, fluxos e 

estoques de recursos naturais (ACSELRAD, 2004a). 

Para o geógrafo americano Carl O. Sauer (1931), o ser humano por si mesmo se 

insere na superfície terrestre e exprime uma expressão característica, ou seja, os valores 
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humanos que regem o seu cotidiano. O indivíduo humano confere expressão cultural a uma 

área, com suas moradias, seus locais de trabalho, mercados, campos, redes de comunicação, 

ele transforma paisagens naturais, modificando-as em algo inteiramente novo ou somente as 

modifica em menor grau. 

Ascelrad (2004a) e Haesbaert (2007) refletem sobre as relações sociedade-

natureza e os conflitos territoriais, onde para os autores os conflitos socioambientais devem 

ser analisados simultaneamente, a partir da concepção de apropriação material e simbólica dos 

recursos do território pelos atores sociais e visualizando o território numa perspectiva 

integradora. 

Os conflitos ambientais em nível local, regional, nacional e global são 

essencialmente gerados pelo crescimento econômico e pela desigualdade social que assola 

principalmente as minorias sociais, que inclui, por exemplo, grupos raciais ou étnicos (negros, 

indígenas, ribeirinhos, pescadores artesanais...) imigrantes, mulheres, homossexuais, 

trabalhadores do sexo, idosos, moradores de favelas, moradores de rua e outros.  

Em um dos primeiros estudos na literatura sociológica no Brasil, Chaves (1970), 

diz que o termo minorias tem sido utilizado em dois sentidos: primeiro para designar um 

grupo social que de algum modo se encontra numa situação de dependência ou desvantagem 

em relação a outro grupo, considerando quantitativamente a maioria, que quase sempre 

exercem um comportamento discriminatório com relação às minorias. Segundo para 

denominar as “minorias nacionais” que são os grupos raciais ou étnicos.  

O que nota-se é que o que considera-se minorias ou maiorias depende do 

contexto. No Brasil, reconhece-se que as minorias só existem porque estas são estigmatizadas 

e inferiorizadas por outros, através de processos de discriminação efetuados por grupos 

dominantes. As consequências desta discriminação são os processos de resistência individual 

e coletiva. Os conflitos são gerados pelo acesso ao uso da água, da terra e dos recursos 

naturais, e por afirmação dos modos de vida (MARTÍNEZ-ALIER, 2007).  

Há alguns casos que o próprio Estado reconhece o avanço da luta das 

comunidades, frente à expansão da propriedade particular. Com este reconhecimento 

governamental são criadas as Unidades de Conservação de Uso Sustentável. As complexas 

relações entre populações, territórios e conservação dos recursos naturais constitui-se uma 

base apropriada para o estudo dos processos que fundamentam a criação das unidades de 

conservação (GUERRA & COELHO, 2009; ARAÚJO, 2007; CABRAL & SOUZA, 2005; 

BRAGA, 2013; BENATTI, 1999). 
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5 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COMO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO 

Este capítulo aborda a temática da criação de Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável e a sua importância para a conservação dos ecossistemas e para a manutenção e 

fortalecimento das características culturais e históricas, que são de fundamental importância 

para a manutenção dos modos de vida das populações tradicionais.  

No primeiro ponto deste capítulo intitulado A questão ambiental e a função do 

estabelecimento de áreas protegidas procurou-se abordar as alternativas conservacionistas 

que atendem aos princípios de qualidade ambiental e social nos modelos de Unidades de 

Conservação, e como são construídos estes modelos. Inicialmente, um breve resumo sobre a 

história das unidades de conservação e o caminho para a consolidação de uma política de 

conservação da biodiversidade. Foi discutido sobre a função e importância do estabelecimento 

destas áreas protegidas e qual a relação das populações tradicionais que dependem dos 

recursos naturais destas áreas. Também foi abordado como a crise ambiental promoveu 

importantes mudanças na visão do mundo colaborando para a ideia de preservação e 

conservação ambiental. 

Valorizando a trajetória histórica de relações entre a humanidade e os 

ecossistemas, suas formas de produção, manejo e uso comum dos recursos naturais, assim 

como a posse tradicional dos espaços territoriais. Finaliza-se o capítulo com a temática Povos 

tradicionais e Unidades de conservação: A constituição das Reservas Extrativistas, neste 

ponto problematiza-se a participação da sociedade em seu estabelecimento e gestão, 

principalmente das comunidades locais residentes no interior ou no entorno, que são as mais 

envolvidas e afetadas pelas restrições de uso dos recursos naturais.  

Coloca-se como relevante o envolvimento das populações que habitam as reservas 

na tomada de decisões, planejamento e gerenciamento destes espaços territoriais e no manejo 

dos seus recursos naturais, de acordo com as diretrizes teóricas do (SNUC) Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação, que é um instrumento do Estado que institui e regulamenta as 

categorias de unidades de conservação e estabelece critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão destas unidades. 
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5.1 A QUESTÃO AMBIENTAL E O ESTABELECIMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS 

A criação dos espaços territoriais protegidos consiste em um dos instrumentos da 

política ambiental para conseguir o desenvolvimento sustentável das populações tradicionais e 

manter a biodiversidade. Estes espaços são especificamente áreas protegidas utilizadas como 

instrumentos estratégicos da política ambiental para conseguir a preservação e conservação de 

ecossistemas, habitats naturais e espécies, auxiliando na manutenção dos processos ecológicos 

naturais (SNUC, 2000; CABRAL & SOUZA, 2005).  

O conceito de áreas protegidas é originário nos Estados Unidos, no século XIX, 

onde ocorreu a criação do primeiro parque nacional do mundo, o Parque Nacional de 

Yesllowstone em 1872, com o intuito de proteger os aspectos físico/estético e contemplativo 

das paisagens naturais (BRAGA, 2013; ARAÚJO, 2007; VALLEJO, 2009, 2003; 

OLIVEIRA, 2005).  

Apesar de se terem registros de mais longa data da criação de áreas protegidas 

(POSEY, 1999a) – como a criação de florestas sagradas na Rússia, Índia, Nigéria 

(BENSUNSAN, 2006 apud BRAGA, 2013); de espaços protegidos para reserva de caça na 

China, Índia, Mesopotâmia, Egito, Irã, Inglaterra (MAGNANINI, 2002; QUINTÃO, 1983), o 

parque de Yellowstone marcou a retomada desta instituição tradicional nas sociedades 

industrializadas. 

Estas ideias preservacionistas de criação de parques naturais intocados foram 

alimentadas incialmente pelo pensamento Europeu que surgiu por volta do século XVIII, 

quando se alimentava uma visão romântica da natureza como uma área de refúgio, beleza, ou 

seja, um paraíso. A criação do Parque Nacional nos Estados Unidos surgiu como uma forma 

de proteger as áreas naturais do capitalismo americano, da urbanização que se instalava 

rapidamente e do crescimento da indústria que avançava rapidamente com a Revolução 

Industrial. O crescimento norte-americano capitalista foi transformando radicalmente o 

espaço territorial. A Revolução Industrial trouxe diversas modificações políticas, culturais, 

econômicas, sociais e ambientais (VALLEJO, 2009, DIEGUES, 2002, ARAÚJO, 2007). 

 Em um período relativamente curto esta natureza intocada/selvagem tornou-se 

“objeto” de uma agricultura intensificada, de uma indústria que só crescia e buscava lucros 

expressivos e de uma corrida desenfreada pela ocupação de terra (período de distribuição de 

terras no país), tendo como consequência a degradação do meio ambiente (DIEGUES, 2002). 
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 Foi neste contexto, que surgiu a ideia de proteger a natureza da ocupação humana 

e das ações degradantes provocadas pelo desenvolvimento, com a criação de Parques 

Nacionais. Embora alguns historiadores se dividam em dois pensamentos com relação à 

criação destas áreas protegidas, o primeiro é que a ideia de criar parques nacionais parte de 

uma visão de conservar e proteger a natureza das ações degradantes humanas, e o segundo é 

que a criação destes parques parte de interesses comerciais, voltados para o turismo ecológico 

(ARAÚJO, 2007).  

Deste modo, a ideia do parque nacional consolidou-se nos Estados Unidos e logo 

foi transposto para o mundo inteiro – Canadá (1885), Nova Zelândia (1894), Austrália e 

África do Sul (1898), México (1898) e a Argentina (1903) (ARAÚJO, 2007; QUINTÃO, 

1983 apud VALLEJO, 2009) – influenciando as políticas públicas ambientais dos países 

(ARAÚJO, 2007; CUNHA & COELHO, 2007), inclusive no Brasil, “onde a situação é 

ecológica, social e culturalmente distinta” (DIEGUES, 2002, p. 16). Segundo Morin, 1991 

(apud DIEGUES, 2001), há populações especialmente em países tropicais que sempre 

viveram em interação com a natureza sem causar danos à diversidade biológica, na qual 

tinham dependência social, simbólica, cultural e material.  

No que se relaciona com a interação das comunidades tradicionais com estes 

espaços protegidos, a criação destes parques e reservas previa a retirada e transferência para 

outros locais dos moradores destas áreas, causando inúmeros problemas sociais, culturais, 

econômicos e políticos (BENSUNSAN, 2006; DIEGUES 2002; BRAGA, 2013).  

Nos modelos de parques naturais americanos, onde se consolidou o conceito de 

parque nacional como área natural e selvagem, houve o extermínio quase total das 

comunidades indígenas locais (VALLEJO, 2009). Então, apesar da preservação dos inúmeros 

fatores ecológicos da biodiversidade vegetal e animal estes espaços se tornaram modelos 

reprodutores de exclusão das populações humanas, o que atualmente gerou inúmeras críticas 

sobre estes modelos centralizadores, que para alguns autores, dentro de uma visão mais 

ampla, não está dentro da perspectiva de sustentabilidade socioambiental. Juntamente com as 

unidades de conservação foram criados inúmeros conflitos gerados pela população que 

habitava estas áreas e seu entorno (OLIVEIRA, 2005). 

 A contestação da ideia de natureza inesgotada abriu novas perspectivas para 

pensar outros modelos que agregassem a utilização racional dos recursos naturais pelas 

populações humanas que tem estes como fundamentais para garantir a reprodução da vida.  
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É importante considerar toda a bagagem histórica e social que a sociedade 

acumulou ao longo de séculos, o que levou a humanidade refletir sobre sua relação com a 

natureza. O que se pode observar é que o mundo passou por diversas modificações que 

emergiu principalmente após a Revolução Industrial (1760 – 1850). Também é importante 

considerar o impacto que a Segunda Guerra Mundial causou na visão das pessoas com relação 

ao meio ambiente. De acordo com Bernardes & Ferreira (2007, p. 27), neste período emergiu 

a questão ambiental onde “pela primeira vez a humanidade percebeu que os recursos naturais 

são finitos e que seu uso incorreto pode representar o fim de sua própria existência. Com o 

surgimento da questão ambiental, a ciência e a tecnologia passaram a ser questionadas”.  

Em virtude da mudança na sociedade, no final do século XIX, surgiram duas 

correntes ambientais de conservação do meio ambiente nos Estados Unidos: a 

preservacionista e a conservacionista dos recursos naturais. Com o decorrer do tempo estas 

correntes ganharam espaço na política de estado norte americana e no mundo (ARAÚJO, 

2007; GUERRA & COELHO, 2009; BARBOSA & DRUMMOND, 1994 apud BRAGA, 

2013). 

A emergência da consciência ambiental é refletida em publicações como Silent 

Spring (1962), de Rachel Carson que chamou a atenção sobre os impactos do uso de 

pesticidas sobre a qualidade da água, os danos acumulativos na cadeia trófica e na saúde 

humana; e os Os limites do crescimento (1972), escrito por Donella H. Meadows, Dennis L. 

Meadows, Jørgen Randers, and William W. Behrens III, conhecido popularmente como o 

Relatório do Clube de Roma ou Relatório Meadows
3
, que tratava de problemas fundamentais 

para o futuro desenvolvimento da humanidade tais como energia, poluição, saneamento, 

saúde, ambiente, tecnologia e crescimento populacional. Estes livros foram obras de ampla 

divulgação que levaram o público em geral ao debate científico, o que colaborou com o 

ambientalismo moderno e formulação de políticas públicas.  

O final dos anos de 1960 e início de 1970 foi, sem dúvida, um período de intensa 

reflexão sobre as relações entre o meio ambiente e o crescimento econômico difundido no 

mundo (CORAZZA, 2005). 

De acordo com Leff (2001), com o surgimento da consciência ambiental na 

década de 1960 a percepção da crise ecológica foi construindo um conceito de 

desenvolvimento humano que integrava valores da natureza e valores culturais e sociais da 

                                                 
3
 O Clube de Roma é um grupo de pessoas que se reúnem para debater um vasto conjunto de assuntos 

relacionados à política, economia internacional e sobre o meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Foi 

fundado em 1968 pelo industrial italiano Aurelio Peccei e pelo cientista escocês Alexander King.  
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humanidade. Desta forma, a sustentabilidade surge como uma forma de construir uma nova 

racionalidade produtiva, que se fundamenta no potencial ecológico e em novos sentidos de 

sociedade que engloba a diversidade cultural humana.  

Também emergiram inúmeros eventos internacionais que contribuíram para que 

se consolidasse a questão de proteção da natureza, alguns relevantes politicamente foram: A 

Conferência da Biosfera em Paris (1968), Convenção Ramsar no Irã (1971), a Conferência 

das Nações Unidas sobre o meio Ambiente Humano, realizada em Estolcomo (1972), III 

Congresso Mundial de Parques, realizado em Bali (1982), a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente – Rio 92 ou Eco-92 (ARAÚJO, 2007). Estes eventos (pelo menos 

politicamente) assinalaram os limites do crescimento econômico e os desafios para diminuir a 

degradação ambiental no planeta, apontando soluções bases para a “desconstrução do 

paradigma econômico da modernidade e para a construção de futuros possíveis, fundados nos 

limites da natureza, nos potenciais ecológicos, na produção dos sentidos sociais e na 

criatividade humana” (LEEF, 2001, p. 17).   

No Brasil, até meados da década de 1980, o Estado ditou de forma centralizadora 

a política ambiental a ser seguida. É evidente que todos os eventos e publicações científicas 

relevantes que ocorreram mundialmente foram de imprescindível importância para que a 

questão da proteção da natureza ganhasse força na agenda ambiental brasileira. O intervalo 

entre 1934 e 1988 compreende os marcos temporais para o desenvolvimento da regulação 

ambiental política no Brasil (CUNHA & COELHO, 2007). 

Em 1934 foi promulgado o Código Florestal Brasileiro, onde os modelos de 

unidades de conservação seguiam bases criadas no modelo de conservação americano 

(MILANO, 2000) com categorias que englobavam áreas de conservação e proteção integral 

dos recursos naturais: I – Reserva Natural Estrita/ Área silvestre; II – Parque Nacional; III – 

Monumento Natural; IV – Santuário de vida silvestre; V – Paisagem terrestre/ Marinha 

protegida; VI – Área protegida com recursos manejados (ARAÚJO, 2007; GUERRA & 

COELHO, 2009). 

Como ocorreu em outras partes do mundo a criação de áreas protegidas se tornou 

uma das formas para “proteger” o meio ambiente e amenizar os danos ambientais causados 

pela interação da humanidade com a natureza. A primeira unidade de conservação brasileira 

com base legal foi criada somente em 1937, o Parque Nacional Itatiaia, iniciando um período 

de consolidação e ampliação das unidades de conservação no Brasil. Nesta década, também 
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foram criadas em 1939 o Parque Nacional de Foz de Iguaçu e no mesmo ano a Serra dos 

Órgãos (ARAÚJO, 2007; COSTA, 2002).  

Em resumo, segundo Araújo (2007), entre a criação do primeiro Parque Nacional 

Brasileiro em 1937 e o ano de 1980 a política da conservação cresceu bastante. Foram criados 

14 parques nacionais, 15 florestas nacionais, 3 áreas de proteção ambiental, 21 estações 

ecológicas, 16 reservas biológicas e 6 reservas ecológicas sob a jurisdição federal. Apesar da 

implantação destas áreas protegidas, a efetivação real das unidades de conservação não 

ocorreu como estava programado, a maioria por falta de gestão não se consolidou de fato 

como uma área de proteção aos recursos naturais, mas se caracterizou como ficções jurídicas 

(MORSELLO, 1999; VALEJO, 2003; COELHO, CUNHA, MONTEIRO, 2009).  

Politicamente, a Constituição de 1988 “consolidou” a efetividade de ações com 

relação à questão ambiental no Brasil, o seu artigo 225 traz determinações para o alcance do 

desenvolvimento sustentável (ARAÚJO, 2007; JÚNIOR, COUTINHO, FREITAS, 2009). As 

medidas tomadas pelos órgãos públicos nos anos seguintes priorizaram conciliar o 

desenvolvimento econômico com a conservação do meio ambiente, com programas 

governamentais que nem sempre representavam o verdadeiro sentido da sustentabilidade 

ambiental, no entanto de uma forma geral, a política do meio ambiente continuou crescendo 

(CUNHA & GUERRA, 2007; ARAÚJO, 2007).  

Segundo Guerra & Coelho (2009), nas ultimas décadas foram criadas no Brasil 

várias unidades de proteção ambiental pelos órgãos públicos federal, estadual e municipal, 

sendo diferentes os projetos de interesses, os discursos e lutas políticas entre os diferentes 

atores sociais envolvidos com a criação de unidades de conservação no Brasil.  

É imprescindível o debate no meio científico sobre a constituição de unidades de 

conservação, reconhecendo a importância da contemplação das populações tradicionais nestes 

espaços como uma forma de fazer a inclusão social, ambiental e cultural destes povos, 

garantido igualmente a integridade ecológica destes territórios.  
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5.2 POPULAÇÕES E TERRITÓRIOS VIVIDOS: A CONSTITUIÇÃO DAS RESERVAS 

EXTRATIVISTAS 

Por décadas houve debates e conflitos entre as populações tradicionais, 

proprietários de terras/grileiros, ambientalistas e movimentos sociais pelo uso e ocupação de 

terras (LEEF, 2001; LIMA, 2006; ACSELRAD, 2004a; MARTÍNEZ-ALIER, 2007). Os 

povos, que ocupavam seus territórios por gerações – foram marginalizados territorialmente, 

politicamente e culturalmente pela política ambiental vigente no Brasil – levantaram a luta da 

criação de unidades de conservação como forma de regularizar a posse da terra 

(regulamentação fundiária), a princípio como reservas extrativistas e em seguida com a 

criação de reservas de desenvolvimento sustentável (COELHO, CUNHA, MONTEIRO, 

2009). 

Segundo Cunha & Coelho (2007), a luta dos povos da floresta (seringueiros 

amazônicos) obteve uma vitória importante, o autor relata que: 

“tanto as reservas como assentamentos extrativistas eram uma resposta às demandas 

dos seringueiros reunidos a partir de 1985 em torno do Conselho Nacional de 

Seringueiros (CNS), que tinham como objetivo central resolver conflitos entre 

seringueiros autônomos e grupos antagônicos beneficiados pelos incentivos 

governamentais à implantação de projetos agropecuários e madeireiros na 

Amazônia. [...] As Resex surgem com mecanismo de regularização fundiária de 

áreas historicamente ocupadas por seringueiros e como instrumento de defesa dessas 

áreas contra madeireiros e pecuaristas”.  

Nas reservas extrativistas os recursos naturais da floresta seriam utilizados de 

forma racional, sem causar degradação ambiental. As reservas teriam como objetivo a 

conservação do meio ambiente e a manutenção das populações locais que exercessem 

atividades econômicas tradicionais não degradantes que consistiria na extração de látex, 

exploração de produtos da floresta como a castanha, a copaíba, a bacaba, o açaí, árvores 

medicinais, o babaçu, o cacau, o guaraná e o mel de abelha, além de caça e agricultura 

itinerante (ALEGRETTI, 1987 apud DIEGUES, 2001).  

A constituição das reservas extrativistas é prioritariamente levantada pela 

organização do povo. Um líder de imprescindível importância que participou da luta pela 

criação das reservas extrativistas foi Francisco Alves Mendes Filho – um seringueiro, 

sindicalista e ativista ambiental – conhecido mundialmente como Chico Mendes. Ele lutou 

junto aos seringueiros da Bacia Amazônica, cujos meios de subsistência dependiam da 
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preservação da floresta e suas seringueiras nativas. A partir da luta e organização dos povos 

da floresta a primeira “reserva extrativista” foi instituída em 1988, na época como um Projeto 

de Assentamento Extrativista. No quadro político este Assentamento Extrativista fez parte do 

Plano Nacional de Reforma Agrária do Incra. Segundo Alegretti, 1994 (apud CUNHA & 

COELHO, 2007) até o período de 1989 foram criados 10 projetos de assentamento 

extrativista, que contemplou 2.924 famílias, num área que totalizou 889.548 ha.  

No ano de 1990 pelo Decreto n° 98.897 foi criado oficialmente na categoria de 

Unidades de Conservação as Reservas Extrativistas, sob responsabilidade do IBAMA 

(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente), passando a integrar o Programa Nacional de Meio 

Ambiente (DIEGUES, 2001; CUNHA & COELHO, 2007; BRASIL, 1990).  

O Decreto Governamental n° 98.897, de 30 de janeiro de 1990, que cria 

oficialmente dentro da política ambiental as Reservas Extrativistas, dispõe: 

Art. 1º As reservas extrativistas são espaços territoriais destinados à exploração 

autossustentável e conservação dos recursos naturais renováveis, por população 

extrativista. 

Art. 2º O Poder Executivo criará reservas extrativistas em espaços considerados de 

interesse ecológico e social. 

Parágrafo único. São espaços territoriais considerados de interesse ecológico e social 

as áreas que possuam características naturais ou exemplares da biota que 

possibilitem a sua exploração autossustentável, sem prejuízo da conservação 

ambiental (BRASIL, 1990). 

A criação de Reservas Extrativistas tem sido um dos principais elementos na 

estratégia de conservação da natureza e de proteção dos territórios das comunidades 

tradicionais. No Brasil, estes espaços territoriais protegidos são fruto de uma luta política e 

social dos movimentos locais, criados como uma alternativa dentro da política ambiental à 

criação de reservas preservacionistas de proteção integral, que exclui as populações humanas 

do uso e ocupação direta da área (REYDON & CAVALCANTI, 2003).  

A criação das Reservas Extrativistas “facilita” a participação das populações 

humanas na gestão integrada e sustentável dos recursos naturais, pois estas permitem o 

manejo do uso humano da natureza. 

No ano de 1990 – logo após o decreto de criação das Reservas Extrativistas foram 

criadas quatro reservas: 

I. A Reserva Extrativista Alto Juruá, localizada no Acre (Decreto-Lei n° 98.863, de 23 de 

janeiro de 1990); 

II. A Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre (Decreto-Lei n° 99.144, de 12 de março de 

1990) – que ganhou o nome do célebre líder seringueiro; 
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III. A Reserva Extrativista do Rio Cajari, no Amapá (Decreto-Lei n° 7.804, de 28 de julho de 

1989); 

IV. A Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, em Rondônia (Decreto-Lei n° 7.804, de 18 de 

julho de 1989). 

A efetivação das reservas extrativistas dentro da categoria de Unidade de 

Conservação significaram modificações nas relações dos povos que habitam estes espaços. 

Mudanças na forma de se relacionar com os recursos naturais, nas práticas de construir, 

produzir, gerir o território e modificações na organização social e geográfica espacial. Desta 

maneira, as populações tiveram que se adaptarem as normas e regras Estatais, que é quem 

concede o uso e ocupação dos territórios as populações residentes (COELHO, CUNHA, 

MONTEIRO, 2009).  

O que se observa atualmente é que nem sempre esta adaptação é fácil, gerando 

vários conflitos entre as populações residentes das unidades e do entorno com as diretrizes e 

normas estipuladas pela Lei para “gerenciamento sustentável” das unidades. Desta forma, a 

política de proteção ambiental nem sempre consegue dar soluções práticas para a conservação 

do meio ambiente e para os problemas relacionados às populações tradicionais locais 

(DIEGUES, 2001; JÚNIOR, COUTINHO, FREITAS, 2009).  

A lei que estabelece normas e diretrizes para criação implantação e gestão das 

unidades de conservação passou quase uma década no debate da política ambiental nacional –

Congresso Nacional – até ser aprovada a partir da Lei n° 9.985 de 17 de julho de 2000 

(BRASIL, 2000), que instituiu O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC), o qual integra sob um único marco legal as unidades de conservação a nível federal, 

estadual e municipal.  

De acordo com Cabral & Souza (2005), o SNUC constituiu um ponto importante 

para efetiva consolidação e gestão das unidades de conservação no Brasil, luta iniciada pelos 

povos da floresta – seringueiros da Amazônia. O que foi de imprescindível importância 

assegurar a efetiva participação das populações locais na criação, implantação e gestão das 

unidades de conservação (BRASIL, 2000, art. 5°).  

Como conhecimento teórico, é importante considerar que as unidades de 

conservação integrantes no SNUC dividem-se em dois grupos distintos e estes grupos 

dividem-se em categorias específicas (Quadro 1). 
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A instituição das reservas extrativistas procurou apresentar uma visão 

democrática, no que tange a participação das populações locais em seu estabelecimento e 

gestão, principalmente por que estas populações serão as mais afetadas diretamente pelas 

restrições de uso dos recursos naturais. De acordo com o SNUC a gestão das reservas 

extrativistas deverá ser feita de maneira integrada e participativa entre as populações e o 

órgão gestor governamental.  

Os instrumentos de planejamento e gestão estipulados pelo SNUC para as 

reservas extrativistas são o Conselho Consultivo ou Deliberativo e o Plano de Manejo. O 

órgão gestor responsável, a principio, pela gestão e fiscalização das Unidades de Conservação 

era o IBAMA, mas a partir de 2007, por meio da Lei n° 11.519 de 28 de agosto, a gestão foi 

transferida para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, que 

atribuiu o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação federais, 

como também a atribuição de geri-las e fiscalizá-las.  

Quadro 1 –Unidades de Conservação que são integrantes do SNUC. 

Unidades de 

Conservação 
Objetivos Categorias 

Unidades de 

Proteção Integral. 

Preservar a natureza, sendo 

permitido o uso indireto 

(visitação, lazer, pesquisa) dos 

seus recursos naturais pelos seres 

humanos 

Estação Ecológica 

Reserva Biológica 

Parque Nacional 

Monumento Natural 

Unidades de Uso 

Sustentável 

Integrar a conservação da natureza 

com o uso sustentável dos seus 

recursos naturais 

Área de Proteção Ambiental 

Área de Relevante Interesse 

Ecológico 

Floresta Nacional 

Reserva Extrativista 

Reserva Extrativista 

Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável 

Reserva Particular do 

Patrimônio Natural 

Fonte: Elaborado por DEPREZ, 2015. 
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É importante considerar que a discussão sobre a proteção da natureza e a criação 

de áreas protegidas é visivelmente política e envolve disputas de inúmeros interesses 

específicos e conflitantes, sobretudo no que diz respeito ao uso da terra – por exemplo, entre o 

Estado que “rege” a fundação e gestão das unidades e as populações tradicionais, verdadeiros 

habitantes da terra, que manejam diariamente os recursos naturais (JÚNIOR, COUTINHO, 

FREITAS, 2009).  

O Brasil retém enorme sociobiodiversidade, e uma parte não negligenciável desta 

diversidade é mantida pelas populações das Reservas Extrativistas. A maioria das pesquisas 

atuais nesta área se concentra nos problemas de gestão destas unidades. A discussão ainda vai 

além da questão somente de gestão destas áreas, é preciso refletir sobre quem são estas 

populações tradicionais que vivem em cada território que se torna unidade de conservação. 

Como são os modos de vida destes povos? Como é a sua cultura? Como eles interagem com 

os recursos naturais? Quais os saberes adquiridos e repassados? Como se identificam 

identitariamente? Qual a história deste povo?  

O presente trabalho não tem pretensões de discutir profundamente os interesses 

políticos envolvidos na criação das reservas e escolha de quais territórios devem ser 

beneficiados, mas não é possível ficar neutro diante da má gestão de muitas unidades criadas 

no Brasil. Então, é importante pensar até que ponto as populações tradicionais estão realmente 

envolvidas na consolidação e gerenciamento efetivo das unidades de conservação que habitam 

(até que ponto é participativo?), ou é somente o Estado que está centralizando os processos de 

tomada de decisão envolvidos na gestão destas áreas, já que os conselhos de unidades são 

apenas consultivos.  

O desafio é a construção de modelos ambientais de proteção da natureza que 

preze a conservação da diversidade biológica e a efetiva sustentabilidade social, cultural e 

ambiental das populações que habitam estes espaços protegidos. O desafio é ver o território 

protegido como um território social, um território cultural, um território vivo. 
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6  HISTÓRIA E VIDA DA COMUNIDADE DO BATOQUE 

Realizar uma pesquisa com base nas histórias orais é despertar nas pessoas que 

participaram as memórias das situações vivenciadas individualmente ou em grupos, a partir 

da experiência do pesquisador com as fontes diretas que conheceram, vivenciaram ou tem 

conhecimento sobre o tema, fato ou situação. Neste sentido, a voz das pessoas sobre os 

acontecimentos é considerada essencial na construção.  

Quando se repensa a convivência com a comunidade do Batoque, primeiramente 

relembra-se a chegada à reserva. O que marca a primeira vista ao sair do município mais 

próximo – Pindoretama – para a entrada do Batoque é a estrada carroçal e a dificuldade de 

caminhar ou dirigir por 8 km de terra batida e fofa em alguns pontos, com inúmeros buracos 

no decorrer do caminho. Mais tarde, durante a pesquisa, a temática da estrada mal estruturada 

foi enormemente abordada nas falas das pessoas. Nas diversas idas e vindas ao município de 

Pindoretama, no único transporte da comunidade (topique) que leva e traz as pessoas uma vez 

por dia ao município (ida às 6 da manhã e volta às 09h30min), a fala “esta estrada está 

horrível, tem buraco demais” foi diversas vezes pronunciada pelos moradores. 

Após a primeira experiência com a estrada, sem deixar de lado o cenário belo de 

vegetação que encontramos pelo caminho, ao se aproximar da reserva pode ser visto o mar ao 

longe (de um ponto mais alto da estrada) e alguns aglomerados urbanos, com casas mais 

simples e outras bem grandes, estas últimas geralmente são pertencentes a veranistas, segundo 

foi relatado (Figura 3). 
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Geograficamente, a praia do Batoque está incluída entre uma das 6 praias que 

fazem parte do município de Aquiraz, que localiza-se no setor Leste do estado do Ceará, 

sendo parte da Região Metropolitana de Fortaleza. O município tem 9 distritos: Aquiraz 

(Sede), Camará, Caponga de Bernarda, Jacaúna, João de Castro, Justiniano de Serpa, Patacas, 

Tapera e Assis Teixeira. Dos quais dois encontram-se na faixa costeira, onde estão localizadas 

as praias de Porto das Dunas, Prainha, Presídio, Iguape, Barro Preto e o Batoque (Figura 4). 

 

Figura 3 –  Estrada principal do Batoque a Pindoretama. 

 

Fonte: DEPREZ, 2015. 

Figura 4 –  Praias do município de Aquiraz, Ceará. 

 

Fonte: Prefeitura de Aquiraz (2015). 
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A reserva está localizada numa área de 601 hectares, entre a Reserva Indígena 

Genipapo-Kanindé e a Área de Proteção Municipal do Balbino, no município de Cascavel. Na 

reserva habitam atualmente aproximadamente 262 famílias, formada por nativos e moradores 

(pessoas que vieram de outra localidade e residem na reserva), com uma média de 

aproximadamente 785 pessoas. Há também na localidade 150 veranistas, que possuem casas 

de férias ou terrenos. 

Com estes diferentes grupos sociais, a reserva é usada e ocupada de maneiras 

distintas, como um espaço comum e também de forma individual. Apesar do espaço ser 

destinado para uso e ocupação da população local, a comunidade convive com os turistas 

diariamente, principalmente no quesito de ocupação do território. A organização das segundas 

residências dos veranistas na região é integrada com as moradias dos nativos e moradores 

locais, na qual a única divisão de espaço é a partir de cercas e muros que delimitam os 

espaços individuais dos coletivos. 

A presença de veranistas na localidade está inteiramente relacionada com a 

problemática da venda de terras pelos nativos e moradores locais. O que tem acontecido 

mesmo após a constituição da reserva, vindo a ser uma ação ilegal e contraditória, já que a 

reserva foi criada a partir da reivindicação da população local para proteger a terra contra a 

especulação imobiliária e garantir o direito ao uso e ocupação aqueles que viveram na terra 

historicamente. Esta problemática envolve inúmeros fatores que estão enraizados na história 

de constituição da comunidade e de criação da reserva.  

Neste contexto, algumas indagações surgiram, e ficou evidente a necessidade de 

conhecer a história de formação da comunidade, a partir dos narradores locais. Para contar a 

história da comunidade, primeiramente investigou-se quem eram as pessoas mais velhas da 

localidade e quem eram aquelas que haviam participado do processo de criação da reserva. 

Tendo sido identificados os informantes, foram realizadas conversas com estes por meio de 

entrevistas semiestruturadas (como já foi citado), tendo como base a história oral de vida das 

pessoas. A história oral vem a ser uma percepção do passado, como algo que tem 

continuidade hoje e cujo processo histórico não está acabado (ALBERTI, 2005).  

Neste sentido, a presença do passado no presente das pessoas é o motivo de ser da 

história oral e serviu de apoio para a coleta de informações sobre a história local. Cada grupo 

cultural, por menor que seja, possui sua narrativa, e a compreensão do presente pode ser 

alcançada conhecendo o passado dos grupos sociais. Pela narrativa constrói-se o sentido de 
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vida das pessoas. Geralmente algumas narrativas usam a linguagem simbólica do imaginário 

que segue a lógica do inconsciente coletivo (BOFF, 1996). 

Quando se solicitou aos informantes contar a história da comunidade, eles sempre 

se referiam em primeiro plano aos conflitos que evidenciaram a disputa pela posse da terra 

contra os especuladores imobiliários, o que culminou na vitória da comunidade e posterior 

criação da reserva. No entanto, a formação da comunidade da praia Batoque é bem anterior à 

criação da reserva. Então, considerou-se que era preciso conhecer o passado, para 

compreender a dinâmica social do presente.  

Com a investigação em campo, além do conhecimento sobre a formação social do 

Batoque, também foi possível observar a percepção ambiental das pessoas sobre a paisagem 

da região e as inúmeras variações ambientais que esta sofreu ao decorrer das décadas. A 

percepção ambiental é a consciência do ambiente pelo homem, ou seja, o ato de perceber o 

ambiente que se está inserido. 

O ser humano individualmente, em interação com o meio ambiente, tem uma 

percepção que lhe é própria. Ao conjunto destas percepções, ou seja, a maneira como o ser 

humano interpreta estas informações sensoriais e perceptivas dá-se o nome de comportamento 

ambiental, que é responsável pela formação da cultura local.  

A natureza tem a sua organização. Então, é necessário que o ser humano aprenda 

a interpretá-la para produzir organizações que lhe sejam compatíveis. Neste sentido, a 

paisagem da praia do Batoque foi modificada pelo processo de ocupação humana ao longo do 

tempo, aparecendo então à paisagem cultural, que é criada a partir de novos arranjos do 

ecossistema – com seus componentes bióticos e abióticos – acrescido dos componentes 

culturais do ser humano (OLIVEIRA, 1983). 

Para se compreender como ocorreu a ocupação do espaço litorâneo da praia do 

Batoque e a pluralidade das relações socioespaciais e ambientais envolvidas neste processo de 

formação, é preciso conhecer a princípio um pouco do processo de colonização do Nordeste, 

objetivando com isso, conhecer o geral para entender o local. Isto é o tema da secção a seguir. 
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6.1 A SITUAÇÃO COLONIAL DO NORDESTE 

Através de uma breve investigação sobre a história de colonização do Ceará, e do 

Nordeste de um modo geral, é possível observar que o povoamento da região Nordeste se 

iniciou no século XVI com a chegada dos europeus colonizando o litoral e com as "entradas" 

e migrações pastoris para os sertões. Inicialmente, o litoral do Nordeste tornou-se foco de 

cobiça dos colonizadores, principalmente após a implantação da produção açucareira que 

abrangia de Paraíba até a Bahia. No decorrer do período colonial, por volta do século XVII, 

foi desenvolvida a pecuária extensiva no sertão, que abastecia de couro e charque o comércio 

da região, dando margem à exploração de outras extensões de terras. A ausência de solos 

férteis e a escassez sazonal dos recursos hídricos do litoral transformaram o sertão no foco do 

crescimento econômico por um período (MENDES; LIMA; CORIOLANO, 2004; DANTAS, 

2003; PINHEIRO, 2002; MAIA, MOURA, SOUSA, MEIRELES, 2010).  

O território do Ceará não era uma “terra de ninguém”. Era um território indígena 

ocupado por diversas etnias índigenas, entre elas os Potyguara, os Jenipapo-Canindé, os 

Anacé e os Jaguaribara (ARAGÃO, 1994). Os índios do Nordeste eram um conjunto étnico e 

histórico integrado pelos diversos “povos adaptativamente relacionados à caatinga e 

historicamente associados às frentes pastoris e ao padrão missionário dos séculos XVII e 

XVIII” (DANTAS, SAMPAIO E CARVALHO, 1992 apud OLIVEIRA, 1997, p.51). Os 

grupos indígenas compunham o tipo humano e cultural do caboclo ou sertanejo (ARRUTI, 

1995). 

Apesar das resistências encontradas no litoral cearense, o domínio deste território 

era fundamental para os colonizadores, pois este apresentava uma posição estratégica para 

conquistar outros territórios. Com esse argumento foram criadas importantes vilas como 

Aquiraz (1699), Fortaleza (1726) e Aracati (1748). Aquiraz foi uma importante sede 

administrativa da capitania (capital) do Siará Grande até o ano de 1726, quando a capital foi 

transferida para Fortaleza (MENDES, LIMA, CORIOLANO, 2004; PINHEIRO, 2002). 

Nestas vilas, os colonizadores – portugueses religiosos e militares – pacificavam a 

região como um todo, incorporando alguns grupos indígenas na sociedade e economia 

regional, mediante um controle intercultural, religioso e político disciplinador, propiciando 

condições para o desenvolvimento econômico local. Nos relatórios dos presidentes de 

província e em outros documentos oficiais o colonizador utilizava a expressão “índios 
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misturados”, referindo-se ao povo indígena incorporado à nova dinâmica da sociedade 

(OLIVEIRA, 1997).  

A presença colonial instaura uma nova relação da sociedade com o seu território, 

ocasionando inúmeras modificações socioculturais (OLIVEIRA, 1993), o que transforma a 

realidade de vida do povo indígena, que eram os únicos habitantes do país (então os donos de 

fato da terra) até a invasão dos europeus. 

O colonizador só conseguiu o domínio sobre as terras e sobre uma parte do povo 

indígena, após um verdadeiro etnocídio e genocídio. Eles tentaram destruir a cultura dos 

indígenas dominando a língua e a religião (MENDES; LIMA; CORIOLANO, 2004).  

A partir do século XIX os grupos indígenas do Nordeste brasileiro passaram a ser 

tratados tanto pelo Estado quanto por alguns pensadores sociais como entidades extintas 

(ARRUTI, 1995). Apesar disso, atualmente algumas tribos representantes dos povos 

indígenas ainda sobrevivem no Nordeste brasileiro. Muitos historiadores e estudiosos da 

história indígena desmitificam a ideia contada pela história dominante, de que os indígenas do 

Nordeste foram completamente extintos (OLIVEIRA, 1997; AMORIM, 1970; ARRUTI, 

1995). Até os dias atuais a comunidade indígena do Nordeste luta para ser reconhecida como 

um grupo composto de índios, e não de meros remanescentes.  

A partir dos séculos XVIII e XIX, após a consolidação das vilas e o crescimento 

populacional, as comunidades pesqueiras ou povos do mar (muitas de origem indígenas) 

foram formando seus núcleos por todo o litoral cearense. A posse da terra pelas comunidades 

litorâneas cearenses deu-se então com referência à ancestralidade, como a dos povos 

indígenas. 

Em resumo, o processo de ocupação do Ceará foi construído em meio ao conflito 

entre os indígenas – que utilizavam o território para reproduzir seus modos de vida – e entre 

aqueles que o viam como um meio de produção lucrativa – os colonizadores. Este processo de 

ocupação e povoamento do litoral terminou por misturar as etnias, que derivam da presença 

de indígenas, de negros escravizados e de europeus. 

A área litorânea do leste do Ceará, especificamente Aquiraz e suas proximidades, 

começaram a ser exploradas com maior intensidade a princípio do século XVII. A praia do 

Iguape, que está localizada há mais ou menos 5 km da praia do Batoque foi um importante 

porto de embarcações durante o período colonial, atraindo os estrangeiros para descanso e 

conserto de embarcações. Nesta localidade, foi instalada a primeira Câmera Municipal do 

Ceará, em 1699, sendo posteriormente transferida para Aquiraz no século XVIII. No início do 
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século XVII, a área que incluía as praias que fazem parte do município de Aquiraz ainda não 

eram ocupadas intensivamente. A importância do Porto de Iguape influenciou a ocupação por 

colonos e suas fixações, como também a intensificação da exploração dos recursos naturais na 

região (SILVA, 1987). 

Após a diminuição da população indígena do litoral – sem deixar de considerar 

que alguns grupos resistentes de indígenas persistiram no território, mas outros foram 

eliminados ou desagregados tendo suas aldeias transformadas em vilas de colonização 

(PINHEIRO, 2002) –, a zona costeira cearense passou a conter terras minimamente ocupadas. 

Existiam algumas ocupações coloniais, mas no geral eram poucas em comparação aos 573 km 

de extensão do território costeiro, limitada a oeste com o estado do Piauí e a leste com o 

estado do Rio Grande do Norte. Para estas terras pouco habitadas, com o passar dos anos, 

grupos de pessoas de outras localidades foram sendo atraídos a ocupar, interessados 

principalmente na proximidade com o mar (que facilitaria na alimentação através da pesca), 

na facilidade da água e na possibilidade de realizar pequenas atividades de agricultura e 

criação de animais de pequeno porte.  

A vila de Aquiraz teve sua importância no processo de colonização, sendo um 

importante centro econômico por meados do século XVIII. Os distritos de Aquiraz foram se 

desenvolvendo e sendo ocupados por grupos de famílias, que praticavam principalmente a 

agricultura (algodão, banana, caju, mandioca, feijão), a pecuária (de bovino, suíno e avícola) e 

a pesca de subsistência. Com relação a Fortaleza, a ocupação efetiva como capital e centro 

principal das atividades econômicas só foi acontecer de fato no século XIX, graças ao porto e 

ao desenvolvimento da cultura do algodão, pois anteriormente o destaque era para Aquiraz, 

Aracati, Sobral, Camocim, Viçosa e Icó (MENDES, LIMA, CORIOLANO, 2004).  
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6.2 O MEIO AMBIENTE COMO COMPONENTE DE FORMAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 Percepção Ambiental: o olhar sobre o ambiente 6.2.1

O crescimento de Aquiraz, o desenvolvimento do Porto do Iguape, a construção 

de novas casas, a exploração agrícola e a pecuária na região foram ampliando o território de 

ocupação humana. E a praia do Batoque estava inserida neste processo. O que é possível 

visualizar, é que o histórico de ocupação da zona costeira gerou impactos positivos e 

negativos na área.  

Entre uma e outra conversa sobre a constituição histórica da comunidade do 

Batoque, o passado foi aparecendo nas falas dos nativos da localidade, e foram sendo 

agregadas ao estudo informações históricas sobre os aspectos sociais e ambientais. 

 A percepção sobre as modificações ambientais (percepção ambiental) que 

ocorreram no Batoque é visível nas falas durante todo o estudo, tanto explicitamente, com 

relação às modificações ambientais ocorridas na paisagem ao longo das décadas, quanto 

implicitamente, no conhecimento sobre o manejo dos recursos. É necessário considerar, que 

cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente às mudanças no território em que 

vive. As respostas e manifestações oriundas da investigação são então decorrentes das 

percepções – individuais e coletivas –, dos processos cognitivos, julgamentos, interpretação 

do ambiente e das vivências e expectativas de cada pessoa. 

Durante os 8 meses na qual conviveu-se com a comunidade ouviram-se muitas 

histórias, contos e lembranças com relação à constituição histórica da praia do Batoque e 

sobre a relação e percepção que as pessoas tinham sobre o ambiente. Então, foi possível 

construir algumas ideias sobre a percepção ambiental das pessoas com relação ao território 

que habitam e o conhecimento sobre o uso e ocupação do território, o que se inicia com as 

primeiras ocupações humanas. Ambos – aspectos sociais e ambientais – não são dissociáveis, 

então procurou-se inter-relacionar as informações num fluxo dinâmico de construção do texto.  

A escolha por iniciar a história de formação da comunidade do Batoque a partir da 

percepção ambiental das pessoas com relação ao meio ambiente decorre do fato de que a 

ocupação inicial do Batoque ocorreu principalmente pelo interesse de uso dos recursos 

naturais existentes nos ecossistemas na região. Entre eles, os ecossistemas litorâneos e 
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costeiros como os manguezais, planícies inundáveis, as lagoas, o mar entre outros. Na 

investigação sobre a história do Batoque, as lembranças sempre trazem elementos importantes 

dos aspectos ambientais da localidade do passado e dos dias atuais.  

De acordo com Silva (1987), em seu estudo sobre o aproveitamento e preservação 

dos manguezais de Marisco e Barro Preto, que estão localizados em Aquiraz, a constituição 

histórica do Batoque ocorreu a partir do ano de 1860, quando houve um maior crescimento 

populacional nesta localidade. O autor relata que a primeira família, que veio habitar a praia 

por volta deste período, foi à chamada família Vitorino – que reside no local até o presente 

momento. Esta família veio atraída pela pesca (na lagoa e no mar), pela coleta de tabuba 

(Thypha dominguensis) e pela atividade da pecuária extensiva.  

No desenrolar da convivência com a comunidade, houve muitas oportunidades de 

interação com as pessoas da comunidade. No andamento desta aproximação com as pessoas, 

ocorreu o contato com um pescador de 70 anos, que é um dos moradores mais antigos da 

localidade: o Seu Quita. Em uma das conversas ele falou sobre a tabuba e forneceu um relato 

bem rico sobre a utilização dela em um período em que a tabuba foi essencial para a 

subsistência de algumas pessoas da comunidade. A fala segue:  

“Em 1958 a tabuba sustentou muita gente, por que tinha uma seca desgraçada. 

Nesta época existia pouco carro, o transporte era em burrinhos. O povo 

transportava tudo em animais, era farinha, rapadura, mas ai tinha que ter a esteira 

para forrar a cangalha dos animais. A gente fazia esteira de tabuba para vender, a 

gente tirava da lagoa, batia e fazia, e na sexta feira o comboeiro vinha buscar pra 

vender na feira. Ele levava 400, 500 esteiras e vendia tudo, era tudo encomendado. 

Ainda hoje tem na comunidade quem faz é a Maria José, ela é agricultora”. 

(Quita, pescador, 70 anos) 

A Thypha dominguensis é uma macrófita hidrófita (aquática) típica de brejos, 

manguezais, várzeas e outros espelhos de águas. A sua fibra, durável e resistente pode ser 

utilizada como matéria-prima para confecção de produtos artesanais como cartões, pastas, 

envelopes, cestas, bolsas e outros itens de artesanato. No caso do Batoque, ela geralmente é 

chamada de “tabuba”, e era usada (e ainda é por alguns moradores, mas minimamente) para 

fazer esteira para forrar a cangalha dos animais durante algum tipo de transporte e cestas para 

guardar alimentos, como é confirmado pela fala do morador da localidade. 

 A tabuba ocupa a região litorânea da margem da lagoa do Batoque, em alguns 

pontos chega inclusive a ocupar toda sua seção. No entanto, este é um fator que indica um 

possível estresse ecológico do sistema aquático, que é a chamada eutrofização, decorrente de 
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insumos de alimentos na água, que pode ser causado, por exemplo, pela água de esgoto das 

residências (OLIVEIRA, 2006). 

Na continuação da conversa com o pescador, ele fala sobre a história de ocupação 

do Batoque, e tem lembranças de relatos repassados na família que sugerem um período em 

que grupos familiares já residiam no Batoque. Da conversa retirou-se um trecho, na qual 

encontrei elementos importantes. Também foi anexado o relato de outro pescador, que 

completa o primeiro: 

“Eu nasci no Batoque. Quando eu fui crescendo eu ouvia comentário sobre aquele 

mangue que está desenterrando. Os mais velhos contavam que os pais deles 

contavam que aqui era somente mato, aqui, ai em cima e mais perto da praia tinha 

somente uma rua de casas e tinha o mangue. Nesta época, eles pagavam um menino 

para atravessar o mangue para ver se as embarcações vinham chegando, eles 

pagavam 1 pataca a este menino. Neste tempo o mar era muito pra frente. Ali onde 

tem aquela lama que está sendo descoberta tem rastro de gente e de animal. O 

mangue acabou por que o mar foi se aproximando, o mar era distante, havia outras 

barracas mais pra frente e as barracas foram se afastando.”. 

(Quita, pescador, 70 anos). 

“Nem meu bisavô alcançou estes manguezais que estão ai. Na época de vento a 

areia desenterra eles. O meu avô falava, que o avô dele falava que ele não alcançou 

esse mangue. Ele dizia que isso aqui era uma mata tão grande”. 

(João de Deus, pescador/agricultor – 63 anos). 

Os relatos dos pescadores nos trazem três elementos que vamos analisar a 

princípio: a moeda pataca, o manguezal e a distância do mar. A pataca era uma moeda de 

prata de origem portuguesa que circulou no Brasil de 1695 a 1834 (AMATO, NEVES, 

RUSSO, 2009). Pela história contada pelos antecedentes do pescador, a pataca foi uma moeda 

utilizada na praia do Batoque, o que nos leva a pensar que possivelmente havia famílias 

residindo no Batoque anteriormente a 1834 (ano que a pataca parou de circular no Brasil). Em 

seu estudo, Silva (1987) relata que houve um maior incremento populacional a partir do ano 

de 1860, o que não exclui a possibilidade de outros pequenos grupos sociais residirem na 

região anteriormente. Como não há muitas informações históricas sobre a data oficial de 

formação da comunidade e suas origens, é relevante considerar a fala do morador como uma 

informação adicional a história local. 

O segundo elemento das falas dos pescadores está na citação sobre o manguezal. 

Este são os paleomangues que encontram-se na faixa de praia. Pela literatura, existe na região 
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do Batoque uma configuração geomorfológica onde há indícios de antigos canais de 

manguezais, que atualmente estão enterrados pelos sedimentos arenosos.  

Estes paleomangues (Figura 5) estão deslocados das condições ecológicas e 

dinâmicas que deram origem aos sedimentos e à fauna e flora associadas. Atualmente 

participam do prisma praial e não mais se encontram protegidos em reentrâncias e canais 

estuarinos, podendo ser visualizados durante a maré baixa (SILVA, 1987; VIDAL, 2006; 

MEIRELES, ARRUDA, GORAYEB, THIERS, 2005). 

 

De acordo com Oliveira & Meireles (2010), estes afloramentos de depósitos de 

paleomangues, que estão localizados no estirâncio ou na zona entre marés – que é a faixa de 

litoral levemente inclinada para o mar entre os níveis médios da maré alta e a maré baixa –, 

indicam que ocorreram eventos agressivos no processo de construção da planície costeira, 

onde se pode incluir fluxos de sedimentos e ação dos ventos, ondas, marés e correntes 

Figura 5 –  Afloramentos de depósitos de paleomangues localizado na zona entre marés. 

  

  

Fonte: DEPREZ, 2015. 
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marinhas, que caracterizaram uma planície costeira construída a partir dos eventos 

transgressivos e de mudanças climáticas que ocorrem num longo período de tempo.  

Como terceiro elemento tem-se a distância do mar. Pela fala do pescador, ele 

ouviu relatos de uma época em que o mar estava mais longe da costa e possivelmente os 

paleomangues mais descobertos que atualmente, pois a areia desenterra em certos períodos, 

então para visualizar a chegada dos barcos era preciso atravessar a faixa de manguezal e 

caminhar até onde fosse ser possível avistar as embarcações se aproximando da costa, ainda 

no mar. Percebe-se que os pescadores possuem uma percepção do ambiente e da sua 

dinâmica, e isto é de grande importância para a interação construída entre o ser humano e o 

meio ambiente. 

A distância do mar foi relatada por outros moradores da localidade, como foi 

comentado na fala do Seu Quita. Pareceu interessante selecionar a fala da Odete, moradora 

local, que nasceu na praia do Balbino e foi morar na localidade por volta da década de 1980. 

Odete é pescadora e participou ativamente do processo de constituição da reserva, ela foi uma 

das primeiras da comunidade a possuir uma barraca na praia e visualizou de perto o avanço do 

mar (Figura 6), segundo ela: 

“As primeiras barracas da praia eram bem para dentro do mar. Estas barracas que 

vemos hoje já é a quinta geração de barracas, por que o mar foi avançando e a 

gente foi se afastando”. 

(Odete, pescadora e ex-presidente da Associação de moradores do Batoque). 

 

Figura 6 –  Ocupação da faixa de praia por barracas. 

  

Fonte: DEPREZ, 2015. 
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O avanço do mar observado pelos moradores está inteiramente relacionado com 

as flutuações marinhas, as mudanças climáticas e aos intensos processos de intervenção 

humana. Segundo Meireles et al (2005), o nível do mar não é fixo, e ao longo do tempo 

geológico apresentou variações globais de subida e descida. De acordo com os autores, as 

mudanças climáticas favoreceram a elaboração de um elevado número de sistemas 

morfológicos, a partir de processos geoambientais que são irreversíveis, e que estão em 

contínua transformação, sendo impulsionados pela interação entre o continente, a atmosfera e 

os oceanos. 

No processo de ocupação do litoral, é preciso se preocupar com a dinâmica do 

mar. Independentemente qual seja a causa da erosão marinha, seja por alteração geológica, 

mudança na direção de ventos ou como consequência da intervenção humana, o fato é que o 

mar e as faixas de areia estão em constante movimento.  

No entanto, atualmente, é preciso considerar que as intervenções humanas têm 

colaborado bastante com as mudanças na dinâmica costeira. Em um estudo feito na praia da 

Caponga por Meireles (2008), é possível observar que o avanço da erosão da linha costeira é 

devido entre outros fatores ambientais, principalmente pelo uso e ocupação irregular da 

planície costeira, principalmente a partir do ano de 1985, quando ocorre um processo maior 

de instalação de segundas residências. O autor afirma que por decorrência da 

interdependência existente entre os geoelementos que compõem uma planície costeira, as 

intervenções humanas não planejadas afetam todo o conjunto de unidades e modificam os 

fluxos de energia. 

No caso da Caponga, que está distante somente 8 km do Batoque, um extenso 

processo de ocupação urbana na faixa de praia (pousadas, casas e conjuntos residenciais) 

interferiu nos fluxos de matéria e energia e assim definiu as consequências relacionadas com 

o incremento da erosão costeira. Segundo o autor, os impactos cumulativos têm uma extensão 

de 145 km de linha de costa, com uma extensão de 52,1km (36%) de litoral em elevado 

estado erosivo. Como a deriva litorânea comporta-se de sudeste para noroeste, as intervenções 

a partir de Caponga estão incrementando o déficit de areia na direção das praias do município 

de Fortaleza.  

A praia do Batoque encontra-se no limite afetado por esta erosão costeira. O que 

se pode concluir é que o avanço do mar passa a ser problema a partir do momento em que a 

humanidade ocupa a zona costeira desordenadamente. No caso do Batoque, as ocupações com 

as barracas na faixa de praia tem sentido mais os efeitos do avanço do nível do mar e o 
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incremento de aporte de areia no manguezal tem dificultado as trocas energéticas entre o 

manguezal e o mar, o que tem causado o aterramento da gamboa e a diminuição da entrada de 

nutrientes para o ecossistema, causando a morte e/ou diminuição da fauna e flora local. 

Pelas falas dos moradores eles percebem que a diminuição do aporte de água no 

manguezal da Boa Vista, localizado entre o Batoque e a Caponga, ocorre em períodos com 

menor estiagem. Foram registrado dois períodos do manguezal da Boa Vista, onde é possível 

observar a variação da quantidade de água no local e a consequência na vegetação (Figura 7a 

e b). 

 

Os moradores também citaram que há épocas do ano em que ocorre um maior 

incremento de areia no local, sendo necessário então “abrir a barra”, que significa retirar a 

quantidade de areia que se acumula na gamboa e impede a entrada e saída de água do mar 

para o manguezal. Entre os entrevistados, foi feito o recorte da fala do pescador João de Deus, 

que tem uma barraca próxima ao manguezal da Boa Vista, e durante anos tem trabalhado na 

proteção dos manguezais do Batoque. É possível notar o conhecimento que o pescador possui 

sobre as consequências do aterramento da gamboa: 

Eu pescava no mangue, e eu nunca queria deixar o manguezal morrer, eu sempre 

queria ver o manguezal vivo. Aqui tem o problema da barra quando enche de areia. 

Quando a barra enche, então mistura a água salgada com a água doce. A água 

doce fica em cima e a água salgada pesada fica em baixo, então esquenta e aquela 

água apodrece ai escalda o pé do mangue e o mangue morre. Para abrir a barra, a 

gente juntava uns 15 homens com enxada e a gente tirava a areia que impedia a 

água de entrar e sair do mar. Eu ia no Ibama pra conseguir autorização pra abrir a 

Figura 7 –  Manguezal da Boa Vista 

a) Em 2010 b) Em 2015 

  

Fonte: DEPREZ, 2015. 
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barra, por que o mangue estava morrendo. Antes daqui ser reserva eu já plantava 

pés de mangue aqui no manguezal. E isto era bom, porque era onde os peixes 

entravam e cresciam. 

(João de Deus, Pescador/agricultor – 63 anos). 

A fala do pescador revela como ele interpreta o ambiente no qual interage 

cotidianamente. Este conjunto de saberes constitui o conhecimento ecológico tradicional, que 

está fundamentado nas tradições culturais e na relação íntima com o meio (BERKES et 

al1999).  

Continuando a investigação acerca do conhecimento das pessoas sobre o 

manguezal da localidade, questionou-se sobre quais fatores tem causado a degradação do 

manguezal. Foi citado como relevante, além da diminuição da quantidade de chuvas e do 

fechamento da barra, o lixo jogado no local.  

Os entrevistados relataram que o acúmulo de lixo causa a morte dos peixes, dos 

camarões e do mangue, e que há períodos em que há mutirão para a limpeza do manguezal e 

campanha de conscientização ambiental na comunidade para preservar o manguezal, mas que 

a problemática de acúmulo de lixo tem geralmente origens externas: o turismo. Pelos relatos, 

os turistas geralmente chegam ao manguezal no final de semana para um dia de lazer. Trazem 

alimentos e bebidas de casa, que são consumidos nas proximidades do manguezal, e ao ir 

embora deixam dispersos pelo manguezal garrafas de bebidas, latinhas e plásticos. A inserção 

deste modelo de turismo sem base no conceito de sustentabilidade ambiental modifica o meio 

ambiente, comprometendo a qualidade de vida e a saúde da comunidade local. 

A questão do lixo (resíduo sólido) também foi citada, não somente como uma 

problemática específica do manguezal, mas como algo que tem afetado a reserva de uma 

forma geral. Por toda a comunidade do Batoque é possível ver lixo espalhado em alguns 

períodos do ano. Pelas histórias contadas, há coleta de lixo semanalmente na comunidade, 

mas nem todas as pessoas respeitam os locais destinados para deixar o lixo (Figura 8a). E às 

vezes a coleta semanal não supre a necessidade local. Como na reserva há espaços não 

ocupados, estes espaços acabam se transformando em depósitos clandestinos de lixo (Figura 

8b). A problemática aumenta com a presença de animais soltos pela reserva, que acessam os 

locais destinados ao lixo espalhando o material. Conta-se que há períodos mais críticos em 

que a comunidade faz mutirão de limpeza do Batoque, em alguns momentos é preciso 

queimar o excesso de lixo. Geralmente o lixo é acumulado em períodos em que há muitos 

turistas na reserva, como feriados, férias ou finais de semana (Figura 8). 
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O ser humano modifica o meio em que vive, e às vezes estas intervenções são 

negativas e desequilibram o meio ambiente, como a questão do acúmulo do lixo no Batoque. 

Percebe-se que há uma deficiência no sistema público de coleta de resíduos na localidade, que 

não tem suprido as necessidades da comunidade. A ampliação das atividades turísticas na 

reserva trouxe além dos impactos sociais, também os ambientais. A solução desta 

problemática só será alcançada se ambos os atores – o serviço público de coleta e a população 

local – se empenharem e se comprometerem em mudar as práticas atuais.  

Outro elemento importante na configuração ambiental do Batoque é a presença da 

lagoa do Batoque. Em toda a sua extensão a lagoa do Batoque (lagoa perene) gera outras 

pequenas lagoas intermitentes no seu percurso, e recebem nomes característicos do local onde 

se encontram, como por exemplo, a Lagoa da Odete, que é localizada em frente à casa da 

moradora. 

Pelos relatos, a extensão e volume aquífero de toda lagoa do Batoque era maior. 

Embora não hajam dados quantificados, a afirmação pode ser comprovada observando 

imagens de satélite de diferentes períodos. Com relação à presença das lagoas – além de ter 

levantado também o aspecto já citado sobre os manguezais na faixa costeira – Maria do 

Rosário fez a seguinte fala: 

Figura 8 –  A questão do lixo no Batoque. 

a) Depósito de lixo no Batoque b) Lixo espalhado pela rua no Batoque 

  

Fonte: DEPREZ, 2015. 
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“Eu sou nativa daqui. A minha mãe contava que ali na praia era tudo mangue, isso 

que a mãe dela já contava. Ali perto da praia era tudo lagoa, a água era bem 

azulzinha, tinha muita água. Ai com a falta de chuva tudo secou”. 

(Maria do Rosário, marisqueira, 65 anos). 

Em um estudo na localidade intitulado Proposta de gestão ambiental para a 

Reserva Extrativista do Batoque – Aquiraz/CE (VIDAL, 2006), é possível encontrar um 

conjunto de informações sobre a dinâmica do conjunto paisagístico da reserva, como também 

aspectos relacionados ao quadro climatológico e hidrológico. Neste estudo, a geógrafa cita 

que as características dos recursos hídricos do estado do Ceará são influenciadas por chuvas 

espaçadas, temperaturas elevadas e forte insolação. Então, estas características influenciam 

diretamente o estado dos rios, que em sua maioria são intermitentes. 

Neste contexto, influenciadas pelo caráter irregular das precipitações pluviais, que 

apresentam períodos de estiagem, há uma diminuição da potencialidade hídrica, ocasionando 

assim a seca das lagoas intermitentes do Batoque. Durante a pesquisa de monografia realizada 

na reserva no ano de 2010 (REBOUÇAS, 2012), registrou-se as Figura 9a e b, e durante a 

atual pesquisa foi feito o segundo registro (9c e 9d), onde foi possível observar dois períodos: 

cheia e seca de duas lagoas intermitentes. Dos anos de 2010 até metade de 2014 as lagoas 

permaneceram cheias. Vindo a diminuir sua quantidade hídrica posteriormente.  

No início de 2015 (especificamente até o final de março), as lagoas se 

apresentaram completamente secas (Figura 9b e d). As lagoas registradas estão localizadas em 

frente à Barraca da Odete, a qual é chamada na comunidade de Lagoa da Odete e em frente ao 

Posto de Saúde do Batoque.  



94 

 

 

A lagoa do Batoque, em toda sua extensão ocupa uma área que vai desde as 

proximidades do manguezal do Marisco até a desembocadura do córrego da Caponga Funda, 

no riacho Boa Vista (OLIVEIRA, 2006; SILVA, 1987) (Figura 10a). Esta é uma lagoa 

costeira perene, localizada sobre um antigo canal principal de manguezal, que foi aterrado por 

processos eólicos, deixando a lagoa completamente separada do mar. A lagoa recebe aporte 

de água de duas fontes: principalmente do aquífero de dunas marginais, constituído pelos 

aquíferos da Lagoa da Encantada e do riacho Marisco, e das águas pluviais no período 

chuvoso (OLIVEIRA, 2006; VIDAL, 2006). Nos períodos de estiagem a extensão aquífera da 

lagoa diminui, além de ser observado o crescimento excessivo de macrófitas aquáticas no 

corpo d’água em alguns pontos. 

Figura 9 –  Evolução das lagoas 

a) Lagoa da Odete (2010) b) Lagoa da Odete (2015) 

  

c) Lagoa em frente ao posto de saúde (2010) d) Lagoa em frente ao posto de saúde (2015) 

  

Fonte: DEPREZ, 2015.  
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Atualmente na reserva, especificamente no início (março) de 2015, a única parte 

da lagoa do Batoque que se encontra cheia é a localizada na planície flúvio-marinha do 

Marisco.  

Nas Figura 10 (a, b, c) é possível visualizar a mudança na quantidade do recurso 

hídrico na extensão da lagoa, nos períodos de 1968 e 2014, e os núcleos de ocupação urbana 

que se formaram nas extremidades da lagoa (Figura 10c). 

Segundo o estudo realizado por Oliveira (2006), com relação aos aspectos 

limnológicos e sanitários da lagoa do Batoque, o crescimento de macroáguas e a diminuição 

da sua área alagada são possíveis indicadores de estresse ecológico do sistema aquático 

(eutrofização). Estes fatores além de causar assoreamento da lagoa, também trazem o perigo 

de um possível desaparecimento da mesma. O que se observa nas Figura 10b e 10c) é uma 

acentuada diminuição da área alagada da lagoa na sua extensão (o que foi confirmado pela 

fala da moradora no relato). 

Na reserva do Batoque, a água é um fator central. Sendo perceptível pelas 

imagens de satélite, que o núcleo urbano da comunidade do Batoque se desenvolveu na 

extensão da lagoa (Figura 10c).  

A lagoa é de fundamental importância para a comunidade e sempre foi utilizada 

pelos moradores para várias atividades como:  

– Extração da tabuba (Typha dominguensis): significou uma atividade importante 

economicamente para a comunidade principalmente entre as décadas de 1970 e 1980;  

– Agricultura (nas áreas alagadas): os solos úmidos das margens das lagoas descobertos pela 

água formam áreas de cultivo, onde são praticadas a agricultura de vazante. Na reserva 

utilizam-se as margens alagadas da lagoa, que possuem um solo fértil, isto é, já pré-adubado. 

A agricultura de vazante é a forma de cultivo mais praticada na reserva; 

– Pesca artesanal: atividade praticada em toda extensão das lagoas (perene e intermitente) da 

região. A pesca praticada nas lagoas é principalmente para fins de subsistência das famílias, 

podendo haver pequenos comércios locais; 

– Lazer: nos fins de semana e feriados as lagoas presentes no Batoque recebem muitos turistas 

de localidades próximas e também pessoas da comunidade que vão a lagoa com suas famílias 

para se divertir.  
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Durante o tempo de permanência na comunidade para realizar esta pesquisa, 

presenciou-se uma queimada na tabuba, que estava localizada nas lagoas intermitentes no 

período em que elas estavam secas. Durante o ocorrido, que aconteceu em 14 de fevereiro de 

2015 às 23 horas, escutou-se duas versões dos moradores: (1) que isso acontece quando a 

lagoa está seca e pessoas que querem plantar acabam clandestinamente queimando algumas 

áreas de tabuba; e (2) que os pescadores queimam a tabuba para no período que a lagoa 

encher conseguirem pescar sem a intervenção das plantas. O que tem ocorrido é que durante 

as queimadas as pessoas perdem o controle do fogo, que se expande por uma área bem grande 

Figura 10 – Localização e evolução da Lagoa do Batoque 

a) Localização de toda a extensão da Lagoa do Batoque na reserva. 

 

(b). Lagoa do Batoque (1968) (c). Lagoa do Batoque (2014)  

  

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, 2006, United Stated States Geological Survey, 2015 e 

Google Earth Pro, 2015. 
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trazendo danos à comunidade. Na última queimada o fogo se expandiu numa extensão que se 

aproximou das residências. A comunidade se uniu para apagar o fogo enquanto esperavam a 

chegada dos bombeiros, mas as cinzas da queimada se espalharam por uma grande extensão, 

sujando as casas e causando inconveniência para a comunidade. Fez-se o registro na noite que 

ocorreu a queimada (Figura 11a) e na manhã seguinte (Figura 11b) – onde ainda é possível 

ver focos de fumaça ao fundo.  

Produção social do Território 

Pelos relatos dos moradores, posteriormente à chegada da família Vitorino, no 

século XIX, outras famílias também vieram habitar a região. As primeiras famílias juntamente 

com a Vitorino foram: as famílias Vigó, Fragoso e Silvestre. Conta-se que no início do século 

XX, até por volta de 1950, o Batoque era habitado por poucas famílias, havia grandes pedaços 

de terras desocupados e quem chegava na região podia construir uma casinha para morar, 

geralmente de taipa e barro com cobertas de palha de carnaubeira ou coqueiro. As pessoas não 

cercavam as terras e a divisão do espaço individual e coletivo era mais difícil de perceber. 

Sobre este aspecto, achou-se interessante o recorte da fala do seu Mano Véi: 

“Eu sempre vivi de agricultura. Quando eu morava em Apreaoca, [que se localiza 

em Cascavel] a agricultura lá era forte. Quando eu casei em 1958 eu vim morar 

aqui no Batoque, mas a agricultura aqui era muito fraca. A minha família sempre 

foi daqui. Aqui não tinha nada, o transporte que a gente tinha era uns jumentos. 

Quando eu cheguei aqui só tinha quatro casas de telha e reboco, as casas eram 

Figura 11 –  Queimada de tabuba 

a) Queimada da tabuba a noite b) Área onde ocorreu a queimada ao fundo. 

  

Fonte: DEPREZ, 2014.  
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feitas de barro. As casas eram do finado Fartura, do finado Zé Vitorino, finado 

João Silvestre da Silva e do Zé Pacatuba, as que eu lembro. Quando eu cheguei 

aqui eu montei um comércio. O comércio era de palha, com as paredes e porta de 

palha. Eu vendia muita coisa, de alimento a outras coisas. Eu comprava de 10 kg de 

arroz e dividia em saquinhos. Chegava a dar mofo por que ninguém comprava, o 

povo só comia farinha. Quando alguém vinha comprar arroz no meu comércio eu 

perguntava logo quem estava doente na casa da pessoa. E realmente era, ou alguém 

estava doente ou alguma mulher tinha descansado”. 

(Francisco Vitorino, Mano Véi, comerciante – 83 anos). 

 

O exercício da atividade produtiva de agricultura no Batoque sempre teve como 

seu ponto forte a plantação de batata doce (Ipomoea batatas) e mandioca (Manihot esculenta) 

que aproveita a água disponível no campo de dunas e o tipo de solo da região. Embora 

existam outros produtos agrícolas cultivados como o milho (Zea mays) e o feijão (Phaseolus 

vulgaris), a plantação de batata doce e mandioca sempre se destacou como um produto que 

gerou um comércio com outras regiões, enquanto que os outros produtos agrícolas foram 

destinados basicamente para a alimentação e pequenos comércios locais 

Quando o morador cita que a agricultura no Batoque era fraca, ele refere-se ao 

fato de que na região não há diversos produtos cultiváveis. Outro ponto, é que ele ainda está 

comparando a agricultura no Batoque com a do município de Cascavel (local onde ele morava 

anteriormente), que é uma região rica na plantação de diversos produtos agrícolas como: 

produção de caju (Anacardium occidentale), côco-da-Bahia (Cocus nucifera), cana-de-açúcar 

(Saccharum sp.) , mandioca (Manihot esculenta), milho (Zea mays) e feijão (Phaseolus 

vulgaris), laranja (Citrus x sinesis), algodão (Gossypium sp.), banana (Musa sp.), batata 

inglesa (Solanum tuberosum), tomate (Solanum lycopersicum) e cebola (Allium cepa). 

 O município de Cascavel com suas praias – Águas Belas, Barra Nova, Barra 

Velha, Balbino e Caponga – tem uma relação muito próxima com os moradores da praia do 

Batoque. A relação está a nível: (1) Social: muitos setores pesqueiros no mar são divididos 

entre os pescadores do Batoque e os das praias de Cascavel; pela proximidade entre as regiões 

também é comum haver a união entre as famílias por conta de casamento; (2) Econômico: em 

Cascavel acontece a Feira de São Bento, a segunda maior Feira Livre do Brasil que atrai 

muitos moradores à região; e (3) Cultural: uma variedade de festas religiosas católicas une as 

comunidades, como a Festa de São Francisco, Festa da Nossa Senhora da Imaculada e a Festa 

da Sardinha, no município da Caponga. 

A comunidade do Batoque até os anos de 1970 caracterizava-se, a exemplo de 

outras comunidades litorâneas no Ceará na época, como uma comunidade marítima que vivia 
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essencialmente dos recursos do meio ambiente circundante. As pessoas da comunidade 

viviam basicamente da atividade pesqueira desenvolvida nas lagoas, no mar e no manguezal, 

da pequena agricultura familiar, extração de produtos das árvores frutíferas – como o murici 

(Byrsonima crassifolia.), acerola (Malpighia emarginata), graviola (Annona muricata), caju 

(castanha do caju) (Anacardium occidentale), banana (Musa sp.), goiaba (Psidium sp.), limão 

(Citrus sp.), manga (Mangifera indica) e o coco (Cocos nucifera) –, pecuária (suinocultura, 

avicultura, bovinocultura), dos pequenos comércios e do artesanato feito com a tabuba. O 

transporte era feito basicamente por animais, o jumento sendo o mais utilizado. As pessoas 

que vieram primeiramente habitar o Batoque, geralmente vinham de localidades próximas 

como Caponga, Balbino, Aquiraz, Pindoretama, Cascavel, Beberibe e Fortaleza. 

Nas memórias de alguns moradores mais antigos, pode-se observar como se 

construía o Batoque de antigamente: 

“Antigamente o Batoque era isolado, a única forma de se locomover era andando 

ou com animais. A comunidade não possuía escola nem posto de saúde, não havia 

energia elétrica e nem casas de tijolo. Antigamente o povo era animado, faziam 

festas nas casas dos moradores com forrós à luz de lamparina. Hoje em dia não tem 

mais isso não.” 

(Maria Fartura – 72 anos) 

“Antigamente os meninos viviam na praia e correndo no meio do mato. A gente 

ficava na praia pedindo pra algum pescador levar a gente pra pescar. Nessa época, 

só ia pra escola quem queria porque não era obrigado não. Tanto que eu nem fui 

pra escola, eu só queria saber de pescar.” 

(Seu Quita – 70 anos) 

Com o decorrer do tempo novas famílias vieram habitar o Batoque – grupos 

sociais que vinham de diversas regiões – e iniciou-se um processo mais intenso de instalação 

de residências ocupando vários locais da praia do Batoque, dependendo das atividades 

desenvolvidas. A energia elétrica só chegou em 1993, e com o decorrer do tempo mudanças 

socioculturais começaram a se processar com mais intensidade. Houve uma modificação da 

configuração ambiental do território, pois os processos de ocupação humana com as 

instalações de residências ocuparam as dunas, as proximidades da lagoa, o manguezal e a 

faixa de praia. 

De um modo geral, as comunidades que vivem na zona costeira possuem uma 

forma singular de apropriação da natureza. Na Reserva Extrativista do Batoque, o mar e a 
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lagoa são elementos centrais. A ocupação no Batoque ocorreu de modo lento ao redor da 

extensão da Lagoa do Batoque.  

Resumidamente, a ocupação inicial do Batoque ocorreu da seguinte maneira: 

embora por toda a reserva haja famílias de pescadores artesanais, alguns núcleos residenciais 

se localizaram mais próximo à faixa de praia; na região de vazantes (o marisco) e nos setores 

da lagoa costeira geralmente foi sendo ocupado por agricultores familiares que vinham de 

outras localidades, normalmente fugindo da seca. A faixa de praia foi sendo ocupada por 

barracas para venda de bebidas e alimentos para turistas, além de servir de ancoradouro para 

as jangadas e paquetes; e as áreas de dunas móveis e fixas foram sendo utilizadas para a 

expansão urbana e vias de acesso. 

 Segundo Vidal (2006), os problemas referentes à ocupação das dunas móveis 

estão relacionados à ação das areias, que pelo seu movimento dinâmico e natural invadem 

partes das residências. A urbanização ocorre paralelamente ao processo de ocupação do 

Batoque.  

Encontrou-se uma grande riqueza cultural na comunidade, os diversos grupos 

sociais que ocupam o Batoque historicamente possuem características próprias construídas 

localmente e através de processos de interação com as outras comunidades, as principais 

sendo Pindoretama, Casvavel, Caponga e Balbino. Há na comunidade a valorização da 

família, com uma construção social assentada em laços sanguíneos, na tradição e nos 

costumes do lugar, enfim, um modo de vida próprio construído através de gerações. No 

entanto, foi perceptível que fatos históricos mudaram a dinâmica de vida da comunidade, e 

pelos relatos ouvidos, a história da comunidade do Batoque é marcada por instabilidade e 

muitos conflitos. 

A comunidade do Batoque começa a ver mudanças na sua realidade a partir de 

1980, decorrente do processo de valorização do espaço costeiro do Ceará, que tem início na 

década de 1970. Essa nova realidade instaurou uma disputa história, alicerçada em processos 

de luta pela permanência na terra. Estes conflitos evidenciaram o apontar de formas de 

desagregação e afirmação do modo de vida dos pescadores e marisqueiras, diante das formas 

modernas de viver na zona costeira (LIMA, 2006). A territorialidade na comunidade 

funcionou como um fator de identificação, defesa e força, no processo de disputa pelo 

território.
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7 TERRITÓRIO DE CONFRONTOS  

O processo de valorização dos espaços litorâneos no Ceará ocorreu a partir do 

final do século XX. Durante as décadas de 1960-1970, o olhar sobre o ambiente costeiro 

mudou, pois surgiram novos usos do litoral, inclusive o uso como espaço de veraneio, de 

residência, de lazer, e de turismo, o que resultou na instalação de complexos imobiliários 

turísticos, os chamados resorts (BARBOSA, 2011; MENDES, LIMA, CORIOLANO, 2004; 

LIMA, 2002). “Sob o comando do Estado e o apoio de agentes internacionais, grandes 

empreendimentos se instalam no litoral cearense, aumentando a demanda por novos negócios 

e visitantes” (ASSIS, 2006, p. 300). 

Neste processo, houve um maior incremento de população que se deslocava da 

capital (Fortaleza) a procura de novos espaços de lazer no litoral. Neste processo de 

“metropolização” do lazer em Fortaleza, outros municípios litorâneos passaram a sediar as 

espacialidades próprias dessa “metropolização”, os municípios (geralmente pela proximidade 

de Fortaleza) são: a oeste, Caucaia e São Gonçalo do Amarante; e ao leste, Aquiraz e 

Cascavel. Estes municípios, atualmente, formam o principal recorte socioespacial marítimo 

no estado do Ceará, que teve seu fortalecimento com a chegada do veranismo – refúgio para 

quem buscava descanso e lazer – pontualmente localizados, como por exemplo, nas praias da 

Prainha e Iguape (PEREIRA et al 2013; PEREIRA, 2006).  

Segundo Lefebvre 1972 apud SOUZA, 2013, há três grandes níveis de 

metropolização para o caso de Fortaleza: o produtivo, o imobiliário e o litorâneo. Estes se 

justapõem, concorrem e se subdividem. Definimos a metropolização como reprodução 

ampliada da metrópole (SOUZA, 2013). Pelas palavras de Dantas (2006): 

Nos anos 70 tem-se um Estado promotor, de um lado, da ampliação do processo de 

urbanização do litoral de Fortaleza, com a adoção de uma lei orgânica e com a 

construção de equipamentos de lazer na Beira Mar e, de outro lado, da extensão 

deste processo de urbanização aos municípios vizinhos da capital, como resultado da 

pressão de especuladores imobiliários que loteiam estas zonas de praia (DANTAS, 

2006, p. 276). 

Neste processo, ocorreram diversas modificações no que diz respeito à 

infraestrutura, vias de acesso e transporte para atender às necessidades da sociedade urbana, 

que procura no litoral um espaço para descanso e veraneio. A pavimentação de vias de 

chegada ao litoral facilitou o acesso as comunidades mais isoladas, o que levou para estas 
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comunidades os grupos sociais pertencentes das sociedades de consumo, que reestrutura 

espaços para gerar mais renda para um grupo social específico. Os vetores de ocupação no 

litoral de Aquiraz foram a urbanização, a construção de segundas residências (casas de 

veraneio) e, nas ultimas décadas, a implantação de resorts para servir ao turismo. Estas 

construções, geralmente instaladas na beira-mar, transformaram o espaço em áreas de lazer e 

descanso para uma elite urbana (OLIVEIRA; MEIRELES, 2010). 

No entanto, esta intensa ocupação urbana da zona costeira, tem trazido uma série 

de impactos ambientais e sociais nas últimas décadas, vulnerabilizando diversas comunidades 

tradicionais que a habitam. Estas comunidades entram em confronto pela posse da terra e pela 

continuação e afirmação dos seus modos de vida, com diferentes atores sociais como 

especuladores imobiliários, grileiros, veranistas, empreendedores turísticos, turistas e até o 

Estado, com suas obras desenvolvimentistas (portos, usinas eólicas, barragens e outros 

semelhantes) (LIMA, 2006; MEIRELES, 2006). De acordo com Meireles (2006, p. 1), “os 

impactos ambientais, através de intervenções que não levaram em conta a interdependência 

existente entre os processos morfogenéticos, os ecossistemas costeiros e usufruto dos povos 

do mar, acumularam-se em cada uma das unidades ambientais do litoral”. 

Apesar da sua ocupação, a longo prazo, das terras frente ao mar, comunidades 

tradicionais de pescadores são vistas como obstáculos pelos especuladores, enquanto são estes 

que se apropriam das terras, quase sempre, por meios ilegais. Esses confrontos pela posse da 

terra são movidos por processos de resistência e eclodem em várias comunidades do litoral 

leste do Ceará – Redonda, Esteves, Canoa Quebrada, Prainha do Canto Verde, Uruaú, Barra 

Velha, Balbino e Batoque – e no litoral oeste – Apiques, Flecheiras, Capim Açu e Tatajuba 

(LIMA, 2005). 

A comunidade do Batoque não ficou livre destas especulações imobiliárias, que 

ocorriam em todo litoral cearense. E foi justamente este processo de luta em defesa do 

território, que ajudou a construir a comunidade do Batoque como está atualmente. Muito além 

de constituir a reserva, o povo do Batoque passou a se organizar e se ver como uma 

comunidade, quando teve que se unir para lutar pela posse da terra. 

Foram muitos os conflitos enfrentados pela comunidade contra a especulação 

imobiliária, inclusive dentro da própria população. Estes últimos serão discutidos mais a 

frente, após considerar os conflitos com pessoas de fora, que formaram o primeiro elo no 

processo. Tudo teve início por volta de 1980, quando se desenvolveram eventos ameaçando 

toda a dinâmica social da comunidade residente na praia do Batoque. 
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Neste sentido, o conjunto do texto segue inicialmente repensando sobre a história 

de constituição da Reserva Extrativista do Batoque. Foram integradas várias lembranças para 

reconstruir a história de modo fiel às recordações das pessoas que vivenciaram os 

acontecimentos e os protagonizaram.  

Concluindo o capítulo levanta-se a discussão sobre o desafio de gerir a recente 

criada Reserva Extrativista do Batoque, de forma que integre o conhecimento das pessoas 

com relação ao uso e manejo dos recursos naturais as Leis e diretrizes estipuladas pela política 

ambiental para a gestão das unidades de conservação de uso sustentável. 
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7.1 REPENSANDO A HISTÓRIA DE CONSTITUIÇÃO DA RESERVA 

EXTRATIVISTA DO BATOQUE 

“Antigamente não tinha a comunidade do Batoque, só tinha o povo, não existia isso 

de sentar, conversar e se organizar. O povo começou a se organizar para fazer essa 

reserva”. 

(Maria do Rosário, marisqueira – 65 anos) 

Vários autores escreveram sobre a comunidade do Batoque, com diferentes 

enfoques e abordagens (LIMA, 2002, 2006, 2004; VIDAL, 2006; ROCHA, LIMA, 

CORIOLANO, 2004; REBOUÇAS, 2012; CASTRO, 2012; BRAID, 2004; SILVA, 1987; 

ARARIPE, 2012; OLIVEIRA, 2006; SILVA, 2011). Uma vez que muitos textos abordam o 

conflito que culminou na formação da reserva, procurou-se construir uma narrativa 

diferenciada, integrando as falas dos moradores com a literatura existente. 

Pelos relatos dos moradores, no início da década de 1980 apareceu na localidade 

um empresário chamado Antônio Sales Magalhães, que mostrou interesse nos coqueiros da 

região e passou a comprar alguns dos nativos. A princípio ele dizia não ter interesse na terra. 

Com o passar do tempo, porém, depois de ter comprado vários coqueiros, ele começou a 

assumir propriedade sobre as terras onde estavam localizados. É desse modo que se apresenta 

o início de uma série de conflitos entre um povo tradicional e grupos que querem perpetuar 

seu poder de dominação e de desrespeito pela diversidade cultural e social da zona costeira. 

Foram integradas várias memórias ouvidas durante a pesquisa, para reconstruir a 

história como foi vivida pelas famílias que a protagonizaram: 

“Eu me lembro que chegou um homem chamado Antônio, ele chegou comprando 

uns coqueiros por pouco dinheiro. Só sei que ele comprou muito coqueiro, o pessoal 

nem entendia e alguns vendiam por que tinham medo.” 

(João de Deus, Pescador/agricultor – 63 anos). 

“[...] depois de comprar estes coqueiros ele veio dizendo que as terras onde 

estavam os coqueiros eram dele. Ele tomou conta de tudo, ninguém podia construir 

nada, nem uma cerca. Ele derrubava até casa.” 

(Emiliano – Pescador – 93 anos) 

“[...] quando ele conseguiu uma grande quantidade de pés de coqueiros, então ele 

mandou ferrar cada coqueiro com um AS. Depois disso ele colocou uns jagunços 

[pessoas armadas] no Batoque dizendo que as terras onde estavam os coqueiros 
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eram dele. Eu achei estranho, por que eu não acho de acordo a pessoa comprar o 

pé de coqueiro e querer a terra junto. Ele usou de má fé. A partir dai começou um 

grande conflito. Ele colocou uns jagunços armados cercando as terras com cercas 

de madeira.” 

(Dedé – Comerciante, primeiro presidente da Associação de Moradores do 

Batoque). 

 

A chegada da especulação imobiliária no Batoque foi decorrente de um intenso 

processo de ocupação do litoral cearense, que já estava ocorrendo em outras comunidades. O 

aparecimento dos empreendedores criou um novo capítulo na história do Batoque, e iniciou 

uma luta pela permanência na terra historicamente habitada, que desencadeou uma verdadeira 

batalha política e jurídica.  

Isto ocorreu – como em outras comunidades da zona costeira – por que a praia do 

Batoque possui características que são de interesse para o setor turístico (tanto de veraneio 

como empreendimentos turísticos de grande escala), pois é um lugar que apresenta as belezas 

naturais com um grande atrativo. A praia do Batoque é habitada, na sua maioria, por 

pescadores/as artesanais que vivem na terra historicamente com suas famílias, mas não 

possuem documento da mesma, o que os torna alvo fácil para grileiros e especuladores 

imobiliários da zona costeira. 

Segundo um nativo da comunidade, a transmissão da terra tradicionalmente 

acontecia dentro da família, os contratos sendo firmados oralmente, pois as famílias não se 

preocupavam em retirar o documento da terra. Tinha muita terra para poucos habitantes, e até 

obter os documentos pessoais de identificação era difícil: 

“A minha avó morreu com 98 anos e o bisavô dela já vivia aqui. Ela contava que 

aqui há muito tempo atrás tinham poucas casas, uma aqui e outra acolá, e ninguém 

tinha documento de identificação, muito menos de terra. As parteiras que faziam os 

partos das mulheres.” 

(João de Deus, Pescador/agricultor – 63 anos) 

De acordo com Lima (2008), a instabilidade das comunidades tradicionais ocorre 

principalmente por conta desta situação. A ausência de titularidade formal da terra entre os 

membros das comunidades facilita as ações dos grileiros, especuladores e empresários do 

turismo, que se servem de meios ilegais e semilegais para obter a posse da terra. Eles utilizam 

registros falsos de escritura e documentos com indevida cessão de usucapião, praticam 
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cercamento e avanço de marcos sobre áreas de uso comum e compram terras por valores 

baixíssimos. 

No Batoque a grilagem de terra ocorreu, como mencionado, através da fraude com 

os coqueiros. Após a chegada do empresário Sr. Antônio Sales Magalhães (LIMA, 2006), 

inicia-se uma teia de organização, estratégias e articulações por parte do povo, para assegurar 

sua permanência no território, que era crucial para sua sobrevivência material e imaterial. 

Com o decorrer do tempo, a presença do empresário no Batoque passou a ser mais 

intensa. Ele deixou na comunidade homens a serviço dele, vigias armados que oprimiam a 

população. A comunidade os chamava de pistoleiros. As pessoas passaram a viver uma 

situação tensa, com as ameaças e intervenções na dinâmica social. A população passou a ter 

restrições no uso do espaço e dos recursos naturais, e foi obrigada a conviver com estes vigias 

armados que intervinham nos locais de plantação, proibindo o uso das vazantes; na construção 

de casas; no levantamento de cercas; e até na venda dos cocos. Eles derrubavam ou 

queimavam casas e barracas daqueles que ousavam desafiá-los. 

Por volta de 1983, ocorreu um grande conflito entre estes pistoleiros e a polícia de 

Aquiraz. Sobre este fato temos o relato de um dos moradores mais antigos da comunidade, 

que presenciou o conflito: 

“[...] nesta época fugiu uns criminosos do presídio Paulo Sarasate, e o pessoal dizia 

que estes criminosos estavam escondidos nesta área do Batoque. Então, a polícia 

veio atrás deles aqui. Só que chegando aqui eles encontraram os pistoleiros do 

empresário em vez dos fugitivo, e houve confronto com a polícia. A lagoa estava 

toda seca nesta época, era tudo limpo e as pessoas andavam por onde queriam. 

Neste confronto com a polícia, tinha um rapaz aqui da comunidade, da família Vigó, 

que morreu. Ele era um dos pistoleiros do empresário, era vigia dele aqui dentro. 

Os pistoleiros estavam aqui por que vieram derrubar a casa de um morador, mas 

quando viram a polícia chegando entraram em confronto por que achavam que era 

para prender eles. Houve pistoleiros baleados e a polícia também.” 

(Emiliano, Pescador – 93 anos). 

Depois deste confronto com a polícia a situação só ficou mais tensa. As pessoas 

ficaram com mais medo dos pistoleiros, porque viram que eles confrontaram até a polícia. A 

comunidade viveu esta opressão por quase uma década.  

Por volta de 1987, o padre italiano Luís Fornasier – que fazia um trabalho no 

Conjunto Palmeiras com crianças de rua e era coordenador do Centro de Defesa e Promoção 

dos Direitos Humanos – CDPDH – frequentava a comunidade do Batoque, na qual realizava 

atividades com estes jovens do Conjunto Palmeiras fazendo a interação entre a juventude e a 

comunidade. Nestes momentos de permanência no Batoque, o padre conversava sobre o 
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conflito pela posse da terra com os moradores e aconselhava as pessoas sobre como agir. 

Muitas reuniões foram feitas entre o povo da comunidade e o padre Luís na casa do seu 

Emiliano, um morador bem antigo do Batoque. Destas reuniões, surgiu à ideia de fundar uma 

Associação de Moradores no Batoque, para fortalecer a comunidade neste processo de luta 

por direitos. A associação daria voz às reivindicações, reclamações e dúvidas do povo, 

exercendo o papel de mediadora entre os órgãos públicos e os moradores. 

A ideia da associação ganhou força a partir das experiências conhecidas em outras 

praias, como Icapuí, que já tinha uma associação que representava o povo. A comunidade de 

Icapuí, em todo o processo de reivindicação de direitos, conseguiu eleger em 1988 um 

morador local para a prefeitura da cidade, o Francisco José Teixeira ou Dedé Teixeira, como é 

conhecido localmente. Dedé Teixeira respeitou a dignidade e os valores existentes do povo de 

Icapuí, e foi um real representante dos interesses dos pescadores artesanais e da comunidade 

de Icapuí. Então, com a ajuda do padre Luís Fornasier a comunidade do Batoque fundou a 

Associação de Moradores do Batoque, no ano de 1989. Instituíram como primeiro presidente 

da Associação um morador chamado Dedé (conhecido como Bigode), que ficou na 

presidência até o ano 1990. 

Nesta época, a comunidade ainda não possuía sede para realizar as reuniões da 

então fundada Associação dos Moradores, as reuniões de fundação tinham sido realizadas na 

casa de um morador. Diante disso, o povo se reuniu para erguer uma palhoça (uma pequena 

barraca de palha) na rua principal, no espaço onde atualmente é localizado o Posto de Saúde. 

O objetivo era que esta palhoça funcionasse como local de encontro da comunidade para as 

reuniões da associação, para eventos comunitários e como capelinha para a realização das 

missas, por que a comunidade não possuía igreja. Segundo os relatos, foi neste período que o 

povo do Batoque se sentiu mais próximo do sentido de comunidade organizada. Existiam 

laços de união, de amizade, de troca. “Já não era cada um por si.” O conflito pela posse da 

terra uniu as pessoas e fez o povo pensar no interesse geral. 

Por volta de 1991, o sacerdote Dom Aloísio Lorscheider veio ao Batoque com 

outros padres para celebrar uma missa na capelinha, como forma de apoiar a luta do povo. No 

entanto, ao saber que a igreja católica estava fortalecendo as esperanças da população e que a 

palhoça construída estava sendo palco central para organização da comunidade, os vigias 

armados – recebendo ordens do empresário Sr. Antônio Sales Magalhães – vieram durante o 

dia para queimar a palhoça, como também outras barracas do povo que estavam localizadas 

na praia e na rua central, onde a palhoça se localizava. As barracas da praia, que na época 
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eram três, foram salvas por que os moradores estavam dentro protegendo-as, mas as barracas 

da rua central foram queimadas.  

Para o empresário especulador de terras, a queima das barracas era uma estratégia 

para dividir a população, um aviso de que seu poder de fato estava acima da vontade do povo. 

Para a população, a queima das barracas significava mais do que somente um confronto com 

o empresário. Na verdade, juntamente com as barracas, acendeu a vontade do povo de ir atrás 

de mudança, de buscar a libertação. 

O movimento da população, a partir deste momento, queria atingir objetivos na 

qual transformasse a demanda reivindicada numa política institucionalizada, mas na época 

eles não sabiam como isto poderia acontecer, e nem se era possível. Segundo uma moradora, 

a comunidade se encontrava refém do opressor: 

“Depois que as barracas foram queimadas, a liderança da Associação se reuniu 

para ver o que seria feito, por que a situação estava séria. Tinham pistoleiros na 

entrada do Batoque, ninguém entrava e ninguém saia, estávamos como reféns. 

Conseguimos uma carona com um senhor aqui da comunidade até Pindoretama, 

nós nos escondemos dentro do carro, eles não nos viram, por isso conseguimos 

passar. O Batoque era isolado não tinha telefone, tivemos que ligar de Pindoretama 

para a Arquidiocese, para dizer o que estava acontecendo. Fomos até a Secretaria 

de Segurança Pública para pedir ajuda. Na época, eles enviaram policias para a 

comunidade, vieram 10 policiais que ficaram divididos entre as casas das pessoas. 

Tudo era por conta do pessoal da comunidade, a comida e a estadia. As pessoas se 

uniram para que tudo desse certo. Então, o empresário não fez nada neste período.”  

 (Odete, Pescadora/agricultora – 52 anos) 

Na época, a Secretaria de Segurança Pública enviou policiais para proteção da 

comunidade, no entanto, não resolveu o problema a longo prazo, por que outras ameaças 

surgiram. Embora, ainda relacionadas à mesma problemática, à especulação imobiliária com 

objetivos turísticos. Antônio Sales continuou lutando judicialmente, afirmando que tinha 

comprado a terra de João Vitorino, um membro da família mais antiga do Batoque. No 

entanto, ele não mostrava os documentos de compra da terra. Seu Mano Véi, como é 

conhecido Francisco Vitorino, o neto de João Vitorino, afirmou que nada disso ocorreu. 

Questionado sobre o caso, ele aponta inconsistências na afirmação do Antônio Sales: 

“[...] o meu avô se chama João Vitorino de Miranda e o Antônio Sales disse que 

tinha comprado a ele um terreno que ia até o marisco, ele disse que tinha comprado 

em 1965. O meu avô morreu em 1953, então como ele poderia ter vendido a terra 

em 1965? Ai deu pra entender que ele estava mentindo...” 

(Francisco Vitorino, Mano Véi, comerciante – 83 anos) 
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A opressão por parte de empresários interessados na zona costeira tem sido 

comum desde a década de 1970, época em que, como já foi citado, houve uma maior 

intensificação do interesse pelo litoral. O nome do Sr. Antônio Sales Magalhães já é bem 

conhecido nestes conflitos de usucapião e grilagem de terras, por exemplo, na comunidade da 

Prainha do Canto Verde, onde ele também travou batalhas judiciais e políticas com a 

comunidade. 

Investigando na zona costeira do Ceará fatos semelhantes, é possível ver muitos 

outros exemplos, como no Cumbe, em Redonda, Aracaú, Itarema e em muitas outras 

comunidades (QUEIROZ, 2007; RIBEIRO & PACHECO, 2007; MEIRELES, 2006). Estão 

incluídas nestes conflitos, diversos tipos de populações tradicionais, inclusive indígenas, 

quilombolas, agricultores familiares, extrativistas e pescadores artesanais. As situações têm as 

suas particularidades dependendo do lugar, do contexto e do momento histórico, mas a 

essência é a mesma: estes povos vêm sofrendo pressões dos empresários (seja do setor 

turístico, de fazendas de camarão ou da agroindústria), que visam tomar a posse da terra para 

realizar suas atividades. 

Estes empreendimentos instalados no litoral têm favorecido a expulsão e a 

migração das comunidades tradicionais, causando insustentabilidade socioambiental e a 

exclusão de certas classes sociais. O Estado, através de órgãos institucionais, tem legitimado e 

“legalizado” tais ações (ROCHA, LIMA, CORIOLANO, 2004; LIMA, 2009), fazendo com 

que as comunidades que vivem na região costeira sofram com o descaso dos órgãos públicos 

competentes. 

Para Ascerald (2010), os alvos mais comuns das lutas de origem socioambiental 

são problemas que afetam a vida de comunidades localizadas nas cidades e nas áreas rurais: 

nas cidades, onde o processo de urbanização provoca conflitos locacionais associados a 

efeitos de aglomeração, construção de infraestruturas; e nas áreas rurais, onde a expansão das 

atividades capitalistas e a implantação de grandes projetos de investimento desestabilizam as 

formas de existências de comunidades tradicionais. 

No Batoque, depois que o Antônio Sales mandou queimar as barracas, a liderança 

da Associação de Moradores do Batoque, com a ajuda do padre Luís e do Centro de Defesa e 

Promoção dos Direitos Humanos – CDPDH encaminhou ações à Justiça Federal pedindo a 

posse das terras para o povo que residia nelas historicamente. O resultado foi que a juíza da 

Comarca de Aquiraz concedeu a liminar de posse provisória da terra para a comunidade do 

Batoque. A juíza se baseou na vida histórica das famílias na terra e do fato do empresário, que 
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dizia ser dono da terra, não possuir os documentos da mesma para comprovar sua 

reivindicação (embora seja conhecido o fato de que muitos dos documentos de posse da terra 

surjam na ilegalidade). 

Apesar da juíza de Aquiraz (na época) dar a liminar de posse provisória para a 

comunidade, a área da vazante na região conhecida como marisco continuava sendo ocupada 

por um agricultor que trabalhava para o Antônio Sales. Segundo os moradores este agricultor 

era de Pratiús. Ele utilizava a vazante para produzir batata doce (Ipomoea batatas) e estava 

tendo muito lucro com os recursos vindos das terras do Batoque. As pessoas da localidade não 

achavam justo alguém de fora estar ocupando um espaço que pertencia aos agricultores do 

Batoque. O que decorreu é que o povo novamente procurou ajuda da justiça e ganhou mais 

esta causa. A juíza de Aquiraz concedeu uma liminar de desocupação das vazantes do 

Batoque, então esta teve que ser desocupada e entregue aos moradores locais, para que eles a 

utilizassem e produzissem nela. Este foi o início da vazante comunitária do Batoque, que 

passou a ser de uso comum dos moradores locais.  

Com a posse provisória da terra, a comunidade estava livre para habitar, plantar e 

construir novas casas em qualquer lugar, sem impedimento. A Associação de Moradores do 

Batoque ficava com a responsabilidade de organizar a distribuição das terras. A única 

restrição colocada pela juíza era com relação à venda das mesmas. Não poderiam ser 

vendidas, por que eram para uso coletivo do povo do Batoque. E também, a questão do 

conflito com o Sr. Antônio Sales ainda não estava resolvida judicialmente. A posse concedida 

à comunidade ainda era provisória, sendo utilizada para proteger a população da violência que 

ocorria. 

Embora tudo parecesse resolvido, pelo menos temporariamente, o que decorreu 

posteriormente a liminar provisória de posse foi que, com a liberdade que acabaram de 

ganhar, algumas pessoas da comunidade começaram a cercar grandes extensões de terra, 

muito além do que sua família poderia utilizar. Em seguida, começaram a vender as 

propriedades para pessoas de fora da comunidade. Isso aconteceu por volta dos anos de 1991 

a 1993, gerando uma nova situação de instabilidade.  
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“´[...] assim que a juíza deu a liminar de posse o povo saiu cercando e vendendo 

para pessoas de fora. O Batoque estava todo cercado, não havia mais terra livre em 

frente à praia, o povo da comunidade estava vendendo tudo. O presidente da 

Associação de Moradores na época [de 1991 a 1993], apesar de ser a favor da 

comunidade, também começou a especular terra. Nós [os que eram contra a venda] 

levamos a juíza de Aquiraz esta situação, ela disse que ninguém podia vender, era 

para plantar e morar na terra, não era para especular.” 

(Odete, marisqueira) 

Com a especulação imobiliária sendo realizada pelos próprios moradores, o 

Batoque passa a ser um território dividido entre os que eram favoráveis à venda de terras e os 

que eram contra. Os conflitos instalados neste momento não eram oriundos de ameaças 

externas. O próprio povo desenvolve divergências nos interesses sobre o território. 

Com a venda de terras e a instalação das segundas residências de turistas, a 

comunidade do Batoque passa a conviver com veranistas compartilhando espaços com a 

população local e modificando a paisagem, a dinâmica social e cultural das pessoas. De 

acordo com autores que trabalharam a temática de turismo e desenvolvimento local no 

Batoque, o turismo traz as suas problemáticas: 

Ao se instalar no território, a segunda residência do turista traz consigo certos 

valores culturais que dominam os já existentes no lugar, resultando em um processo 

de aculturação, e modificação do modo de vida e do cotidiano da comunidade. A 

inserção de hábitos novos implica em mudança de pensamento e atitude, logo, a 

terra antes necessária à moradia, à reprodução da vida, ao trabalho e à sobrevivência 

da comunidade, ganha novo sentido e status de mercadoria (ROCHA, LIMA, 

CORIOLANO, 2004, p. 8).  

Como podemos interpretar esta situação? Como um povo que estava lutando 

contra a especulação imobiliária, quando ganha na justiça o direito de ocupar a terra 

livremente, termina por vendê-la? Estes fatos provocam reflexões sobre a interação entre o 

conceito de território e as relações sociais na comunidade. 

Investigando o contexto histórico, percebe-se que anteriormente as pessoas do 

Batoque “não sabiam” que a terra tinha valor monetário e era um “objeto de cobiça”. Não 

haviam cercamentos nem dos espaços que as famílias habitavam individualmente. Uma 

possível explicação é que, como havia a possibilidade de perder a terra para especuladores e 

grileiros de terras, algumas pessoas preferiram garantir um ganho vendendo-a. O que surge é 

a mercantilização do território, a chamada mercantilização da terra. Esta passa a ser vista 

como uma mercadoria com a qual se pode lucrar, à custa, muitas vezes, de uma maior 

pauperização e injustiça.  
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Um fato curioso, é que segundo alguns moradores da localidade as terras 

inicialmente eram não somente vendidas por pouquíssimo dinheiro, mas também trocadas por 

eletrodomésticos (como geladeira, televisão), meios de transporte (como moto), telhas para as 

casas, tijolos, dentadura, e até mesmo doada por amizade, trocada por caixa de cerveja ou 

perdida em jogos de cartas. No entanto, nem todos “perdiam” a terra por pouco dinheiro ou 

em trocas e doações. Algumas famílias ganharam muito dinheiro com a especulação 

fundiária.  

Uma forma também comum de negociar o uso da terra no local era de “doar” um 

pedaço do terreno para o turista construir sua residência de veraneio (geralmente uma grande 

casa de férias) em troca da reforma da casa da família nativa no mesmo terreno, que 

normalmente era menor e mais simples (geralmente feitas de barro sobre uma estrutura de 

varas e chão no cimento). O que acontece posteriormente é que o dono do terreno (o morador 

do Batoque) termina por empregar-se como caseiro do veranista – que ocupa a casa maior e 

mais bem localizada no terreno. Em alguns casos, após alguns anos geralmente, segundo 

relatos e por uma situação visualizada pessoalmente durante a pesquisa, este nativo é obrigado 

(por pressão psicológica e às vezes até ameaça) a assinar um documento que concede a posse 

da terra para o veranista. 

Neste contexto, as lutas no Batoque passaram a ser não apenas contra um inimigo 

externo. Os confrontos se construíram dentro da comunidade, dividindo o povo. A maioria 

dos moradores do Batoque discordava do que estava acontecendo, o que levava a formação de 

grupos divergentes na comunidade. No entanto, o conflito interno no Batoque é mais delicado 

do que aquele que ocorre contra os especuladores e grileiros fundiários, primeiro por que o 

Batoque é formado por muitos grupos que tem laços familiares e de compadrio inserido num 

contexto mais amplo de relações, segundo por que o conflito interno enfraquece a organização 

e a unidade da comunidade. Com laços enfraquecidos a luta coletiva e a organização social 

ficam falhas. A coletividade é essencial na construção dos saberes e do gerenciamento 

territorial. 

No Batoque, as injustiças neste momento, estavam sendo realizadas por um grupo 

contra seu próprio povo. Consequentemente a população local, de um modo geral, estava 

sofrendo com os malefícios da especulação fundiária. Nestes tempos, temos esta situação 

como o reflexo da globalização da economia e da cultura, e da mercantilização do meio 

ambiente (que é fruto da modificação da relação humanidade-natureza) que traz uma série de 

transformações nas configurações espaciais e nas dinâmicas sociais da zona costeira, que vêm 
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influindo diretamente nos modos de vida das pessoas, na forma de pensar e, 

consequentemente, nas relações sociais e nas formas de uso do território ocupado. Este 

modelo econômico de desenvolvimento que ilude algumas pessoas, ao mesmo tempo em que 

acirra as desigualdades, destrói a natureza e a mercantiliza (JUNIOR, NUNES, PASSOS, 

2014; MARTÍNEZ-ALIER, 2007; DREW, 1995). 

Segundo Leef (2001), os conflitos socioambientais geram como externalidades, 

em longo prazo, a pobreza, a degradação ambiental e a perda de valores e práticas culturais. 

Nem todas as famílias visualizam o território com a perspectiva de lucrar. Desde 

sempre há famílias que se identificam com o território, que constitui a base para a produção e 

a reprodução dos seus saberes e dos seus modos de vida. São estas pessoas os verdadeiros 

defensores do território, que levantaram a luta contra agentes externos e internos, resistido às 

ameaças de segregação e total transformação socioambiental da praia do Batoque.  

As consequências da especulação fundiária no Batoque foram sentidas com a 

chegada na comunidade de diversos turistas, que estavam construindo suas segundas 

residências no local. Nesta situação de instabilidade outro especulador chamado Miguel 

Gazzineo Filho surgiu na comunidade. Este comprou uma terra, construiu uma segunda 

residência e procurou apoio da comunidade, fazendo “amizades” com a promoção de 

churrascos com bebidas variadas, distribuição de presentes e muita simpatia, se mostrando a 

princípio um “amigo do povo do Batoque”. Depois de ter conquistado a fidelidade de 

algumas pessoas da comunidade, ele cercou uma área bem maior da que ele havia comprado. 

Ele tinha pretensões de construir um empreendimento turístico no local (LIMA, 2006). A 

moradora Odete explica o que aconteceu a partir da chegada deste especulador na 

comunidade: 

Miguel Gazzineo trocou um terreno com um membro da comunidade, e deste 

terreno ele cercou uma área enorme, plantou coqueiros altos neste terreno e fez 

uma plantação de batatas. O terreno fica ali perto do caminho que vai pro 

manguezal da Boa Vista. E tudo isto, apoiado pelo presidente da Associação na 

época. Em 1993 eu me candidatei a presidente da Associação de Moradores, então 

eu ganhei a eleição. Com isso o antigo presidente se revoltou e mandou tomar a ata 

de votação e fez muita coisa ilegal porque perdeu. Ele era muito meu amigo e 

quando eu ganhei ele ficou contra mim. Ele fez uma Assembleia geral na escola e 

mandou o juiz tomar a ata de votação de mim. Ele queria que o Miguel Gazzineo 

ficasse com a terra que ele não comprou de ninguém. Com isso ele dividiu a 

comunidade. Umas pessoas queriam ele a frente da Associação e outras queriam eu. 

Ele era pra aceitar que ele perdeu e unir forças comigo, por que ele era meu amigo.  

(Odete, pescadora – presidente da Associação de moradores no período) 
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Podemos notar que um dos grandes malefícios da chegada do turismo no Batoque 

é a divisão da comunidade, que anteriormente lutava por um ideal em comum e agora 

divergiu em disputas acirradas.  

Com a popularização do turismo de praia, as terras litorâneas tornaram-se uma 

mercadoria (BARBOSA, 2011), e a comunidade do Batoque se dividiu entre os que seguiram 

nesta logica e os que resistiram. Gazzineo, no entanto, queria a terra para destiná-la ao 

turismo, sem intenção nenhuma de pagar o valor monetário que a terra valia. Ele queria 

simplesmente “se apossar” da mesma. Ele usou a estratégia de muitos grileiros que estavam 

agindo na zona costeira, cercando a área do seu interesse sem respeito algum pelas pessoas 

que habitam a terra historicamente. 

Neste contexto, a disputa pela presidência da Associação de Moradores precisa ser 

interpretada como uma disputa pelo poder, que vai muito além do que somente uma 

divergência de opiniões. De um lado havia um grupo contra a especulação imobiliária no 

local e do outro o grupo a favor das intervenções do turismo na localidade. Naquele momento 

tenso e conflituoso estar à frente da Associação de Moradores do Batoque era estratégico e 

fundamental para colocar em prática os interesses do grupo que estivesse à frente.  

Segundo Raffestin (1993), o território é a manifestação espacial do poder 

fundamentada em relações sociais de grupos distintos (EGLER, 1995; RAFFESTIN, 1993; 

HAESBAERT, 2007, SANTOS; SOUZA; SILVEIRA, 1998; SANTOS, 1999; SOARES, 

2009). Os grupos distintos no Batoque interpretavam o território com olhares divergentes 

sobre as formas de uso e ocupação preferíveis. Muito além de ser uma simples diferença em 

opinião, as diferentes atitudes em relação à especulação imobiliária remetem a concepções 

diferentes sobre o território.  

A Associação de Moradores era representativa em processos jurídicos e de 

organização social na comunidade. Neste sentido, o/a presidente que estivesse à frente tinha o 

poder de colocar em prática sua concepção – e a do grupo que o apoiava – sobre o território.  

Com a vitória para a presidência da associação da pescadora Maria Odete de 

Carvalho Martins, o caso da ocupação de uma área ilegalmente demarcada por Miguel 

Gazzineo, como também os casos das áreas ilegalmente cercadas em frente à praia foram 

levados pelo advogado da Associação de Moradores ao procurador Oscar Costa filho. Este, 

através da Procuradoria Geral da República, entrou com uma ação conjunta com a 

comunidade para derrubar todas as cercas, liberando terras que já não eram mais das pessoas 

da comunidade por que estas tinham sido vendidas ilegalmente para pessoas de fora, e as 
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casas de quem tinha construído de forma irregular. Para conseguir esta nova vitória, um grupo 

de 40 pessoas juntamente com a presidente da Associação de Moradores acampou em frente à 

Procuradoria Geral da República. 

Muitos órgãos apoiaram a luta do povo do Batoque como o IBAMA, IDACE, 

INCRA, PT, MST
4
 e o Instituto Terramar. A arquidiocese de Fortaleza também colaborou, 

apoiando a comunidade com logística, advogado e outras necessidades que apareciam. 

Segundo os moradores, o apoio da Igreja Católica e do Centro de Defesa e Promoção dos 

Direitos Humanos – CDPDH foi fundamental e imprescindível para que eles obtivessem a 

vitória – sem, no entanto, desvalorizar o apoio dos outros órgãos. 

Paralelamente à reivindicação da comunidade, corria a ação de Miguel Gazzineo 

na justiça reivindicando a posse das terras demarcadas por ele. A comunidade do Batoque 

ganhou esta ação. Sobre este momento importante na comunidade, Lima (2006, p. 10) 

escreveu: 

Sobre esse caso muitos foram os pedidos de providências junto ao Departamento de 

Patrimônio da União (DPU), visto que são posseiros em terras da União, com a 

interveniência da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Estado do 

Ceará. A justiça reconheceu a existência de apenas uma pequena posse, que o Sr. 

Miguel Gazzineo ainda mantém como segunda-residência. As cercas e uma segunda 

construção erguidas indevidamente foram derrubadas pelo DPU, em 1995. Essa 

tentativa de grilagem de terra foi inviabilizada. Após o reconhecimento do seu 

direito à terra neste conflito, a comunidade saiu fortalecida para continuar a luta pela 

terra, agora contra Francisco Ivens e Sá Dias Branco e sua mulher, Maria Consuelo 

Saraiva Leão D. Branco (LIMA, 2006, p. 10). 

Dois pescadores que vivenciaram a situação relatam suas memórias oriundas deste 

conflito: 

“Em Brasília, a procuradoria derrubou a ação do Miguel Gazzineo. Eles decidiram 

que a terra era da União. Então, em 1995 a procuradoria deu a ordem de derrubar 

as cercas do terreno dele. Foi uma confusão muito grande. O povo a favor dele se 

revoltou contra nós que ajudamos. Eles vieram derrubar as cercas da gente. 

Derrubaram a cerca de 10 pessoas, até a minha. Queriam vir aqui e queimar a 

minha barraca, mas acabaram não fazendo.”  

(João de Deus, Pescador/agricultor – 63 anos) 

                                                 
4
 IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente; IDACE – Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará; 

INCRA – Instituto Nacional de colonização e Reforma agrária; PT – Partido dos trabalhadores; MST – 

Movimento dos sem terra. 
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“Foi muita briga, este Miguel chegou aqui querendo ser o dono do Batoque, antes 

era o Antônio Sales. A gente não tinha paz, saia um entrava o outro.” 

(Emiliano, pescador) 

Apesar do clima de tensão, com a decisão judicial, a comunidade conseguiu mais 

uma vitória no conflito socioambiental, embora infelizmente não significasse o final do 

conflito. A comunidade do Batoque ainda não estava livre de outros grileiros que poderiam 

aparecer, e foi pensando nisso que a liderança do Batoque se reuniu, participou de encontros e 

discussões com a comunidade e procurou se preparar para defender e libertar o Batoque. 

Nesta época, a comunidade começou a celebrar a Festa de São Pedro, para 

promover a união da comunidade e fortalecer-se na luta pela posse da terra. Anteriormente 

não havia festejos da igreja Católica no dia de São Pedro, como relatam duas nativas da 

comunidade: 

“No dia de São Pedro, sai uma procissão da igreja para a praia, então a missa é 

realizada na barraca do Senhor Francisco. Depois segue para o mar uma jangada 

levando a imagem de São Pedro e outras jangadas levam a comunidade. A devoção 

a São Pedro é por ele ser o santo protetor dos pescadores.” 

(Anatércia – professora e membra da congregação católica do Batoque) 

“A festa de São Pedro começou pra apoiar a nossa luta, na época que tinha muita 

gente no Batoque querendo tomar nossa terra. Antigamente não tinha a celebração 

de São Pedro.” 

(Dona Lurdinha – Marisqueira e membra da congregação católica do Batoque) 

Esta festa é simbólica para os católicos da comunidade, pois São Pedro é o santo 

protetor dos pescadores, e por se tratar de uma vila de pescadores, a comunidade do Batoque 

tem muito respeito pela figura do santo. Então, a partir de 1993 ou 1994, este dia em especial 

é celebrado com a vinda de um padre à comunidade e uma missa realizada numa barraca na 

praia, a qual muitos católicos comparecem. Após a missa e a bênção das pessoas e dos barcos, 

a comunidade segue em procissão pelo mar. Durante a festa de São Pedro o Batoque recebe a 

visita de outras comunidades como Caracará, Pratiús, Pindoretama e Martins. Foi registrada a 

Festa de São Pedro no ano de 2014 (Figura 12). 
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Com relação à religião, esta une e separa simultaneamente. Cada grupo religioso 

tem a sua verdade bíblica e sua razão moral. O presente e o passado do povo do Batoque 

sempre foi movido por atividades religiosas. Apesar da forte influência da igreja católica, a 

igreja evangélica cresceu na comunidade juntamente com o crescimento populacional. E a 

comunidade católica que antigamente era maioria na comunidade, atualmente não passa 

apenas de mais uma comunidade religiosa na reserva. Percebe-se que estes grupos se reúnem 

independentemente, formando uma comunidade religiosa forte socialmente. Quase 

diariamente, atualmente, há culto nas igrejas evangélicas, e na única igreja católica do local 

quando não há missas, há reuniões entre os membros. E assim, diariamente os grupos se 

dividem nas práticas religiosas habituais. Apesar dos grupos distintos, percebe-se que a 

solidariedade entre os grupos está presente, apesar de algumas divergências de crenças.  

Embora existam outros grupos religiosos no Batoque, percebe-se que a igreja 

católica mantém uma influência nas principais manifestações culturais religiosas locais. A 

religiosidade católica, desde o início de formação da comunidade do Batoque, influenciou na 

construção e reprodução de valores morais no local. A importância destes valores foi 

fundamental para a construção do território – já que, conforme relatado, a comunidade se 

reunia inicialmente em torno da religiosidade católica para defender seu território – bem como 

o surgimento de um senso de identidade e pertencimento. A igreja católica teve uma forte 

influência no mundo vivido dos moradores locais, em diferentes momentos da história de 

construção do território do Batoque. 

Figura 12 –  Festa de São Pedro na comunidade do Batoque em 2014. 

  

Fonte: DEPREZ, 2015. 
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Apesar de um grupo de pessoas no Batoque terem ideais diferentes e quererem 

mercantilizar o território, grande parte da comunidade queria ser livre, queria um território 

livre para viver, plantar, pescar, continuar reproduzindo seus saberes e modos de vida para 

seus descendentes. Baseados nestes ideais de liberdade e em alguns outros fatores como a 

reflexão sobre a realidade da zona costeira, os conselhos dos parceiros (como movimentos 

sociais, a igreja católica e órgãos públicos como o IBAMA) que indicavam opções possíveis 

para a legalização fundiária, e encontros e trocas de experiência com outras comunidades que 

estavam passando pela mesma situação – notadamente, com povos tradicionais da região 

norte –, surgiu o sonho de constituir uma Reserva Extrativista. 

Diante disso, a comunidade procurou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e através do Núcleo de Educação Ambiental 

(NEA-IBAMA) solicitou a criação de uma Reserva Extrativista (ARARIPE, 2012). Isso, 

segundo a história contada, ocorreu em 1997. A comunidade do Batoque pediu a constituição 

da reserva porque queria se ver livre da especulação fundiária que assolava a zona costeira. A 

terra era reivindicada por aqueles que queriam utilizá-la para reproduzir seus modos de vida 

tradicionais. Durante a requisição ao Ministério Público para a constituição da Reserva no 

Batoque, a comunidade continuava dividida entre os que queriam que isso se concretizasse e 

os que eram contra. Foi possível continuar com a solicitação porque a maioria se pronunciou a 

favor.  

Paralelo a este conflito, Antônio Sales, aproveitando a instabilidade da 

comunidade, continuou marcando território no Batoque. Ele fincou estacas, marcando a terra 

próxima à região do marisco e deixou homens armados rondando as proximidades. Estas 

estacas se encontram no local até os dias atuais (Figura 13). 
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A comunidade do Batoque ainda hoje tem receio de ocupar esta região, seja para 

plantar ou para construir moradias. Há medo também de retirar as estacas do local, embora o 

empresário especulador não tenha nenhum direito sobre a área. Este clima de medo persiste na 

comunidade, tanto que para realizar esta pesquisa algumas pessoas não queriam participar, 

com medo de falar sobre o assunto. Alguns citaram que mesmo depois da constituição da 

reserva eles ainda sentiam receio de algum dia os especuladores voltarem e tomar tudo. A 

persistência deste clima tenso é notável também na dificuldade que o órgão gestor da reserva, 

o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, tem no processo de 

fazer a gestão compartilhada com a comunidade. O assunto da gestão da reserva será 

abordado mais adiante no texto.  

Embora solicitada a constituição da reserva, a luta pela terra continuava. Por volta 

de 1998, o casal Francisco Ivens e Sá Dias Branco e Maria Consuelo Leão Dias Branco dizia 

ter adquirido as terras do Batoque do empresário Antônio Sales Magalhães, e posteriormente 

negociou a terra com a construtora Oderbrecht, que tinha pretensões de construir o 

empreendimento turístico Aquiraz Resort que incluía duas praias de Aquiraz: as praias do 

Batoque e do Barro Preto. Além destas praias, a área pretendida estendia-se até às 

proximidades da Lagoa da Encantada, onde tradicionalmente vivem os indígenas Jenipapo-

Kanindé (LIMA, 2006; ARARIPE, 2012).  

A construção do megaempreendimento teria sérias consequências 

socioambientais, pois iria retirar a terra de pessoas que habitaram e viveram nela por muitas 

gerações, além de descaracterizá-la ambientalmente. Segundo Coriolano; Barbosa e Sampaio 

Figura 13 –  Estacas construídas na área do Marisco. 

  

Fonte: DEPREZ, 2015. 
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(2010), estes resorts construídos na zona costeira servem um turismo de base urbana, elitista e 

consumista. A instalação deste tipo de empreendimento contrapõe o local de trabalho do 

pescador artesanal contra o lazer da elite, e a degradação ambiental contra a conservação da 

natureza. Embora o poder monetário costuma ser um fator decisivo nesta luta, o caso do 

Batoque demostra que ele não é onipotente. 

Não obstante a ação pela constituição de uma Reserva Extrativista e os trâmites 

para a construção do Complexo Turístico Aquiraz Resort continuavam. Para construção do 

empreendimento turístico dois processos para a retirada do licenciamento ambiental já tinham 

sido feitos: a Análise de Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA-RIMA). Ambos os documentos já estavam em processo de análise para licenciamento 

ambiental na SEMACE. No decorrer do processo, o empreendedor responsável pelo 

empreendimento afirmou “desconhecer” os encaminhamentos feitos pela comunidade do 

Batoque para criação de uma Reserva Extrativista e se mostrou aberto para “negociar” com a 

Comunidade do Batoque (COELHO, 2001 apud LIMA, 2006).  

Neste processo, as lideranças da comunidade do Batoque mantiveram contato com 

os empreendedores e diante da situação tensa e a possibilidade de perder a terra fizeram um 

reajuste de conduta. Em termos práticos significava que seriam demarcadas as terras para a 

comunidade viver e as terras para instalação do empreendimento turístico. Segundo o acordo 

traçado, a comunidade teria livre acesso à praia, à lagoa e aos recursos naturais necessários 

para continuar seus modos de vida. 

A julgar pelos documentos oficiais de planejamento do empreendimento, no 

entanto, os empresários só queriam garantir que o resort fosse construído, fazendo promessas 

falsas para tranquilizar as pessoas da comunidade do Batoque A Odete, que foi citada 

anteriormente, foi parte próxima deste acordo entre as partes e de todo processo de 

constituição da Reserva, então ela pode fornecer informações detalhadas sobre o que sucedeu: 
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“Fizemos o termo de reajuste de conduta e tudo mais, só que quando a gente veio 

ver não era nada do que eles estavam dizendo. Eles vieram da Costa do Cauípe na 

Bahia e conversando com umas pessoas da Bahia onde o empreendimento foi 

instalado nós só ouvíamos coisas negativas. Queriam enganar a gente. Eles diziam 

que a comunidade ia ter um espaço próprio, mas quando a gente foi ver o projeto, a 

comunidade era expulsa da terra e ficava longe do mar e o empreendimento da 

Oderbrech ficava com tudo, com as lagoas e com o mar. No projeto da Odebrech – 

que não tivemos acesso através do emprrendimento, mas conseguimos através de 

pessoas que apoiavam a nossa luta – a comunidade não existia, só existiam os 

recursos naturais, a praia, o mar, a lagoa. No projeto deles a gente ia ficar num 

condomínio de casas fechado em cima das dunas e não ia ter acesso à praia, a 

lagoa, nem a nada na frente do mar”. 

 (Odete – Liderança comunitária ativa na construção da Reserva) 

O que aconteceu no Batoque não é nada diferente do que tem ocorrido 

repetidamente quando empreendimentos ocupam a zona costeira, desvalorizando a cultura dos 

povos que habitam o local. O mesmo comportamento foi observado de empreendimentos 

turísticos, usinas eólicas, hidrelétricas, carcinicultura e outros grandes empreendimentos. 

Interessante é que todos seguem a mesma linha: fazem inúmeras promessas à população que 

reside na localidade onde vai ser instalada a obra, mas depois de efetivada, “esquecem” das 

promessas e colocam em prática o que é conforme aos seus próprios interesses. Na verdade, 

estes eram os interesses iniciais e finais. Através de um jogo de manipulação, convencem as 

pessoas que residem no local de que ambos as partes serão beneficiados, quando na verdade 

as vantagens irão beneficiar somente ao empreendedor. 

Para Ascelrad (2003), esta situação onde quem tem mais poder econômico tem 

maior habilidade para influenciar o Estado é típica de sociedades capitalistas. E como há 

distribuição desigual de poder mesmo entre as comunidades tradicionais ou de classes com 

menor recursos econômicos, aquelas comunidades com maior capacidade de mobilização 

podem se tornar capazes de repelir ou remediar ameaças ambientais, mas podem fazê-lo as 

custas de comunidades mais vulneráveis. Portanto, a distribuição dos riscos ambientais tende 

a ser direcionada para comunidades mais pobres (com menor poder econômico) – com 

referência aos ideais dominantes da sociedade – e com menor capacidade de resistência 

política. 

De acordo com Meireles (2006), estas relações de uso e ocupação da zona costeira 

conduzem a um estado crítico de manutenção da qualidade socioambiental. A manutenção de 

uma relação sociedade-natureza pautada na exclusão social e na exploração dos recursos 

naturais não condiz com a busca de sustentabilidade – ideal que ganha cada vez mais apoio no 

Brasil e no mundo. 
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A exclusão social está vinculada à expulsão e migração das comunidades 

tradicionais, o que interfere na qualidade de vida e na segurança alimentar de pescadores, 

índios e agricultores. Apesar de fazerem “Estudos de Impactos Ambientais” antes da 

instalação da obra, muitos empresários não demostram a mínima preocupação com a 

sustentabilidade ambiental e social. 

No processo de instalação do projeto da Oderbrech no Batoque, houve a 

assinatura do Termo de Ajuste de Conduta em 1999, sob a chancela do Ministério Público 

Federal, que “demarcava as terras para a comunidade e as terras para instalação do 

empreendimento”. As lideranças da comunidade do Batoque, quando descobriram que seus 

direitos não seriam preservados como pensavam, decidiram continuar a ação de constituição 

da reserva. Como a assinatura do Termo de Ajuste de Conduta já havia sido realizada, a 

responsabilidade, passou para o Ministério Público Federal. 

Um dos critérios para a efetivação do acordo era que as pessoas que se 

autodenominavam proprietárias da área onde seria construído o empreendimento 

apresentassem a documentação que comprovasse a propriedade da terra. Como não houve 

documentação apresentada, a posse da terra foi concedida a comunidade que residia na 

localidade historicamente. Após isso, o projeto da Oderbrech se retirou do Batoque para se 

instalar em outra localidade. Segundo Araripe (2012, p. 64), “em 2009, o empreendimento 

fincou sua construção na praia de Marambaia, distrito de Tapera, do mesmo município de 

Aquiraz”. 

A partir da resolução deste conflito, inicia-se todo o processo para constituição da 

Reserva Extrativista do Batoque, a partir de 1999. Assim, após acomodação dos parâmetros 

legais e burocráticos no Ministério Público Federal, data de implementação, regulamentação 

de áreas destinadas ao uso sustentável, oficinas e seminários na comunidade para o 

entendimento dos instrumentos de gestão participativa – realizadas pelo NEA-IBAMA-CE–, 

criou-se em 5 de junho de 2003 a Reserva Extrativista do Batoque, a primeira RESEX do 

Ceará (ANEXO A). 

A reserva ficou quatro anos sob responsabilidade do IBAMA (Figura 14a). Em 

2007, após a criação de um órgão governamental específico para a gestão de Unidades de 

Conservação (o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio) – que 

levou o nome do célebre seringueiro que colaborou na constituição oficial das reservas 

extrativistas no Brasil –, a gestão da RESEX foi transferida para este órgão recém criado 

(Figura 14b). 



123 

 

 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), foi 

criado com o objetivo de ser o órgão responsável juridicamente pela gestão das Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável no Brasil. O órgão é responsável pela organização e 

planejamento das ações de conservação do meio ambiente, contratos e coordenação de 

atividades de consultoria, aprovação e apoio a projetos de intervenção local e pesquisa, 

fiscalização e articulação de ações para a melhoria para a comunidade. Além de ser 

responsável pelo incentivo a ações de educação ambiental. 

Após a constituição oficial da Reserva Extrativista do Batoque em 2003, a 

comunidade passou a realizar a regata infanto-juvenil na Lagoa da Odete. A regata foi 

idealizada pelo pescador Sebastião da Silva (Seu Bartião), pescador e presidente da 

Associação de Moradores no período. A ideia de realizar a regata surgiu quando Seu Bartião 

viu algumas crianças na praia de Canoa Quebrada fazendo corrida com pequenas jangadas. 

Então nasceu o desejo de realizar a regata com as crianças no Batoque, e no ano de 2003 a 

Regata Infanto-Juvenil foi criada, com alguns motivos iniciais como: dar os primeiros 

ensinamentos para as crianças sobre o aprendizado da pesca no mar, agregar a comunidade 

em um evento social e comemorar a instituição da Reserva Extrativista do Batoque. 

O evento sempre utilizava uma temática socioambiental. Diversos segmentos da 

comunidade, como pescadores/as, agricultores/as, barraqueiros/as e prestadores/as de serviço 

participavam do evento, era um dia em que todos os grupos estavam juntos para celebração e 

lazer. Eram distribuídos lanches para as crianças e prêmios para os vencedores. Depois de 

Figura 14 –  Placas da Reserva 

a) Primeira placa de instituição da Reserva b) Placa atual, sob a gestão do ICMBio. 

  

Fonte: DEPREZ, 2015. 
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muitos anos de realização, a regata parou de ocorrer. Segundo os moradores, falta interesse da 

liderança atual em mobilizar a comunidade para a realização do evento, mesmo que, segundo 

os relatos, “[...] este era um evento muito bonito. Era um dia de festa no Batoque que unia as 

pessoas da comunidade...” (Figura 15). 

 

Após a constituição da Reserva Extrativista do Batoque, o debate sobre as 

alternativas de criação de Unidades de Conservação ganhou força no Ceará. Segundo LIMA 

(2014), além da comunidade do Batoque outras comunidades da zona costeira através das 

associações de moradores encaminharam pedidos para a Superintendência do IBAMA -CE 

solicitando a criação de Resex em seus territórios, como a Prainha do Canto Verde 

(Beberibe), Assentamento Maceió (Itapipoca), Tatajuba e Xavier (Camocim). Destes 

processos encaminhados para o Governo federal, até atualmente, somente foi constituída na 

zona costeira do Ceará, além da Reserva do Batoque, a Reserva Extrativista Marinha da 

Prainha do Canto Verde, criada em 5 de junho de 2009. Ainda segundo a autora os processos 

do Assentamento Maceió (Itapipoca), Tatajuba e Xavier (Camocim) ainda estão na Divisão de 

Criação de Unidades de Conservação/ ICMBio (Brasília) atualmente.  

Figura 15 –  Banner de divulgação da Regata Infanto-Juvenil do Batoque em 2011. 

 

Fonte: Site Rede Tucum: http://www.tucum.org/site/2313/nota/161383 

http://www.tucum.org/site/2313/nota/161383
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Com a Reserva Extrativista do Batoque instituída, surgiu um novo desafio para o 

povo do Batoque: o desafio de compreender e de fazer o gerenciamento compartilhado da 

reserva. 

Se no passado o povo teve que adaptar as formas de cultivo e de extrativismo às 

condições ambientais locais, com a instituição de uma unidade de conservação no território, 

as formas de manejo dos recursos naturais tiveram que ser readaptados às regras e normas 

socioambientais da política ambiental, que rege o funcionamento das Reservas Extrativistas. 

Este é o tema da próxima secção. 
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7.2 A NOVA REALIDADE: O DESAFIO DE COMPREENDER E DE FAZER O 

GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DA RESERVA 

A maioria das unidades de conservação do Brasil, como no caso do Batoque, se 

originaram a partir de conflitos territoriais e de acesso aos recursos naturais, sendo então, a 

gestão geralmente difícil de realizar e particularizada. A política ambiental brasileira não leva 

em consideração as múltiplas formas de utilizar a natureza, as bases culturais e 

socioeconômicas das populações e os diferenciados contextos nas regiões do Brasil. 

(GUERRA & COELHO, 2009). Até porque, seria difícil fazer Leis Ambientais 

particularizadas para cada contexto social. O que pode ser feito é adaptar cada norma a 

realidade local, levando em consideração o processo histórico de formação cultural e 

territorial.  

Neste sentido, novos componentes ampliam o desafio de compreender e gerir a 

recente criada Reserva Extrativista do Batoque. Surgem questionamentos da população sobre 

a finalidade da reserva extrativista e como as normas e regras vão intervir na dinâmica social 

da comunidade. Consideram-se os questionamentos e dúvidas legítimas, pois parte de um 

povo que expressou resistência contra a ação de agentes externos e internos que queriam 

controlar e dominar seu território de vida, segregando e transformando o ambiente a partir da 

especulação imobiliária. Então, ter a preocupação que uma nova realidade, até então 

desconhecida, venha intervir na perpetuação da sua tradição, cultura e modos de vida gera um 

sentimento de apreensão e medo. 

Até o momento de constituição da Reserva Extrativista do Batoque, a liderança da 

comunidade só conhecia parcialmente as experiências das reservas extrativistas da região 

Norte, os chamados povos da floresta. Isso decorrente de encontros com povos tradicionais, 

promovido por movimentos sociais, que reunia diversas lideranças e membros de 

comunidades tradicionais do Brasil. O que o povo sabia era que “transformar” o Batoque 

numa reserva iria salvá-los de perder a terra para pessoas de fora (grileiros, especuladores, 

empresários do turismo), então se este era o caminho para haver a regularização fundiária da 

terra, a maioria concordou. Apesar das divergências internas a reserva foi instituída. No 

entanto, o que as pessoas não sabiam era como seria esta nova realidade.  

Grande parte das unidades comunitárias do Batoque, como igreja católica, 

delegacia, casa de farinha, associação de moradores, barracão de pescadores tinham sido 
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construídas por mutirão da população. O material utilizado era doado pela comunidade, doado 

por diversos parceiros (seja de amigos das pessoas do local e/ou políticos) e de pequenos 

empréstimos. A organização destes mutirões era feita pela Associação de Moradores do 

Batoque.  

Então, pela história oral das pessoas, além de um pouco de apreensão, eles 

também tinham algumas expectativas com relação à instituição da reserva extrativista no 

local. O povo esperava que além de ter sido feito a legalização fundiária da terra, para 

perpetuação das suas atividades tradicionais, também houvesse melhorias das estruturas 

sociais e econômicas do Batoque, já que grande parte das estruturas de uso coletivo tinha sido 

construídas pela própria comunidade, sem recurso governamental. As principais demandas da 

comunidade (logo quando a reserva foi criada) foram: melhoria nas instalações da escola; 

criação de empregos e cursos técnicos para os jovens; reforma das vias de acesso (estrada); 

execução de políticas públicas voltadas para as atividades de pesca e agricultura; reforma do 

barracão dos pescadores, com melhoria dos instrumentos utilizados por eles (geladeiras, 

freezes); policiamento para a delegacia local; construção do Posto de Saúde.  

Com a instituição de uma reserva extrativista no Batoque, os pescadores e 

agricultores familiares esperavam ter investimentos governamentais nas suas atividades, pois 

eles se consideravam “um povo esquecido dos órgãos públicos”. Para as pessoas do local, 

somente a preservação da natureza não iria gerar trabalho, renda, habitação e serviços 

necessários para alcançar as melhorias desejadas.  

Legalmente, a instituição de Reservas Extrativistas unem preocupações 

ambientalistas com prerrogativas das comunidades tradicionais locais. Estas unidades 

regularizam o acesso aos territórios condicionando à exploração dos recursos naturais ao 

manejo sustentável destes (SNUC, 2000).  

Diante da mudança da relação do ser humano com o meio ambiente, a política de 

gestão da biodiversidade, por meio da instituição de áreas protegidas, assume amplos 

significados – e desafios – que saem somente do campo ambiental e integram mais 

amplamente o socioambiental. Então, se torna fundamental integrar o gerenciamento 

socioambiental ao gerenciamento territorial. Caso contrário, conservação e desenvolvimento 

social serão percebidos como conceitos antagônicos. E a gestão da unidade de conservação irá 

falhar para a conservação e para as populações locais. 
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Instrumentos de Gestão da Reserva 

No entanto, antes de haver investimento nas atividades tradicionais, o que há a 

princípio é à constituição de um território político-administrativo pelo Estado amarrado a 

legislação, no caso o SNUC, que é o documento que rege (com normas, direitos e deveres) a 

gestão das unidades de conservação, em diversas categorias. Então, após a instituição da 

reserva no Batoque, teriam que ser colocados em prática às diretrizes apresentadas no SNUC: 

A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo 

órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos 

públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes 

na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade 

(SNUC, 2000, art. 18, parágrafo 2°). 

No entanto, a princípio na reserva extrativista não houve a formação do Conselho 

Deliberativo. Por diversas dificuldades relacionadas à gestão da unidade, como falta de 

organização do órgão gestor (ICMBio) e dos grupos sociais da comunidade. O Conselho 

Deliberativo foi instituído somente em 2012. Segundo comunicado no site do ICMBio, após a 

posse do Conselho: 

Brasília (05/09/2012) – A Reserva Extrativista (Resex) do Batoque, no Ceará, gerida 

pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), acabou 

de dar posse aos membros do Conselho Deliberativo da unidade. A cerimônia 

ocorreu na escola municipal do Batoque. Foram empossados os conselheiros 

representantes da comunidade e das instituições públicas escolhidos no processo de 

criação do colegiado (ICMBio, 2012). 

Da instituição da reserva em 2003, até a formação do Conselho Deliberativo 

foram-se 9 anos. E atualmente ainda não foi criado o Plano de manejo, que é um dos 

instrumentos de Gestão da Reserva. Designando a função e conceito do Plano de manejo, 

segundo o SNUC temos:  

Plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos 

objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e 

as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 

inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade 

(SNUC 2000, cap. I). 

O plano de manejo é um dos instrumentos essenciais para haver um 

gerenciamento eficaz da unidade de conservação. Sem este produto construído o 

gerenciamento do uso dos recursos, a organização territorial e o planejamento ambiental não 
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terão as informações necessárias para serem eficazes e cumprirem a função de conservação do 

meio ambiente e desenvolvimento da comunidade tradicional.  

O plano deve ser um processo contínuo que envolva coleta, organização e análise 

sistematizada das informações adquiridas na reserva, por meio de procedimentos e métodos 

que integrem as pessoas locais no processo e que visem chegar a escolhas sobre as melhores 

alternativas para o aproveitamento dos recursos disponíveis em função de suas 

potencialidades e com o objetivo de atingir metas específicas em longo prazo, tanto em 

relação à utilização dos recursos naturais quanto ao desenvolvimento social e econômico da 

comunidade local. Neste sentido, o plano tem os seguintes pontos centrais: 

1. Coleta e análise de dados sociais, ambientais e econômicos da reserva; 

2. Zoneamento ambiental; 

3. Formulação de alternativas para o gerenciamento; 

4. Tomada de decisão com participação do órgão federal (ICMBio) e da comunidade local 

sobre a melhor forma de implementação das normas e diretrizes para monitoramento da 

unidade. 

Os prejuízos da não confecção do plano de manejo afetam o meio ambiente, as 

comunidades tradicionais e a real efetividade das unidades de conservação de uso sustentável.  

O gerenciamento compartilhado: o processo de organização e execução das reuniões 

públicas 

Sem os instrumentos que auxiliam na gestão compartilhada da reserva – conselho 

deliberativo e plano de manejo – a gestão da reserva nestes nove anos, foi realizada em 

compartilhamento entre o Estado (na figura do ICMBio), as lideranças da Associação de 

Moradores do Batoque e pessoas da comunidade que tinham interesse de participar das 

reuniões públicas. A ideia era de trabalhar em conjunto, com o desafio de fazer o manejo dos 

recursos naturais de uso comum, organizar territorialmente a reserva (organizando a ocupação 

do espaço pela comunidade e delimitando a implantação de estruturas físicas necessárias), 

fazendo a interação entre a conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento social.  

No entanto, a Reserva Extrativista do Batoque, assim como quaisquer outros 

territórios socialmente construídos, apresentam formas complexas de relações entre os grupos 

sociais, o uso do território e as relações com o meio ambiente. Como foi relatado, a 

comunidade do Batoque possui diversos grupos sociais, com interesses muitas vezes 

divergentes. E isto se construiu no decorrer do processo de formação da comunidade, que é 
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anterior a formação da reserva. No território do Batoque diversos grupos sociais, cada um 

com interesses diferenciados, alguns se unem nas ideias, outros simplesmente vestem a 

carapuça da oposição.  

Confirmado pelos relatos e segundo um estudo feito por Silva (2011) na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental do Batoque, após a constituição da reserva, a gestão da 

unidade ficou dificultada principalmente pela divergência de opiniões e ideais entre variados 

segmentos da comunidade e por falta de integração entre as pessoas e o órgão gestor, o 

ICMBio. A autora conversou com professores e membros do conselho gestor da escola, e fez 

uma observação interessante sobre a relação da escola no processo de integração entre 

comunidade e ICMBio. Segundo a autora: 

Voltando a análise das características da Escola do Batoque, uma frase, entre os 

professores, chamou-nos a atenção: “A escola do Batoque é a base para a Reserva 

Extrativista, é a ponte entre a comunidade e o ICMBio”. Ora, cabe aqui, uma análise 

sobre o significado desta frase. Como fora visto anteriormente, com a criação da 

Resex em 2003, muitos moradores (pescadores, vazanteiros, artesãs) passaram a se 

distanciar da Associação de Moradores do Batoque por discordarem da posição das 

novas lideranças que se seguiram ou por enfraquecimento da luta comunitária 

(SILVA, 2011, p. 9). 

Desta forma, é perceptível que houve certa dificuldade de integração para gerir o 

território, nesta nova realidade que se construía. E neste ponto, a escola foi fundamental, 

principalmente por se tratar de um ambiente neutro em que as pessoas poderiam frequentar, 

sem sentirem-se pressionadas a aceitar as ideias colocadas pela Associação de Moradores e 

pelo ICMBio. Então, fazer reuniões na Associação de Moradores seria complicado porque 

algumas pessoas se negavam a participar de reuniões realizadas no local, pois se sentiam 

desconfortáveis pela quantidade de divergências que havia entre os grupos.  

Um fato relevante – que considera-se ser um ponto fundamental que impedia a 

integração entre os grupos – é que algumas pessoas deste grupo, que eram divergentes as 

opiniões colocadas pela Associação de Moradores e pelo ICMBio, em um período na história 

do Batoque levantaram ações judiciais contra membros da Associação de Moradores do 

Batoque, referente à época em que houve a derrubada de cercamentos e casas que se 

encontravam ilegais. Estas pessoas eram completamente contra a constituição da reserva na 

localidade e consequentemente a presença do ICMBio no local.  

O gerenciamento colaborativo ou o cogerenciamento da Reserva Extrativista do 

Batoque deveria ser feito a partir do compartilhamento de poder e de responsabilidade entre o 

Estado e a comunidade. Por isso, era de imprescindível importância à presença da 
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comunidade nas reuniões de planejamento e gestão da reserva. Apesar das divergências, as 

opiniões das pessoas representantes dos variados grupos tinham que ser ouvidas, pois o 

processo deveria ser participativo.  

Nas reuniões de planejamento e gestão da reserva, algumas diretrizes e normas 

foram definidas inicialmente – embora não houvesse um plano de manejo definido – para que 

houvesse uma organização da reserva. Algumas destas normas foram: os direitos de acesso 

aos recursos naturais teriam que ser claramente definidos; os números de usuários dos 

recursos deveriam ser cadastrados, conhecidos e controlados; a organização territorial local 

teria que se desenvolver em torno das atividades e regras previstas na legislação ambiental, 

mas levando em consideração a cultura e atividades desenvolvidas localmente; a construção 

de estruturas físicas individuais e de uso coletivo necessárias a localidade teriam que ser 

solicitadas e autorizadas pelo órgão gestor, na representação do Estado pelo ICMBio.  

No Batoque, todas estas regras e normas não trouxeram satisfação para a 

comunidade em geral, como pode ser visualizado pelas falas que seguem no trabalho. O povo 

tinha saído recentemente de um processo tenso de luta pela autonomia de gerir seu território, 

contra empresários do turismo e grileiros de terra, e agora se encontravam novamente sem 

autonomia, pela presença e intervenção do Estado na localidade. 

Foi perceptível durante a pesquisa, que muitas pessoas se encontravam perdidas 

sobre o que pensar com relação à constituição da reserva. Muitas falas levantaram os aspectos 

positivos, relembraram o conflito fundiário e toda dificuldade vivenciada pelas pessoas nesta 

época, outros moradores eram a favor que o povo do Batoque fosse mais participativo no 

processo de gestão e em outras falas é perceptível que as pessoas estavam somente 

reproduzindo o discurso – sem realmente entender todo o contexto – de algumas pessoas que 

estavam influenciando opiniões. Selecionaram-se algumas falas que representaram as diversas 

opiniões: 

“Olha para a praia do Batoque. Aqui só tem pescador e agricultor. Você acha que 

se aqui não fosse uma reserva seria assim? Claro que não. Aqui seria dos turistas, e 

a gente nem poderia mais morar e nem pescar aqui. Eu acho que a reserva ajudou a 

gente não perder a terra. Então foi uma coisa boa. O povo devia era dá graças a 

Deus por a reserva ter salvado a gente”. 

“Aqui tem muita gente que não tá gostando dessa reserva. Você não pode rebocar 

sua casa, não pode colocar um piso, fazer um banheiro, nem fazer uma cerca. Os 

animais invadem nosso quintal e temos que deixar. Como é que pode isso? Eu acho 

muito errado. O ICMBio vem aqui querer mandar na gente e proíbe tudo. Eles 

deviam era se preocupar em construir uma estrada boa pro Batoque, por que esta 

que tem tá horrível”.  
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“Eu já falei pro povo do Batoque que a reserva é pro nosso próprio bem, que as 

pessoas que estão colocando na cabeça deles o contrário estão erradas. A pessoa 

vende seu terreno, pega o dinheiro que nem é muito e gasta tudo logo, e mais pra 

frente, como vai ser? Onde é que essa pessoa vai morar? Onde seus filhos e netos 

vão morar?”. 

“Tão querendo deixar aqui na reserva somente os nativos, mas tem muito veranista 

que emprega pessoas aqui do Batoque e que são pessoas boas. Eu acho que os 

veranistas que já estão aqui tem que continuar também”.  

“Eu sou moradora, não sou nativa do Batoque. Montei meu comércio há uns 12 

anos aqui. Eu acho aqui um lugar tranquilo porque é uma reserva. Eu vim de outra 

praia que o turismo tomou de conta e a criminalidade cresceu muito. Lá eu ganhava 

mais, só não tinha sossego. No Batoque ainda há tranquilidade para se viver”.  

“O povo do Batoque não comparece as reuniões organizadas pelo ICMBio e depois 

ficam perguntando a gente que esteve presente o que foi dito na reunião. Eles tem 

que tá lá ouvindo e participando. Dizendo o que o povo do Batoque precisa”. 

Como pode ser visualizado pelos relatos são muitas as opiniões de diversas 

pessoas que envolvem interesses variados, memórias e interpretações diferenciadas, 

dependendo das suas vivências e da forma como elas interagem com o território e com o 

órgão gestor, que é parte integrante da nova realidade construída no Batoque. Assegurar o 

equilíbrio entre tão diversificados e contraditórios interesses apontados é um desafio. 

Principalmente pela dificuldade de interação. Muitas pessoas relataram que não tem interesse 

de participar da gestão, por que em 11 anos de constituição da reserva se sentem 

desacreditadas que suas reivindicações sejam atendidas. Outras pessoas veem a participação 

como imprescindível para um desenvolvimento social sustentável da reserva. 

Desde a constituição da Reserva Extrativista em 2003 até o ano de 2006, a gestão 

estava sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA, que entre 

inúmeras atribuições tinha sob sua tutela as unidades de conservação, para fiscalizar e fazer o 

gerenciamento. Somente em 2007, a gestão passou para a responsabilidade do ICMBio, que 

entrava em ação com todas as dificuldades provenientes de um órgão governamental recém 

criado. Além das problemáticas sociais da comunidade, também há as problemáticas 

burocráticas do sistema público federal. Então, não dá para analisar a situação de uma má 

gestão da unidade somente analisando a “desorganização da comunidade”, é preciso ver 

todos os aspectos envolvidos. Existe um sistema muito burocrático entre o que a Lei diz e a 

efetividade desta. 

O envolvimento do cidadão na tomada de decisões pode facilitar o diálogo com o 

poder público. A população deve pressionar o poder público para que suas opiniões sejam 

ouvidas e suas reivindicações sejam atendidas. Para que a participação da população não seja 
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somente consultiva, mas que o povo de fato tenha poder de decisão dentro da unidade. O que 

ocorre no Batoque é a comunidade se encontra desacreditada que possa funcionar a gestão 

compartilhada da reserva. 

Protesto da comunidade contra o descaso com relação às péssimas condições da estrada 

principal do Batoque. 

Há inúmeras divergências entre a comunidade e o órgão gestor nestes anos de 

interação, causadas porque o órgão ICMBio tem que aplicar as Leis e diretrizes da política 

ambiental (que perpassa inúmeras burocracias legais), já comunidade quer ter um território 

onde seja possível ter uma estrutura para viver com suas famílias com dignidade. Um 

exemplo de reivindicação da comunidade é sobre a melhoria da sua principal estrada de 

acesso, há anos foi feito um pedido ao órgão gestor para que esta estrada seja reformada. Até 

o período de finalização da pesquisa (abril) a estrada continuava em péssimas condições.  

O conflito sobre a reforma da estrada culminou em um protesto contra o descaso 

do Poder Público Federal, Estadual e Municipal com relação às péssimas condições que a 

principal via de acesso se encontra. No dia 7 de abril de 2015 a comunidade do Batoque 

entrou em protesto pela melhoria da estrada repudiando as grandes perdas que a comunidade 

tem sofrido devido às péssimas condições de tráfego em que esta se encontra (Figura 16). 

 



134 

 

 

Ultimamente, a comunidade está com o acesso comprometido, pois devido as 

fortes chuvas o problema vem se agravando já que a estrada carroçável está em péssimas 

condições de tráfego. Segundo a Comissão Pastoral dos Pescadores – CPP, que esteve 

apoiando e ouvindo a comunidade no dia da manifestação, as principais problemáticas citadas 

pelas pessoas decorrentes da má estruturação da estrada são: 

– A falta de segurança: os moradores precisam reduzir a velocidade ao desviar de buracos o 

que facilita assaltos; 

– Danificação de veículos: os proprietários que utilizam seus veículos como instrumento de 

trabalho, fazendo o deslocamento dos moradores da comunidade a outras localidades 

diariamente, estão tendo prejuízos; 

Figura 16 –  Manifestação da comunidade na estrada do Batoque pelas melhorias de acesso a 

via. 

  

 

Fonte: CPP – Comissão pastoral dos pescadores do Ceará. 

http://peloterritoriopesqueiro.blogspot.com.br/2015/04/comunidade-pesqueira-do-batoquece-exige.html 

http://peloterritoriopesqueiro.blogspot.com.br/2015/04/comunidade-pesqueira-do-batoquece-exige.html
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– Impossibilidade de socorrer pessoas com problemas graves de saúde: há muita dificuldade 

de sair do Batoque e chegar com brevidade ao hospital mais próximo; 

– Constantes acidentes devido aos buracos: nestes buracos se formam lagoas de lamas 

escorregadias por consequência das chuvas; 

– Diminuição do fluxo turístico: a falta de consumidores externos na comunidade causa 

prejuízos àqueles que dependem parte da sua renda a venda de seus produtos para estes, 

como os barraqueiros de praia, os comerciantes e inclusive aos pescadores e agricultores 

que trabalham na perspectiva da venda de parte da sua produção para os comércios locais. 

Ainda segundo a coleta de informações do CPP, diante das problemáticas evidenciadas, a 

comunidade do Batoque reivindica em caráter de urgência: 

 Reforma da Estrada: operação para melhorar as vias de acesso, discutida e realizada 

com acompanhamento das lideranças comunitárias; 

 Agilidade no Processo Nº 2013 – 056174/ TEC/LP da SEMACE - Projeto de 

Pavimentação da Estrada do Batoque convocando pela SEMACE, ICMBio, IBAMA, 

DNIT, Secretaria de Turismo Estado e Município; 

 Reunião com representantes da Secretaria de Infraestrutura e turismo que possuem o 

poder de deliberação para apresentação das demandas prioritárias da comunidade para o 

turismo comunitário. 

Diante destes fatos visualizados na comunidade é perceptível que é preciso mais 

atenção dos órgãos públicos para as reivindicações da mesma. Evidenciando a situação 

emergencial que se encontra a estrada do Batoque, a melhoria desta deveria ter caráter 

prioritário, diante da sua importância para assegurar o direito de viver com dignidade das 

pessoas da comunidade e o respeito ao seu modo de vida tradicional. Se a gestão da unidade 

de conservação é realmente coletiva deveria ser levado em consideração as problemáticas 

sociais evidenciadas pela liderança (que representa a comunidade) que são levadas para o 

conselho gestor.  

De acordo com Carrillho e Charvet (1994), para a participação social ser legítima 

é preciso o acesso real das pessoas à tomada de decisão, para que estas pessoas assumam a 

função de atores sociais no planejamento e gerenciamento da unidade e não somente de 

sujeitos passivos do processo. 

O que se pode avaliar desta situação é que a reforma da estrada depende de um 

sistema burocrático governamental, que está acima da vontade pessoal dos gestores do 

ICMBio, que tem trabalhado em parceria com a comunidade.  
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A agilidade no Processo Nº 2013 – 056174/ TEC/LP da SEMACE - Projeto de 

Pavimentação da Estrada do Batoque, se esbarra em questões burocráticas e demoradas do 

sistema público, que termina por prejudicar o desenvolvimento social e ecologicamente 

desejável no local. O sistema de unidades de conservação tem funcionado em meio a 

instituições governamentais que competem entre si num ambiente político mais abrangente, 

talvez seja este um dos maiores desafios.  

No contexto brasileiro, orquestrar um manejo que agregue os interesses das 

populações tradicionais e os reais interesses dos órgãos públicos para com estas populações é 

difícil. No Brasil, a política ambiental que cria as unidades de conservação e as diretrizes de 

gerenciamento ainda está caminhando em passos lentos. A grande maioria das unidades de 

conservação – em diferentes categorias – criadas no Brasil encontra-se longe de ser um 

ambiente economicamente, socialmente, culturalmente e ambientalmente sustentável. 

Diante disso, a gestão coletiva das unidades de conservação de uso sustentável 

apresentam novas possibilidades de medidas e ações reguladoras do uso dos recursos, mas 

também trazem problemas de interações entre o poder público e as populações, tornando estas 

localizadas no interior insatisfeitas com as normas e regras de uso dos recursos naturais. Esses 

processos são marcados por relações de poder, por conflitos entre projetos territoriais e 

também pela possibilidade de cooperação entre diferentes atores sociais (GUERRA & 

COELHO, 2009). 

É preciso reconhecer as complexidades e as contradições entre projetos territoriais 

e dinâmicas de territorialização ou a gestão das unidades de conservação se mostrará inviável 

a médio e longo prazo.  

Modificações estruturais, sociais e culturais da comunidade ao longo do tempo. 

Com relação à presença do turismo na localidade (como foi citado na fala da 

moradora), este absorve uma parte da mão-de-obra principalmente nas altas temporadas, mas 

está longe de ser a principal atividade rentável para a população local. A constituição da 

Reserva do Batoque não excluiu os turistas e veranistas da localidade. Não é difícil ver no 

local várias placas oferecendo terrenos, casas e várias cercas delimitando espaços não 

ocupados pela comunidade. Infelizmente, são resquícios de uma época passada que deixou 

marcas no presente. E isso é algo que a gestão atual ainda não conseguiu resolver. Por isso, a 

presença de pessoas de fora na localidade ainda é uma realidade que a comunidade convive 

diariamente.  
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Atualmente tem-se uma média de 150 veranistas com imóveis (casas e/ou 

terrenos) na Reserva Extrativista do Batoque. Sobre a convivência com estes veranistas no 

local, as pessoas geralmente são favoráveis à presença dos que já estão na localidade, mas são 

contra a entrada de outros. Isso ocorre geralmente por conta dos laços criados entre as 

pessoas, e pelos empregos gerados (geralmente de caseiros). 

Percebe-se que o Batoque vive uma situação contraditória: de um lado ocorre o 

desenraizamento, de outro se tem ainda atividades tradicionais aliadas aos valores do passado, 

que estão envolvidos com atributos fortemente ligados ao fator de identidade cultural. Sobre a 

identidade cultural esta não é somente herdada ou transmitida, ela envolve escolhas, que 

resultam na construção de variadas vivências e sentidos para cada indivíduo ou grupo social 

em um determinado tempo e espaço. Neste sentido, o processo de construção das identidades 

é temporal, espacial e mutável (ANDRADE, 2008). 

Na comunidade, as identidades vêm se reconstruindo ao longo do tempo histórico, 

pois os modos de vida presentes no lugar se inserem num contexto de transformações que 

interferem nas práticas sociais, culturais, religiosas e econômicas. No entanto, estas 

modificações que se processaram ao longo do tempo, não causaram completa desagregação 

do povo. Há na Reserva Extrativista do Batoque um povo que se mantém vivo, reunindo 

relações sociais fortes e enraizadas no território usado. Estes grupos se caracterizam pela 

utilização comunitária de determinados recursos naturais, como recursos pesqueiros, plantas e 

produtos do extrativismo vegetal. Claro, que é possível perceber que as relações sociais, de 

produção, de representações culturais e religiosas se modificaram com o tempo. E isso, não 

tem que ser visto necessariamente como algo negativo. As comunidades tradicionais não são 

imutáveis.  

A gestão da reserva tem que levar em consideração todas as modificações na qual 

a comunidade passou e tem passado. As atividades econômicas se modificaram, uma parte da 

juventude atualmente não vê a pesca e a agricultura como atrativas como atividade 

profissional. Isso dá-se por falta de incentivo (muitas vezes da própria família), já que estes 

jovens estão inseridos num ambiente escolar que os leva a pensar como perspectiva 

profissional principalmente os empregos oriundos das grandes cidades.  

Os mais velhos da comunidade contam que eles começaram a trabalhar com os 

pais ainda crianças nas atividades de pesca e agricultura. Hoje em dia já não é mais 

visualizada esta realidade, pelo menos não como antigamente, até por que há normas que 

proíbem menores de idade serem tripulantes de embarcações de pesca. Como a atividade de 
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pesca artesanal historicamente é uma atividade passada no núcleo familiar geralmente dos 

membros mais velhos para os mais jovens, a impossibilidade de repassar o conhecimento e as 

práticas sobre as formas de pescar para as crianças e adolescentes dificulta a reprodução 

familiar desta atividade tradicional.  

Para que as atividades extrativistas e de cultivo continuem vivas na comunidade é 

preciso que elas se mantenham vivas na identidade local, que elas sejam atrativas para as 

gerações que estão se formando no Batoque. É preciso investimento público nestas atividades 

tradicionais, para que elas possam continuar sendo vistas como opções de trabalho e vida. É 

necessário oferecer melhores condições de trabalho de fato e ir além de meros projetos 

assistencialistas.  

Com relação à juventude do Batoque, ainda citando Silva (2011), em seu trabalho 

realizado na escola, dos 30 alunos entrevistados pela autora, 96% deles somente estudam, 

enquanto que 4% trabalham com pequenos cultivos da família. Sem um contato próximo com 

as atividades dos pais (muitas vezes devido às limitações legais da participação do jovem), e 

com as condições atuais de desenvolvimento destas atividades tradicionais, a juventude 

começa a vislumbrar alternativas de futuro, negando, algumas vezes, a tradição da pesca 

artesanal e/ou agricultura desenvolvida na família.  

Como Mendes (2008) ressaltou, é de grande importância o conhecimento técnico 

aprendido no decorrer da formação cultural dos descendentes, este é visto como essencial para 

assegurar a sua própria reprodução geracional. E esta transmissão de saber sobre o trabalho, 

faz-se no próprio trabalho, que é mais fortemente enraizado quando é realizado desde a 

infância no grupo familiar. 

Ainda atualmente, a Escola do Batoque, que é peça fundamental na formação dos 

jovens da reserva, se encontra despreparada, pois a maior parte dos profissionais que compõe 

a grade de professores da escola não são pertencentes à comunidade e ainda desconhecem a 

realidade local, inclusive a história de formação da Reserva. “Com esta dificuldade, os 

docentes acabam por não contextualizar ou inserir a discussão da realidade (costumes, 

tradições, atividades econômicas) da comunidade e do cotidiano dos alunos na sala de aula” 

(SILVA, 2011, p. 8).  

Acredita-se que seja preciso realizar complexos fluxos de cooperação, negociação 

e compreensão. A gestão do território não deve ser pensada de uma maneira isolada – olhando 

somente para o meio ambiente, ou para as pessoas, ou para as leis ambientais 

individualmente. A conservação do meio ambiente deve ser pensada como algo em que o ser 
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humano está presente e que a sustentabilidade socioambiental possa ser algo possível de se 

concretizar. 

As problemáticas relacionadas à gestão deste tipo de unidade de conservação não 

é particular da Reserva Extrativista do Batoque. Inúmeras outras unidades sofrem com 

problemáticas relacionadas ao processo de planejamento e gestão da unidade. No entanto, 

cabe a cada unidade particularmente descobrir formas de gerir o território, de forma a agregar 

as necessidades econômicas e sociais da comunidade com a conservação do meio ambiente.  

É necessário organizar a base social e produtiva destas unidades de conservação 

de uso sustentável utilizando a diversidade. A diversidade social remete à questão de como 

indivíduos e grupos sociais heterogêneos se organizam e constroem mecanismos de 

distribuição dos recursos. Portanto, ao priorizar a diversidade e a diversificação, está se 

tratando das formas de produzir e ordenar os recursos e tecnologias disponíveis, que em 

contextos sociais heterogêneos requerem dispositivos de eficiência, coordenação, cooperação 

e controle. Estas práticas que visualizam o indivíduo e o grupo social como partes integrantes 

da constituição do território leva a questão de organização social para o terreno da justiça 

social. 

Não é possível ficar neutro diante da má gestão de muitas unidades criadas no 

Brasil. É importante pensar até que ponto as populações tradicionais estão realmente 

envolvidas no gerenciamento efetivo das unidades de conservação que habitam – até que 

ponto é participativo? –, ou se é somente o Estado que está centralizando os processos de 

tomada de decisão envolvidos na gestão destas unidades. 
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8 USO E OCUPAÇÃO DA RESERVA EXTRATIVISTA: A FAMÍLIA E O 

TRABALHO COMO UNIDADES DE PRODUÇÃO DE IDENTIDADES 

Com relação à interação com estes recursos naturais, a comunidade é formada 

essencialmente por dois grupos de famílias: os que dependem exclusivamente do meio 

ambiente para reproduzir suas atividades produtivas (aproximadamente 175 famílias) e 

daqueles que não possuem atividades produtivas e utilizam indiretamente os recursos naturais 

(aproximadamente 87 famílias). Neste sentindo tem-se uma média de 262 famílias formadas 

por nativos e moradores da localidade. O primeiro grupo inclui: 

– pescadores artesanais: que desenvolvem suas atividades na lagoa, no rio e no mar, 

utilizando técnicas específicas para cada ambiente;  

– agricultores familiares: que se apropriam das vazantes aproveitando a fertilidade e a 

umidade do solo para as culturas e/ou cultivam nos quintais das suas casas árvores 

frutíferas adaptadas; 

– criadores de animais: que geralmente também são agricultores e pescam. Estes utilizam de 

pequenos quintais produtivos (onde também cultivam produtos agrícolas) na sua 

propriedade individual ou criam os animais soltos na área em comum da comunidade; 

– artesãos.  

No segundo grupo estão os moradores e nativos que não possuem atividades 

produtivas (pesca e/ou agricultura) e desenvolvem outros tipos de atividades. Neste grupo, a 

partir de informações coletadas são em média 87 famílias: 

– pequenos comércios: produtos alimentícios; barracas de praia; materiais para construção 

civil; roupas, variedades e artesanato;  

– construção civil;  

– turismo (passeios de buggy, caseiro); 

– transporte de pessoas; 

 

Baseado em dados de cadastros da Associação de Moradores do Batoque, em 

informações fornecidas pela Agente de saúde local somados aos dados coletados na pesquisa 

de campo foi possível construir uma média quantificada dos diversos grupos familiares que 

habitam o Batoque. Há na reserva atualmente aproximadamente 780 pessoas que inclui 
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nativos e moradores. Com uma média de 150 veranistas que possuem imóveis no local (casas 

ou terrenos).  

A extensão da reserva abrange uma variedade de ecossistemas – costeiros-

marinhos, estuarinos e manguezais. Com esta variedade de ecossistemas a reserva abriga 

pescadores artesanais e agricultores familiares. Pesca e agricultura familiar são atividades que 

se complementam na reserva. Há na reserva aproximadamente 92 famílias de pescadores 

artesanais (nativos e moradores) que possuem a atividade como ocupação principal – o que 

não exclui pequenos cultivos, coleta em árvores frutíferas e criação de pequenos animais. Há 

aproximadamente 83 famílias que praticam a agricultura familiar, este número inclui 

agricultores familiares que extraem produtos das árvores frutíferas da região, cultivam 

produtos agrícolas nas áreas de vazantes da reserva e fazem a criação de animais de pequeno 

porte (avicultura, caprinocultura) e grande porte (bovinocultura, equicultura).  

As atividades de pesca e agrícolas são as principais atividades desenvolvidas na 

reserva e estas são concomitantes, pois quando o pescador não está no mar ele cultiva, 

geralmente num pequeno roçado, seja para subsistência, ou para pequenos comércios, há 

também os cultivos praticados pelas mulheres nos quintais produtivos. Existem agricultores 

familiares que pescam nas lagoas e mais próximo à costa, grande parte para o autoconsumo. 

Com estes diferentes grupos sociais, a reserva é usada e ocupada de maneiras distintas, como 

um espaço comum e também de forma individual.  

São diversos grupos com memórias e interpretações diferenciadas dependendo das 

suas vivências. No decorrer do trabalho, foi-se analisado mais profundamente a apropriação e 

manejo dos recursos naturais e os modos de vida do primeiro grupo, formado essencialmente 

pelos pescadores artesanais e agricultores familiares. 

Em linhas gerais, foi possível observar que a organização do espaço tem relação 

com o uso ou destinação na qual a terra é dada. As famílias de agricultores geralmente se 

localizam em áreas próximas as vazantes, que estão localizadas numa região chamada de 

marisco, que é mais distante do mar e possui terras alagadas e úmidas – por influência das 

lagoas e dunas – ideais para o cultivo. Nesta região, há a vazante comunitária, que são espaços 

de produção coletiva familiar, e também há mais oito vazantes particulares, localizadas em 

terrenos pertencentes a diferentes famílias da localidade.  

Os pescadores artesanais, apesar de estarem dispersos por toda a reserva (pois 

geralmente em quase todos os pontos da localidade se encontra pescador), em sua maioria se 

organizam mais próximos ao mar. Os comerciantes estão numa região mais central, próxima à 
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entrada do Batoque, local onde está localizada a estrada principal, que se divide em caminhos 

que levam a praia e ao marisco. Neste local, também estão presentes os espaços em comum da 

comunidade como o posto de saúde, a delegacia, as igrejas (católica e evangélica), a 

associação de moradores, a escola e a casa de farinha (Figura 17). Numa área mais próxima a 

praia tem-se, mais isolada, a pousada comunitária do Batoque. No mapa das unidades sociais 

(Mapa 1) é possível visualizar a organização territorial dos diversos grupos residentes no 

Batoque. 
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Figura 17 –  Unidades sociais do Batoque. 

a) Igreja católica. b) Associação de moradores. 

  

c) Casa de farinha comunitária d) Igreja evangélica. 

  

e) Barracão dos pescadores f) Posto de saúde. 

  

Fonte: DEPREZ, 2015. 



 

 

Mapa 1 –  Unidades sociais da Reserva Extrativista do Batoque. 
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8.1 A VIDA NA TERRA – A VIDA NO MAR 

O mar é um elemento central na reserva. Percebe-se que há respeito por aqueles 

que mantêm contato íntimo com ele e que dele retiram sua subsistência e sentido de vida. Ser 

pescador/a artesanal vai muito além de ser considerado/a somente uma atividade profissional, 

é uma forma de vida, que envolve a cultura de um povo, as vivências, identidade e 

organização social. Os saberes dos pescadores/as também perpassam pela representação 

simbólica e pelo imaginário dos povos do mar. E estes aspectos são de imprescindível 

importância para continuarem vivas as inúmeras populações marítimas da zona costeira. 

Analisar e considerar o significado do sentido que os pescadores artesanais dão a 

prática desta atividade como modo de reprodução das suas formas de vida, de trabalho e de 

sobrevivência das suas famílias, é um dos objetivos deste tópico da pesquisa. Partindo do 

entendimento que neste processo de construção textual vai perpassar por temáticas 

importantes como a discussão de gênero na atividade pesqueira, os conhecimentos dos 

pescadores sobre as tecnologias pesqueiras (artes de pesca, embarcações, conservação do 

pescado...), saberes relacionados aos territórios pesqueiros e vida diária do pescador. 

Geralmente os pescadores da reserva se reúnem para pescar em sociedade, que 

pode reunir membros de uma mesma família (pais, filhos, irmãos, tios...) ou de famílias 

diferentes, mas todos pertencentes a reserva. Além de pescar há aqueles que se identificam 

também com a prática da agricultura e a pecuária, onde interagem os ciclos produtivos 

marítimos e agrícolas. 

A atividade de pesca é um elemento que guia a identidade social do grupo de 

pescadores artesanais da reserva, pois além de ser uma atividade produtiva que garante a 

condição de existência e sobrevivência dos que a praticam, ela engloba um modo de viver que 

dá sentido as famílias. Neste sentido, houve um debruçamento sobre o compreender os modos 

de vida das famílias dos pescadores artesanais do Batoque. No entanto, não teve-se a intenção 

de preencher a produção textual com aspectos quantitativos de produção, renda, dados 

cadastrais das famílias, entre outros dados que enchem os trabalhos com características 

técnicas (sem ter a intenção desvalorizar a importância destas informações), mas com esta 

narrativa teve-se a preocupação de dá um novo olhar sobre o mundo dos pescadores/as 

artesanais, sobre como se constrói a sua relação histórica com o ambiente que vivem e com a 

atividade.  
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No Batoque são realizadas dois tipos de atividade extrativistas relacionadas à 

extração de recursos pesqueiros: a pesca continental – realizada nas lagoas e no manguezal e a 

pesca marítima – realizada no mar longe e mais próximo da costa.  

Geralmente os pescadores que atuam no mar, se dividem entre a pescaria de 

subsistência e a comercialização. Nas pescarias “de ir e vir” (que são pescarias que duram no 

máximo 4 horas, são realizadas com paquetes e botes) onde a produção é pouca o destino do 

pescado é principalmente para consumo familiar, havendo pequenas vendas para a 

comunidade, no entanto nas pescarias “de dormida” (pescarias de até 5 dias feitas com 

jangadas) em que gera uma grande extração de recursos pesqueiros os pescadores relataram 

que parte da produção é para subsistência e venda para a comunidade, principalmente para os 

donos de barraca e a maior parte da produção destina-se a venda para os atravessadores, que 

também são chamados de marchantes. 

O dia do pescador/a e da sua família começa cedo, sendo dia de pesca ou não é 

costume às 4 horas da manhã levantar-se, as crianças e os jovens levantam-se entre as 6 horas 

e 7 horas. O horário de dormir também acompanha a rotina, geralmente, às 20 horas já estão 

se preparando para dormir ou dormindo. As atividades diárias nas famílias do pescador 

artesanal do Batoque inclui varrer o quintal, cuidar dos animais e das plantas, consertar e/ou 

fazer artes de pesca, cultivar algum produto agrícola, cozinhar, organizar a casa, lavar roupa, 

ir à escola ou brincar com os vizinhos (para o mais jovens), entre outras atividades de lazer 

como assistir televisão, jogar cartas com os amigos nas barracas de praia, sentar para 

conversar com os outros pescadores no Barracão de pesca ou na varanda das casas. É um dia 

dinâmico, que só fica mais lento das 11 da manhã às 14 horas da tarde, quando geralmente as 

famílias estão almoçando e fazendo a sesta (dormindo depois do almoço). Entre este horário 

na reserva todos os comércios fecham.  
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 Embarcações e artes de pesca utilizadas na atividade pesqueira. 8.1.1

As embarcações pesqueiras 

Minha Jangada de vela 

Que vento queres levar? 

– De dia vento da terra; 

De noite vento do mar! 

(Juvenal Galeno – A Jangada, 

em Luís da Câmara Cascudo, 1957) 

A pesca artesanal – igualmente a agricultura familiar – realizada na comunidade 

do Batoque tem muita influência indígena. Diversos grupos indígenas habitavam o litoral 

cearense (ARAGÃO, 1994; ARRUTI, 1995) e praticavam atividades extrativistas – como a 

pesca e a extração de frutos – e agrícolas – como a produção vegetal. A pesca que era 

praticada pelos grupos indígenas, é uma atividade bem anterior à chegada dos colonizadores 

navegadores no Brasil. Os produtos pesqueiros como os peixes, crustáceos e moluscos eram 

parte importante da dieta alimentar das etnias indígenas que habitavam o litoral (DIEGUES, 

1999). 

Na análise dos estudos de Jean de Léry (LÉRY, 1941 apud Diegues, 1999) – que 

descreveu com detalhes a pesca praticada pelos índios Tupimbás originários da região sul do 

país – temos a informação que este grupo indígena ao longo do litoral do sul do país utilizava 

canoas, pirogas cavadas em tronco de árvore e também piperis (igapebas), que são jangadas 

feitas de paus amarrados, ambas as embarcações são utilizadas na pesca litorânea.  

Em todo o país, ao longo das décadas, a contribuição étnico-cultural dos povos 

indígenas deu origem a várias comunidades litorâneas que praticam a pesca artesanal costeira 

(nos rios, lagos e manguezais) e marítima. Estas populações tem um modo de vida baseado 

principalmente na pesca, o que não exclui o fato de exercerem outras atividades econômicas 

complementares, como o extrativismo vegetal, a pequena agricultura e o artesanato. Segundo 

Diegues (2000), estas comunidades são conhecidas por vários nomes – praieiros, caiçaras, 

jangadeiros, ribeirinhos ou povos do mar–, a designação depende da região que habitam, das 

características socioculturais e dos instrumentos que utilizam (DIEGUES, 2000). No nordeste 

brasileiro, a partir do século XVIII a maioria dos povoados de pescadores utilizava a jangada 

como embarcação pesqueira (CASCUDO, 2012, texto original 1957). 
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Segundo Luís da Câmara Cascudo (1957), em seu estudo clássico e inigualável 

sobre a Jangada, afirma que esta tem origem Asiática. Na Índia, os colonizadores portugueses 

viram, por volta do século XVI, uma pequena balsa denominada Janga, que possuíam três ou 

quatro paus amarrados com fibras vegetais ou seguros por madeira em forma de grade. A 

palavra Jangada, no entanto, se originou a partir da variação da escrita de Janga pelos 

europeus. Sendo que Jangada (Changadam) é a Janga de maior porte, geralmente com cinco a 

seis paus.  

No Brasil, os europeus viram as embarcações indígenas dos tupis a Piperi (citada 

primeiramente por Jean Lery no século XVI) e a Igapeba (citada por Marcgrav, Joan Nieuhof, 

entre outros no século XVII) e então passaram para elas o nome jangada, que era citada na 

literatura colonialista do século XVI. A pesca artesanal realizada com jangadas é uma 

atividade característica do Nordeste Brasileiro, principalmente do Ceará, Maranhão e Piauí.  

Resgatando as lembranças dos pescadores artesanais da Praia do Batoque sobre as 

primeiras embarcações utilizadas no local, eles relataram que as mesmas eram feitas de 

madeira de Piúba – que é uma madeira vinda da região Norte. Foi realizada uma interação 

com uma fala da literatura, o que gerou três relatos interessantes:  

“Há muito tempo atrás, na época de 1940-1950 por ai, a navegação era de piúba, a 

madeira vinha do Sul nos navios e qualquer pessoa fazia uma jangada, era tipo uma 

balça. Era chamada de jangada de piúba. Do jeito que vinham os paus a gente 

juntava 7 paus em torno de madeira do mato e varava pra pegar o outro. Não era 

com cipó. No barco de piúba cabia 3, 4 ou 5 pessoas dependendo do tamanho da 

jangada. A jangada de piúba era uns paus que não emendava, não tinha uma 

levantada na proa e na popa, por isso que quando tinha muita onda era bem difícil 

ela se aprumar. Na navegação de piúba não tinha gelo, era um samburá, nele a 

gente trazia o peixe salgado. Naquela época era difícil pescar três ou 4 dias por 

causa disso, com gelo é mais fácil. Na navegação de píúba não dava nem pra 

cochilar por que entrava muita água.” 

(Seu Quita, Pescador – 70 anos). 

“Várias vezes eu fui no Pará para buscar Piúba, que é o pau que se constrói a 

jangada. Eu pegava Piúba nos matos, há uns 100 km de Belém, tinha uns caboclos 

lá que me ajudavam a cortar para trazer. A madeira vinha de navio para Fortaleza. 

Os troncos de Piúba eram bem grossos, da grossura da coxa de uma pessoa. Eu 

trazia bastante madeira para ter trabalho por um tempo.” 

(Seu Zé Sabóia – Pescador e construtor de jangada – 65 anos). 

A jangada histórica, sem leme, sem vela sem bolina, sem poita ou tauaçu sem 

bancos e espeques, sem toletes e calçadores, era dirigida por um simples remo de 

uma só folha, olhando a praia, com o indígena sentado, pernas estendidas e linha na 

mão. Já cento e cinquenta anos depois é uma embarcação dirigida, afastando-se da 

costa rumando mar largo, ampla, veloz útil para vários misteres. Constroem-na de 
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pau-de-jangada, piuba, imbira branca, pau-de macaco no Pará e na sua falta 

mulungu (CASCUDO, 1957, p. 102). 

As características das jangadas construídas em meados do século XVIII não 

garantiam estabilidade no mar e nem espaço para descançar (ou cochilar como dizem no 

local). Por volta de 1940 era usual o uso de sal para conservar o pescado, o que dificultava 

mais as pescarias.  

Por volta do século XX surgiram às jangadas de tábuas no litoral nordestino, estas 

derivaram diretamente das jangadas de pau de piúba e rapidamente foram rapidamente e 

amplamente utilizadas. As jangadas de tábuas foram desenvolvidas para possibilitar uma 

maior autonomia de pesca no mar, podendo alcançar maiores distâncias com estabilidade do 

barco. As jangadas de tábuas também trouxessem um mínimo de conforto para o pescador, 

proporcionado maior segurança da pescaria.  

As vantagens das jangadas de tábuas com relação à feita com piúba são: melhor 

flutuabilidade; casco fechado como um pequeno porão onde o pescador pode descançar ou 

guardar coisas que não quer molhar; plataforma mais alta que flutua melhor e afasta os 

tripulantes da água; maior velocidade já que tem menor atrito com a água do mar; possui um 

leme que é retirado para encalhe e saída ao invés do remo de governo; popa e proa tem 

posição erguida em diagonal que facilita cortar o mar e subir a areia da costa no encalhe. 

Sobre as características de leme e vela, o leme nas jangadas de tábuas é pouco profundo e 

bastante largo; funciona como em qualquer embarcação. Ele é removível e fixado por pinos 

metálicos que giram em torno de um anel também de metal, preso ao casco; o manejo é a 

partir da cana de leme. Sobre a vela presente na jangada de paus esta é mantida na de tábuas, 

preservando-se igualmente os toletes, banco de vela, vela, tranca, bolina, espeques e banco de 

governo (CASCUDO, 2010 texto original 1954). 

No Batoque, atualmente, reside um dos maiores fabricantes de jangadas do Ceará 

um pescador conhecido como Zé Saboia, que é natural de Aquiraz, mas viveu em inúmeras 

partes do Brasil construindo jangadas. Pela fala do pescador (como pode ser observado no 

relato anterior), durante anos ele trouxe madeira do Pará para construção de jangadas no 

nordeste. Durante a realização desta pesquisa foi possível ouvir várias histórias, algumas 

saudosistas, sobre os anos que ele trabalhou na pesca e sobre a construção de jangadas de 

piúba. As histórias deste pescador estão presentes no Livro As aventuras dos Jangadeiros do 

Nordeste de Raimundo Caruso (CARUSO, 2004). Livro no qual ele apresentou um exemplar, 

em um dos momentos das entrevistas, mostrando-se orgulhoso por suas histórias de pescador 
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estarem presentes no livro. Além de ser conhecido como um fabricante de jangada, ele 

também fez história como um grande pescador. No livro há vários relatos sobre pescadores de 

jangada do Brasil, e entre eles retirei uma histórica contada por Seu Zé Sabóia: 

 

“Há muito tempo atrás fiz uma jangada de tábua, como chamam aqui, fiz para 

mostrar que sei fazer, ela foi para o mar e voltou igual a uma mala seca, dava para 

guardar uma camisa limpa dentro. Não vazou uma gota. O equilíbrio também foi 

exato, nem um centímetro mais baixo para direita, nem para esquerda [...]”. (pp. 

302).  

 

“Não sou carpinteiro não. Em canto nenhum do Brasil me conhecem como 

carpinteiro, sou é pescador. Faço jangada há 40 anos e, mesmo que não soubesse, já 

dava para ter aprendido. Comecei com as jangadas de troncos de piúba e a regra era 

seis paus com uns sete metros de comprimento. A verdadeira jangada era aquela. Às 

vezes acontecia, porque os paus eram desparelhados, da jangada pender um 

pouquinho para o lado, então a gente botava um pau mais fino, para ajudar, e que era 

chamado encosto. E aquela jangada andava mais que esta de tábua, que fazemos 

hoje” (pp. 308).  

 

                (Seu Zé Sabóia, pescador e fabricante de jangadas em CARUSO, 2004, pp. 302 e 308). 

 

Muitas das embarcações do Batoque foram construídas por seu Zé Saboia, em sua 

própria residência no Batoque. Utilizando instrumentos simples, com técnicas, materiais e 

instrumentos completamente artesanais (Figura 18). A base para a construção das 

embarcações é sem dúvida a prática, o saber adquirido ao longo dos anos e o conhecimento 

do mar. 
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Na praia do Batoque é possível ver a jangada (jangada de vela), o paquete 

(jangada menor) e o bote (jangadinha a remo) diariamente, encalhados e/ou saindo para o mar 

(Figura 19a e b.). Estas são os três tipos de embarcações mais utilizadas na reserva para 

pescarias marítimas. 

 

A jangada à vela (que apresenta um comprimento de 4 a 7 metros), por ser uma 

embarcação maior tem uma melhor estrutura e estabilidade para a pesca de vários dias, a 

chamada “pesca de dormida”, ela é geralmente utilizada para pesca em alto mar, que duram 

Figura 18 –  Instrumentos utilizados e local de construção das embarcações na Reserva do 

Batoque. 

  

Fonte: DEPREZ, 2015. 

Figura 19 –  Jangadas e paquetes 

a) Jangada saindo para o mar. b) Paquete encalhando na praia. 

  

Fonte: DEPREZ, 2015. 
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geralmente de 4 a 5 dias. A jangada possui uma caixa isotérmica, que é uma caixa de madeira 

e isopor utilizada para transportar o gelo que irá conservar o pescado.  

Os paquetes e botes – embarcações menores – são utilizados, geralmente, para a 

pesca mais próxima à costa. Pelos relatos o paquete é confeccionado com taliscas de madeira 

e compensado, onde no seu interior é colocado uma folha de isopor, o que torna o paquete 

mais leve se comparado a jangada. O paquete (comprimento entre 2,5 a 3,5 metros) não 

possui um porão – que é um compartimento interno utilizado pelos pescadores como abrigo. 

Igualmente a jangada é movida à vela e não possui quilha, seu comprimento não ultrapassa os 

4 metros. Neste tipo de embarcação a tripulação é composta de 2 a 3 pescadores no máximo, 

pois ela não possui tamanho, nem estabilidade para um número maior. Geralmente é utilizado 

para pescarias mais próximas à costa, mas alcança distâncias maiores que o bote. O bote 

(comprimento médio de 2m) possui o mesmo tipo de material na qual é construído o paquete 

– madeira e isopor – e igualmente não possui um porão. As diferenças são relacionadas ao 

menor tamanho (não ultrapassa 2 metros), não utiliza vela (utiliza o remo a ziguezague), a 

tripulação não ultrapassa duas pessoas e possui um menor poder de pesca, ou seja, alcança 

menores distâncias.  

Artes de pesca e utensílios da pesca marítima 

No dia de pescaria de longos dias a esposa ou companheira do pescador separa os 

alimentos que serão levados na embarcação –– e organiza alguns utensílios necessários para 

os dias no mar, como: roupas; galão de água doce para beber; lamparina; e lanternas; 

utensílios  

Os utensílios e materiais de pesca utilizados durante as pescarias no mar são 

organizados pelo pescador e pela esposa/companheira deste, daqueles que são casados. O 

pescador no dia da pescaria organiza no barco os utensílios separados pela mulher e os 

materiais necessários para a pescaria: (1) as artes de pesca: redes (Figura 20a), linhas (Figura 

20b), iscas e anzóis; (2) a comida que vai ser consumida durante a pescaria (arroz, farinha e às 

vezes frutas, o complemento da alimentação vem do peixe que é capturado na pescaria), 

alguns utensílios para cozinhar como fogareiro (material para fazer fogo com carvão, 

querosene e fósforos), panelas, colheres, copos e facas, roupas, lanternas, lamparinas e outros 

utensílios: estes tem que ficar protegidos da água então são guardados no porão do barco 

(Figura 20c); (3) o galão com água doce: é amarrado com segurança no barco, já que é um dos 

utensílios essenciais para a sobrevivência no mar (Figura 20d); (4) o gelo para conservação do 
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pescado é aguardo no compartimento de isopor (Figura 20e); (5) a cuia de vela: utilizada para 

molhar a vela com água do mar para o pano ficar pesado e o vento passar menos fácil pela 

vela empurrando a embarcação com mais força, fazendo com que esta adquira velocidade 

(Figura 20f); (6) o samburá: cesto de cipó utilizado para guardar peixes e artes de pesca 

(Figura 20g); (7) as cordas: essencial para amarrar equipamentos e para descer a fateixa para 

ancorar a embarcação (Figura 20g); (8) a fateixa: utilizada para ancorar a embarcação nos 

pontos pesqueiros (Figura 20h).  

Também são levadas bebidas como vinho e cachaça e também cigarros. Alguns 

pescadores comentaram “a bebida é a alegria do pescador que vai passar muitos dias no 

mar”. Geralmente cada tripulante da jangada leva coisas pessoais e para dividir com o grupo. 

Outros utensílios também são utilizados, de acordo com a necessidade da pescaria, mas estes 

foram os principais citados nas entrevistas. 

O samburá, que é um cesto de cipó de formato redondo, é utilizado usualmente 

para guardar o pescado em pescarias próximas à costa, a chamada de “de ir e vir”, onde 

geralmente não é normal conservação do pescado no gelo. Nas pescarias mais longas “de 

dormida” é utilizado para colocar as artes de pesca como a rede (rengalho) e também peixes 

que vão ser colocados posteriormente no gelo (Figura 20c). Este cesto é amplamente utilizado 

nas pescarias de todo litoral nordestino. 
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O gelo é utilizado atualmente para conservação do pescado no mar. Foi relatado 

que ele é comprado no município da Caponga (gelo em escamas), já que no Batoque não há 

local para comprar de gelo. Antigamente era usual o uso do sal para conservar o peixe durante 

as pescarias, mas isto requeria muito mais trabalho, já que o pescador tinha que dedicar umas 

horas de pescaria para tratar o peixe, que é o processo de abrir o peixe e retirar os órgãos 

internos e depois salgar.  

Figura 20 –  Utensílios do barco e materiais de pesca utilizados durante as pescarias. 

a) Redes de pesca b) linha para pesca 

  

c) porão do barco d) galão de água e) compartimento de isopor para o gelo 

   

f) cuia de vela g) samburá e cordas h) fateixa 

   

Fonte: DEPREZ, 2015. 
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Com a utilização do gelo o processo de conservação do pescador é mais fácil 

porque este trabalho de tratamento não precisa ser feito, logo após a pesca o peixe é colocado 

na caixa de isopor com gelo. A generalização da utilização do gelo proporcionou ganhos em 

produtividade, uma vez que ampliou o período de trabalho na captura.  

Sobre o uso de sal antigamente e do gelo nos dias atuais, as histórias contadas 

revelam que apesar de ser mais trabalhosa a técnica do uso do sal – já esta técnica requeria 

mais tempo dedicado ao cuidado com o peixe –, esta conservava melhor as qualidades do 

peixe. Sobre este aspecto histórico da pescaria, na qual o uso do sal e do gelo é resgatado das 

memórias dos pescadores, tem-se a fala: 

“O sal de antigamente era em pedra, não é como hoje não. A gente comprava o sal 

depois tinha que pisar este sal para poder levar pro mar. O sal hoje compramos de 

pacote grande, mas ninguém quer mais levar pro mar, levam somente o gelo. O gelo 

é mais vantajoso, por que a gente passava umas 3 horas consertando o peixe, 

tirando as tripas e salgando. Naquela época a gente sentia o cheiro do peixe fresco, 

hoje em dia só sentimos a caatinga, por que o peixe fica estragado, por que eles não 

colocam o peixe direito no isopor. Tem que colocar uma camada de gelo e uma 

camada de peixe. Fica um jacá cheio e outro vazio e vai colocando o peixe no gelo. 

Mas tem gente que tem preguiça de colocar o gelo cedo no peixe, ai quando vai 

colocar o peixe ele já está estragando. Naquela época tinha peixe seco, hoje em dia 

se tiver peixe seco é estragado das pescarias. Mas nem todo pescador é descuidado, 

tem muito pescador nos dias de hoje que traz peixe como se tivesse acabado de 

pescar de tão fresco”.  

(Pescador aposentado da praia do Batoque) 

A linha de mão com anzol e a rede (rengalho) são as artes de pesca que fazem 

parte do cotidiano daqueles que praticam a atividade pesqueira no Batoque. A linha de mão é 

formada por um monofilamento de náilon. No Batoque os pescadores que realizam suas 

atividades no mar utilizam usualmente três linhas e anzóis durante a pescaria. Duas amarradas 

na perna e uma na mão. Dependendo do tamanho do peixe e da força que ele puxa, a linha 

fere a perna do pescador ou a mão. O manzuá é uma armadilha utilizada somente na época da 

pesca da lagosta (REBOUÇAS, 2012). Com relação ao manzuá, esta é uma arte construída 

artesanalmente pelos pescadores com arame e madeira. A arte possui uma abertura na face 

superior feita com linha de nylon, que permite a entrada do pescado, sendo geralmente 

utilizado na pesca da lagosta. As iscas utilizadas são a cabeça de peixe. Estas artes chegam a 

passar dois dias submersas no mar, até que ocorra o recolhimento pelo pescador.  

O náilon (ou nylon) – que é utilizado para construção das artes de pesca – é uma 

fibra artificial muito comum, que foi sintetizada pelo químico chamado Wallace Hume 

Carothers em 1935, e comercializado pela primeira vez a partir de 1939. O náilon é 
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representante de uma categoria de materiais denominados de poliamidas, que apresentam 

ótima resistência ao desgaste e ao tracionamento (HERMES, 1996). Por isso é preciso muita 

força para quebrar uma linha de pesca fabricada com náilon, sendo então este um material 

ideal para fabricação de linha e rede de pesca, que precisam ser bastante resistentes para 

suportar a força do peixe puxando o anzol e o peso do pescado na rede. 

A linha de náilon não é utilizada no Batoque há muito tempo, até meados de 1970 

os pescadores ainda fabricavam suas linhas de pesca com novelo de fio de tecido, 

possivelmente fibra vegetal: 

A gente começou a pescar com linha de fio, com novelo de fio de tecido. A gente 

fazia as linhas num carro. Tinha o carro de torcer e o carro de enrolar. A linha 

ficava fina, a gente ia torcendo pra ela ficar bem tecida, a gente pegava uma casca 

de cajueiro ou então de murici e batia e depois passava nela, na linha, a linha 

ficava grossa e bem durinha. Sempre que a gente ia pro mar a gente construía estas 

linhas, e a linha aguentava muito aguentava tubarão. Então, inventaram o nylon. 

(Pescador aposentado – 65 anos) 

As redes de pesca utilizadas nas pescarias do Batoque historicamente sempre 

foram fabricadas pelos pescadores da reserva, no entanto, há alguns anos este costume está 

mudando, em decorrência das inúmeras opções de comprar as redes por um custo menor em 

Fortaleza (capital).  

Naturalmente a construção de uma rede de pesca emprega muito tempo de 

trabalho e dedicação do pescador, o valor cobrado pelo trabalho artesanal não tem 

compensado todo o esforço empenhado na construção – que leva dias e dependendo do 

tamanho da rede até semanas. Então, a opção de comprar as redes em Fortaleza é atrativa, por 

que estas redes não são artesanais, mas produzidas por uma máquina que fabrica em grandes 

quantidades e com isso o custo de venda é menor do que o custo da fabricação artesanal (no 

qual soma-se o tempo de trabalho empregado e o material utilizado na fabricação artesanal). 

Infelizmente, assim como acontece com o trabalho das rendeiras que empregam 

tempo na elaboração e costura do bordado, o valor de venda do material artesanal não tem 

compensado o do trabalho e dedicação empregados, por isso alguns pescadores do Batoque 

tem preferido comprar as redes nos comércios de pesca em Fortaleza, do que fabricar suas 

próprias redes ou comprar a fabricantes na comunidade.  

Esta situação vivenciada na praia do Batoque é um exemplo de modificações 

socioprodutivas na qual a atividade pesqueira tem passado nos últimos anos em virtude do uso 

de tecnologias diferenciadas em algumas fases da atividade pesqueira. Para alguns pescadores 
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artesanais, que precisam de uma rede de pesca na qual o custo lhe seja bom e o tempo de 

adquirir o produto seja rápido é algo positivo ter uma máquina que possa acelerar esta etapa 

de fabricação das artes de pesca, no entanto, há outros pescadores da reserva, geralmente os 

mais velhos, que tem opiniões diferenciadas e acreditam que estas modificações não trazem 

pontos positivos culturalmente para o pescador artesanal.  

Uma comunidade de extrativistas não está longe das influências externas, e como 

isso as modificações vão se processar continuamente, até porque a comunidade não está 

isolada. O saber sobre o meio ambiente adquirido pelas sociedades tradicionais ao longo dos 

anos produz-se como efeito de práticas sociais e ambientais diferenciadas de cada povo, 

dependendo de cada época. Estes conhecimentos podem ser influenciados pelas mudanças da 

sociedade global, pois os povos não estão livres das influências externas, e como isso as 

modificações vão se processar continuamente, até porque a comunidade não está isolada 

(BOFF, 1996, LEEF, 2007, POSEY, 1999). 

 Na história da humanidade todos os grupos sociais têm participado de 

intercâmbios culturais ao longo dos anos (DAIMOND, 2014). Nas últimas décadas o uso da 

tecnologia e da mecanização tem colaborado para facilitar o desenvolvimento da atividade de 

pesca artesanal, como o uso do GPS, para marcar pontos pesqueiros; a utilização do náilon 

nas linhas de pesca e nas redes; o desenvolvimento de jangadas com maior poder de pesca; o 

uso do gelo em escamas para conservar o peixe, entre outros. A utilização de tecnologias não 

significa necessariamente uma perda cultural. 

Nenhum cientista social pode julgar uma comunidade tradicional por adotar certas 

tecnologias nas suas atividades produtivas (POSEY, 2004). É preciso compreender as 

configurações sociais que tem se construindo nas culturas locais de cada lugar. As novas 

relações sociais de produção acentuaram a diferenciação entre os grupos sociais dos 

pescadores, então dependendo da população as formas de vida social, de se relacionar com a 

natureza e com suas atividades produtivas vão mudar ou permanecer como eram com seus 

antepassados, acredito que a escolha é do grupo ou de cada um individualmente. 

Apesar de alguns pescadores terem comentado que tem preferido comprar as artes 

de pesca fora da reserva, a arte de produzir a rede de pesca não desapareceu completamente 

no Batoque, ainda é possível ver nas varandas das casas das famílias, pescadores artesanais 

produzindo suas redes com uma habilidade e perfeição dos pontos da linha admiráveis. 

(Figura 21). 
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O pescador artesanal que possui um conhecimento adquirido sobre o “saber-fazer” 

culturalmente adquirido que passa a conviver mais intensamente com elementos de uma pesca 

moderna, em especial o emprego de novas tecnologias, não tem que abandonar as suas 

técnicas tradicionais, pois esta é muito importante para garantir a autonomia do no 

desenvolvimento das suas atividades (PASCUOTTO; MIGUEL, 2004). As técnicas 

tradicionais também possuem fatores que colaboram na proteção do meio ambiente, mas 

somente elas não são suficientes em si para trazer a sustentabilidade, o comportamento 

ambiental das pessoas, talvez, seja um dos quesitos mais fortes. 

 Preservar as técnicas de autonomia de produção de seus próprios instrumentos de 

trabalho e dos saberes sobre as formas de executá-la independente do uso de tecnologias 

(como GPS, por exemplo) é importante para garantir a resiliência da comunidade. Se o 

conhecimento é perdido não é possível ter autonomia sobre o uso de diferenciadas técnicas. A 

utilização complementar da tecnologia não é algo negativo a dependência exclusiva desta sim.  

O que não se pode deixar de considerar é que a incorporação de tecnologias na 

atividade de pesca artesanal (como o náilon, GPS, uma quantidade maior de redes, jangadas 

melhores, barcos motorizados, entre outros) leva, em muitos casos, o maior esforço de pesca a 

níveis superiores à capacidade de renovação dos estoques naturais de pescado. A escassez de 

pescado começava ser percebida como um problema ambiental, não somente pelo incremento 

Figura 21 –  Pescador produzindo rede de pesca artesanalmente na reserva do Batoque. 

 

Fonte: DEPREZ, 2015. 
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da pesca predatória nos setores da pesca industrial e artesanal, mas também pela degradação e 

poluição dos ambientes aquáticos provocados por outras atividades. Neste ponto levanta-se a 

ideia sobre a consciência ambiental das pessoas.  

A maximização do lucro e dos excedentes econômicos originários da exploração 

excessiva dos recursos naturais, em curto prazo, causa desequilíbrios ecológicos e degradação 

ambiental (LEFF, 2001). A consciência sobre a sustentabilidade dos ecossistemas tem que 

estar na prática diária daqueles que fazem uso dos recursos naturais – seja um pescador 

artesanal que não faz uso de tecnologias, como aquele que faz uso.  

O importante é que mesmo diante de tantas modificações na qual o mundo está 

passando – sociais, ambientais, tecnológicas, culturais, econômicas e políticas– é manter uma 

atitude sustentável e equilibrada com a natureza, conservando a essência daquilo que é 

realmente importante para se ter uma qualidade de vida, escolhendo um outro estilo de 

desenvolvimento que não esteja atrelado prioritariamente a maximização dos lucros.  

Este outro estilo de desenvolvimento tem que dar prioridade as melhores 

condições de vida das populações locais, usando recursos naturais de forma adequada, através 

de tecnologias apropriadas que não destruam as condições de autosustentação e reprodução 

dos ecossistemas (DIEGUES, 1995). 

 Os territórios pesqueiros 8.1.2

Para a maioria dos pescadores a escolha do local de pesca depende da maré, das 

condições climáticas e das espécies encontrada no ponto de pesca. Os pescadores tradicionais 

sempre obedeceram a regras bem conhecidas de uso das marés, dos regimes de ventos, das 

correntes, da sazonalidade da pesca. Em função disso, suas idas ao mar variam bastante 

quanto ao tempo de permanência, ao trajeto navegado e ao tipo de pesca que conseguem. 

Esses pescadores detêm um grande conhecimento da arte de navegação e da 

identificação dos territórios pesqueiros (locais de pesca situados longe da costa).  

A orientação do pescador ocorre por vários sistemas, que depende principalmente 

da experiência do pescador e da sua sensibilidade com relação a perceber o meio ambiente. 

Os sistemas de orientação visual de navegação mais utilizados no Batoque são: a orientação 

pelas estrelas e a marcação por montes. Sendo que o segundo é mais utilizado. 
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No sistema de marcação por monte os pescadores marcam os pontos de pesca, na 

qual eles traçam linhas imaginárias a partir de acidentes geográficos situados no continente. 

Os vários ambientes pesqueiros são definidos a partir de determinadas características: 

segundo a profundidade em que se situam e segundo o tipo de material do fundo (areia, 

cascalho ou pedra) – onde se pesca com a linha de mão (SIMÕES & LINO, 2012). Para medir 

a profundidade do pesqueiro é utilizada uma linha e um peso na ponta (uma chumbada), esta 

linha é medida por metros, então dessa forma dá pra saber qual profundidade está o pesqueiro 

e de qual material é formado o fundo. A linha com a chumbada é utilizada para marcar os 

pesqueiros e para saber a profundidade em que se está no mar: 

“A gente tem a linha e tem a chumbada, ai a gente vai arriando a linha no mar. Se 

for entrando no mar a gente sabe por que a chumbada vai afundando e se for saindo 

pra terra vai secando. Aquele que não conhece pode se perder no mar, tem que ter 

inteligência, tem uma hora que não dá pra saber qual o lado que tá entrando e qual 

lado que tá saindo”.  

O sistema de marcação pelas estrelas segue a orientação das constelações fazendo 

uma integração com a posição da lua no céu. Segundo as histórias ouvidas de pescadores 

experientes, este sistema é mais difícil, é preciso ser um bom observador do céu e ser 

inteligente para saber o que cada posição da lua indica, assim como conhecer as constelações 

que podem lhe guiar a entrar no mar ou a sair. Aqueles que se orientam pelas estrelas 

preferem voltar para terra durante a noite do que voltar durante o dia, onde somente é possível 

se basear pelos montes, que muitas vezes não estão visíveis quando se está muito longe da 

costa. Neste caso, quando não se tem as estrelas e nem os montes visíveis o pescador pode se 

desorientar ao tentar voltar para costa.  

O pescador mais experiente da embarcação é o mestre de pesca. Este pescador 

tem a responsabilidade de levar a embarcação para os pontos pesqueiros marcados e se 

orientar no mar para entrar e para sair. Suas ordens são respeitadas por todos os pescadores 

tripulantes da embarcação. “O piloto da jangada é o primeiro pescador. Tem a 

responsabilidade da navegação, escolha dos pesqueiros, duração da tarefa. Leva o Remo de 

Governo na mão e a linha de corso amarrada na coxa, sentado no Banco de Governo ou de 

Mestre” (CASCUDO, 2012 p. 163).  
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“O mestre da embarcação é responsável por levar e trazer a jangada em segurança. 

Os pescadores usam a inteligência do mestre pra guiar a jangada, quando tem 

ventania ele tem que conhecer tudo, tem que conhecer os ventos conhecer por onde 

ele vai”. 

(Pescador – 30 anos). 

‘Tem pescador que fica desorientado no mar, que pode se ariar, Eu nunca fico, eu 

sou mestre de pesca. Eu aprendi com meu pai e então me tornei mestre. A melhor 

hora pra descer do mar é de tarde, pra pegar a viração do vento. O vento do sul é 

favorável pra ir, mas pra vir é difícil. Se a gente sair pra terra a gente vem de vento 

norte. No mar a gente vai fazendo um jogo com o vento, vento do norte, vento do 

sul, do nordeste”.  

(Seu Anísio, pescador, mestre de pesca – 68 anos). 

O mestre da embarcação é o responsável pela marcação dos pesqueiros, a 

marcação é feita, geralmente, com o alinhamento de pelo menos dois montes que são visíveis 

na costa. Segundo as histórias contadas no Batoque “marcação quer dizer localizar um 

pesqueiro em alto mar, para poder voltar lá depois”. Há mestres com uma grande 

experiência que conseguem marcar o pesqueiro mesmo depois do sumiço da costa, fazendo 

uso do tempo de sumiço dos montes e da linha de chumbada para saber a profundidade do 

pesqueiro e o tipo de fundo: 

“A gente sabia que ali era o local para pescar por que sumia todo o monte. A ponta 

da serra do Maranguape também some, ali é o mar adentro. A gente mede a 

profundidade numa linha, se tem 30 braças, 32, 40 ou 50. Na ponta da linha tem 

uma chumbada, no chão tem pedra, e aonde tem pedra tem peixe. As pedras são as 

moradas dos peixes, é onde eles se alocam, é onde tem o alimento deles, é onde eles 

se escondem para o peixe grande não comer eles, eles se entocam nas locas. No 

chão batido só tem peixe que não tem muito valor comercial que é a traira, a soia. 

Mas onde tem pedra tem peixe”. 

(Pescador aposentado, mestre de embarcação) 

Estes pesqueiros são territórios no mar, nos quais cada pescador simbolicamente 

demarca no mar para construir seus recifes artificiais ou colocar suas artes de pesca (manzuás, 

redes de pesca). Estes pesqueiros também são chamados de pedras marcadas. Segundo 

CARUSO (2012), estas pedras submersas são pesqueiros típicos e são tradicionais, privativos 

de certos pescadores. 

Pelas informações coletadas das conversas com os pescadores durante a pesquisa, 

estes pesqueiros marcados são privativos de certos pescadores, na qual somente um ou dois 

pescadores do barco sabem o caminho e a posição. Podem ser marcados mais longe ou mais 

perto da costa. A posição dos pesqueiros é guardada como segredo, algumas vezes. No 
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Batoque há pesqueiros que são segredos de pesca, mas a maioria dos pesqueiros é do 

conhecimento do grupo de pescadores. Há um respeito pelos pesqueiros individuais de cada 

pescador. 

Existe uma organização no mar, entre os pescadores, de regras tácitas, na qual os 

pescadores desenvolveram ao longo de muitas gerações. Nestes territórios pesqueiros no mar 

são criados, não somente para o pescador colocar suas variadas tecnologias próprias, mas são 

espaços criados para dividir os riscos da competição e estabelecer certos direitos de 

“propriedade”. Estes pontos de pesca não são formalmente propriedade do pescador, mas são 

o local onde o segredo e o gerenciamento de informações existe para efetivar alguns direitos 

de pesca relativos aos recursos, e estas relações estão delimitadas pelo poder simbólico que é 

construído neste universo (MALDONADO, 1993; DIEGUES, 1983; CUNHA, 1987). 

A atividade pesqueira é um exemplo de uma atividade humana que representa 

uma modalidade de uso do espaço comum, no qual o uso é delimitado por regras instituídas 

pelos costumes.  

Uma das formas de divisão da produção da pescaria relatada pelos pescadores é 

aquela em que metade da produção fica com o proprietário da maioria dos meios de produção 

(embarcação e/ou arte de pesca) e o restante é dividido com os demais pescadores. A 

embarcação tem um dono, que nem sempre é pescador. Pelas regras instituídas entre o dono 

da embarcação e os pescadores que vão ao mar, o dono da embarcação é responsável por 

fornecer as artes de pesca, gelo para conservação do peixe, e outros utensílios necessários a 

pesca. Ele também é responsável por equipar a embarcação (às vezes ele também fornece a 

bebida e a comida) para o pescador ter tudo pronto para fazer uma boa pescaria. É de 

responsabilidade do dono da embarcação manter a embarcação em bom estado para não haver 

problemas no mar. Muitas vezes o dono paga um pescador para fazer os ajustes necessários 

no barco e pequenos consertos. 

Durante a atividade pesqueira, todos os pescadores pescam com linha e alguns 

utilizam também a rede. O peixe capturado durante a pescaria é de propriedade individual de 

cada pescador, então para saber de qual pescador é cada peixe utiliza-se o método de 

marcação para dividir o pescado. Os tripulantes do barco costumam marcar os peixes, seja 

cortando a ponta da nadadeira, a nadadeira inteira, ou parte da barbatana. Cada pescador 

possui sua marca característica na pescaria, o que torna a divisão do pescado mais fácil. O 

único tripulante da embarcação que não marca seu peixe é o mestre de pesca, o peixe dele é 

livre. 
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A produção pesqueira da pesca marítima é composta várias espécies estre as mais 

citadas estão: cavala (Scomberomorus sp), ariacó (Lutjanus synagris), sardinha (Opisthonema 

oglinum), galo (Selene sp.), a biquara (Haemulon sp.), raia (Dasyatis sp.), dourado 

(Coryphaena sp.), bonito (Euthynnus sp.), cioba (Lutjanus sp.), dentão (Lutjanus sp.), 

camurupim (Megalops atlanticus.), mariquita (Holocentrus sp), galo (Selene sp), sirigado 

(Mycteroperca sp.), guaiúba (Ocyurus sp.), garoupa (Epinephelus sp.), beijupirá 

(Rachycentron canadum). A lagosta foi citada, mas sua captura só é legalizada fora do 

período de defeso. 

A pesca no mar é solitária e silenciosa, embora nas pescarias mais longe da costa 

se tenha no barco 5 pescadores o silêncio é que impera. Muito barulho dispersa o peixe: 

Na “pesca de dormida” quando vai ficando de tardezinha dá uma tristeza medonha, 

às vezes dá vontade é de chorar, a gente só vê a água, a jangada fica bem 

pequeninha, no mar a jangada diminui. O barco vai pra um lugar, vai pro outro, 

balança muito. Teve uma época que tinha peixe pra quem queria, a produção era 

boa, mas também era por tempo, tinha dia que a rede vinha carregada. Hoje em dia 

tem menos peixe, mas ainda dá pra tirar o que comer, e um pouquinho pra vender”. 

A fala do pescador aborda o lado poético da solidão do mar, o silêncio é algo com 

o qual o pescador tem que conviver durante a atividade pesqueira, que é silenciosa e quieta. 

Um elemento importante da fala do pescador é a percepção sobre a produção pesqueira, foi 

unânime ouvir dos pescadores que antigamente havia mais peixe. Mas também foi possível 

observar que existe um bom comércio de produção da pesca artesanal, todos os dias jangadas, 

paquetes e botes encalham na praia carregados de peixes, durante o tempo convivendo na 

comunidade foi difícil visualizar voltando do mar sem peixe.  

Os pescadores também comentaram que a realização da atividade de pesca 

artesanal no local dá pra sustentar o pescador artesanal e sua família, mas que se houvesse 

mais investimento público no setor pesqueiro na localidade – como financiamentos para 

compra de embarcações, melhoria das estruturas de conservação do peixe (freezes e 

geladeiras) que estão localizadas no Barracão dos pescadores e estão em péssimo estado – as 

condições de trabalho iriam melhorar e a qualidade de vida do pescador e sua família também. 

A comercialização do pescado é feita no próprio local de desembarque, que se 

localiza em pontos distribuídos pela praia. Na comunidade há o Barracão dos Pescadores do 

Batoque, que é uma estrutura que deveria servir de apoio para os processos de 

comercialização e conservação da produção pesqueira, mas este encontra-se em estado 

precário, como já foi citado, com “freezes”, balanças e caixas de isopor com péssimas 



166 

 

condições de uso, forçando desta maneira a venda rápida da produção, muitas vezes por 

valores baixos. O comércio do pescado é realizado com as pessoas da comunidade, os donos 

das barracas de praia e com os marchantes ou atravessadores. Estes são comerciantes que 

compram grande parte da produção pesqueira por um preço menor e depois revendem para 

outras localidades.  

Na comunidade do Batoque observou-se uma boa relação dos pescadores com o 

atravessador ou marchante (que é pescador e membro da comunidade). Alguns pescadores 

afirmaram que se o pescado não fosse vendido para o marchante não teria para quem vender 

toda a produção (REBOUÇAS, 2012). No entanto, em outras comunidades localizadas na 

zona costeira a situação nem sempre é amigável, muitos pescadores são “obrigados” a vender 

a produção para os marchantes, o que gera uma situação de dependência (BRANCO et al. 

2006). 

Com relação à pesca no manguezal e na lagoa, estas são realizadas basicamente 

como forma de subsistência pelos pescadores artesanais, assim como a agricultura e a criação 

de animais realizada pelos mesmos. A principal arte de pesca utilizada na pesca da lagoa e do 

manguezal são a rede (ou como chamam no local o rengalho). As espécies mais capturadas na 

lagoa do Batoque são a saúna (Mugil sp.) e a tilápia (Oreochromis sp.) (Figura 22). E no 

manguezal é o camarão (Macrobrachium sp.). 

 

Figura 22 –  Atividade pesqueira realizada na lagoa do Batoque. 

 

Fonte: DEPREZ, 2015. 
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Um outro tipo de pesca realizada no mar do Batoque é a pesca da tainha. Esta é 

realizada com o uso de um tipo de rede de náilon com pontos específicos para este tipo de 

pesca, não se usa embarcação nesta atividade, a rede é jogada na faixa de praia para o mar. É 

realizada basicamente para a subsistência. 
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8.2 A AGRICULTURA FAMILIAR COMO FATOR DE IDENTIDADE SOCIAL 

Ampliar o olhar de investigador para além dos significados meramente 

econômicos da agricultura familiar permite reconhecer a importância da agricultura na 

manutenção da identidade social do agricultor, mesmo quando esta atividade não traduz um 

retorno material significativo em termos econômicos. Neste sentido, amplia-se o universo de 

análise para além das unidades agrícolas vistas como economicamente relevantes, são então 

incluídas as análises do território vivido pela família rural e as características 

socioeconômicas, ambientais e culturais (CARNEIRO & MALUF, 2003).  

Uma das principais atribuições da agricultura é valorizar a função social dos 

agricultores, não só no sentido de apenas valorizar suas funções produtivas, mas de 

reconhecer também que eles desempenham um papel positivo na manutenção da natureza, da 

paisagem e do espaço social do meio rural. A agricultura familiar somada a outras atividades, 

como criação de pequenos animais, permite que uma família permaneça no espaço rural. O 

desenvolvimento de atividades ligadas à agricultura permite que não ocorra o rompimento 

com as práticas comuns aos outros habitantes, mantendo a inserção em uma rede de relações 

sociais (CARNEIRO & MALUF, 2003; BUAINAIM; ROMEIRO; GUANZIROLI, 2003).  

A ideia de território surgiu no cenário acadêmico e político no decorrer da última 

década com um recorte privilegiado para o estudo e para a elaboração de políticas e 

programas voltados ao desenvolvimento do meio rural. Paralelo a este fenômeno, também se 

observou o florescimento da multifuncionalidade da agricultura (GAVIOLI, 2009). 

A noção de multifuncionalidade da agricultura permite analisar os processos 

sociais desenvolvidos no meio rural por um “novo olhar”, que seja diferenciado e que permite 

analisar a interação entre famílias e territórios na dinâmica de reprodução social. Levando em 

consideração outras funções desempenhadas pelos agricultores familiares que não seja 

somente a produção de alimentos, mas também funções relacionadas com a conservação dos 

recursos naturais, a construção sociocultural e a segurança alimentar. Isso significa considerar 

os modos de vida das famílias rurais na sua integridade, e não somente nos seus componentes 

econômicos.  

Desta forma, o enfoque da multifuncionalidade permite a valorização e a 

promoção destas funções socioambientais desempenhadas pela agricultura familiar. A 

agricultura, ou mais especificamente, a condição de agricultor, é um dos mais importantes 
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fatores de identidade social (CARNEIRO & MALUF, 2003; CAZELLA, BONNAL, 

MALUF, 2009).  

Nesta perspectiva, segundo Carneiro e Maluf (2003), à menção a agricultura pode 

se desdobrar em duas dimensões: (1) agricultura em geral, formada pelo conjunto de 

atividades agrícolas, pecuárias e extrativistas realizadas no território, que estão interligadas ao 

processamento e transporte de produtos e outros serviços; (2) a agricultura familiar, com as 

atividades agrícolas desenvolvidas pelas famílias rurais (produção, pecuária, extrativismo), 

que envolve dois componentes, o comércio e autoconsumo. 

A discussão deste tópico procurou considerar a agricultura familiar – dentro das 

possibilidades permitidas a partir das informações levantadas – com as dimensões da 

multifuncionalidade que são: (1) as questões de identidade, integração social, legitimidade das 

famílias rurais; (2) as relações com o território e a natureza; (3) a dinâmica de reprodução das 

famílias; (4) as características técnico-produtivas.  

A partir da pesquisa constatou-se que a atividade de agricultura da Reserva 

Extrativista do Batoque caracteriza-se pelo predomínio do trabalho familiar, na qual a família 

é a responsável pelo trabalho realizado na propriedade agrícola. As relações de ajuda entre 

familiares e os vizinhos da comunidade estão presentes nas relações de trabalho. A maioria 

das famílias pesquisadas possuem laços sanguíneos e de compadrio com os seus vizinhos, 

estes são tios, primos, campadres, irmãos. No Batoque também é possível ver grupos 

familiares diferenciados trabalhando na mesma plantação e dividindo a produção. Foi 

observado um baixo nível tecnológico na produção agrícola local, normalmente as famílias 

utilizam técnicas simples passadas geracionalmente.  

A agricultura do Batoque abrange a produção para autoconsumo (subsistência) e 

também para comercialização da produção. Os canais de comercialização são a partir de 

atravessadores que escoam a produção para diversos destinos, como a CEASA (Centro de 

Abastecimento do Ceará), Fortaleza, e regiões próximas. 

A agricultura na comunidade do Batoque, que é analisada no conjunto do texto, 

contempla as funções de inclusão social e segurança alimentar da prática da atividade. Dos 

agricultores que residem no Batoque, foram selecionados 15 para partilhar de suas vivências e 

colaborar na construção deste tópico da pesquisa. O texto encontra-se organizado em quatro 

partes: (1) o cultivo da terra nas vazantes e o extrativismo vegetal; (2) criação de animais; (3) 

o papel da mulher, os quintais produtivos e a segurança alimentar e (4) organização social do 

território vivido. 
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 Produção e extrativismo vegetal: práticas de trabalho e produção de saberes 8.2.1

A vegetação predominante da reserva é do tipo arbórea e arbustiva e recobre a 

área compreendida entre a faixa de dunas móveis, estendendo-se até a zona de tabuleiro. Mas 

é possível notar variações na fisionomia, desse tipo de vegetação, principalmente por 

existirem variações no grau de edafização
5
 e das feições do relevo (VIDAL, 2006). 

Aproveitando as espécies que representam este tipo de vegetação há atividades 

extrativistas na reserva, na qual há coleta de produtos em plantas e árvores frutíferas 

espalhadas pela região (certas árvores também são cultivadas na região). Os extrativistas 

coletam murici (Byrsonima crassifolia.), acerola (Malpighia emarginata), graviola (Annona 

muricata), caju (castanha do caju) (Anacardium occidentale), banana (Musa sp.), goiaba 

(Psidium sp.), limão (Citrus sp.), manga (Mangifera indica) e também há a coleta de coco 

(Cocos nucifera). Estes produtos são destinados principalmente para o autoconsumo, mas 

também há beneficiamento e transformação em alimentos comerciáveis como doces, tapioca 

(feito com a farinha da mandioca), bolo e suco.  

O processamento dos produtos é geralmente feito pelas mulheres. Que como já foi 

citado anteriormente, também cultivam (cheiro-verde, cebola, pimentão, plantas medicinais e 

árvores frutíferas) e criam pequenos animais (aves e suínos) em quintais produtivos das suas 

casas. 

Os agricultores/as, assim como os pescadores artesanais geralmente acordam 

cedo, em torno das 4 horas da manhã já é possível ver movimentação nas casas. As atividades 

agrícolas se iniciam entre as 5 e 6 horas da manhã, tem uma pausa para almoço e descanso as 

11 horas e as 14 horas já é possível ver agricultores nas plantações e atividades extrativistas.  

As atividades agrícolas, de acordo com os entrevistados, utilizam mão-de-obra 

familiar. A composição da produção agrícola das famílias no roçado é formada 

essencialmente por plantação de batata doce (Ipomoea batatas), mandioca (Manihot 

esculenta), milho (Zea mays) e o feijão (Phaseolus vulgaris). Os cultivos aproveitam a água 

disponível no campo de dunas e o tipo de solo da região. A plantação de batatas e mandioca 

se destina principalmente ao comércio com outras regiões, mas localmente há o comércio de 

mandioca com os barraqueiros da praia. Os produtos agrícolas como o milho e o feijão são 

                                                 
5
 Na ciência dos solos, alguns pedólogos encaram a edafização como a transformação das rochas decompostas 

em solos. Para o geólogo e o geomorfólogo Guerra (1978), a decomposição é causada pela atuação dos diversos 

agentes exodinâmicos que transformam a rocha inicial numa rocha alterada ou decomposta.  
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destinados basicamente para o autoconsumo das próprias famílias, mas possuem pequenos 

comércios locais. Há atravessadores na comunidade que fazem o comércio dos produtos com 

a CEASA em Fortaleza e também distribui em regiões próximas.  

Quando indagados sobre a utilização de algum tipo de crédito governamental, o 

único citado foi o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) do Governo Federal, o 

chamado Fundo Perdido
6
. No entanto, uma minoria de agricultores já teve acesso a este 

financiamento, segundo os relatos. 

Na reserva do Batoque, a prática da agricultura, ainda que para muitos vista como 

insuficiente monetariamente, está diretamente ligada com o próprio pertencimento à 

localidade e a autonomia de produzir seu próprio alimento que se destaca como condição para 

manter uma qualidade de vida, que seria difícil em espaços urbanos da cidade. Manter a 

identidade de agricultor significa manter a qualidade de vida e as condições de produzir seu 

próprio alimento, trocar produtos com os vizinhos e parentes e alimentar laços sociais de 

solidariedade fundamentais para viabilizar a vida e dar-lhe sentido.  

Em geral, os espaços cultiváveis na reserva são compostos pela vazante 

comunitária do Batoque (Figura 23a) e por vazantes particulares espalhadas pela reserva 

(Figura 23b). Pelos relatos, os pescadores cultivam tanto na vazante comunitária como nas 

vazantes particulares. No entanto, muitos agricultores preferem trabalhar nas vazantes 

particulares, mesmo que nestes espaços eles estejam trabalhando empregados na produção de 

outra pessoa. Os motivos são geralmente ligados à desorganização da vazante comunitária, na 

qual há conflitos de uso e ocupação. 

                                                 
6
 O crédito do fundo perdido é destinado a investimentos para a instalação das famílias na terra, implantação de 

infraestrutura comunitária e capacitação dos beneficiários.  
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Segundo a história contada, na vazante comunitária ocorrem conflitos porque 

alguns agricultores criam seus animais próximos ao cultivo de outros agricultores, estes 

animais acabam comendo a produção agrícola de outras pessoas, o que prejudica o produtor. 

O conflito não é resolvido, segundo os relatos, porque falta compreensão de algumas pessoas, 

que continuam criando os animais próximos a vazante comunitária, apesar de saber que estes 

destroem o cultivo de outros agricultores. 

Outra dificuldade também levantada, com relação ao uso da vazante comunitária, 

são os problemas com irrigação do local. Não existe um sistema de irrigação da vazante, então 

nos períodos de estiagem a produção diminui por que a terra fica seca e grande parte da 

produção é perdida.  

A mandioca produzida na reserva é semeada num sistema de covas, geralmente 

associado ao sistema de cultivo de milho e feijão (Figura 24). Segundo os agricultores, a 

mandioca é uma produção de baixo risco, pois necessita de poucos insumos, geralmente 

somente o estrume do gado é utilizado para fertilização da terra. O plantio da mandioca e 

milho é realizado a partir de pedaços de caule de plantas adultas (geralmente usa-se 15 a 20 

cm de comprimento). As covas são utilizadas para que as raízes destes pedaços de caule 

fiquem mais profundas e seja facilitada a colheita.  

Figura 23 –  Vazantes 

a) Vazante comunitária do Batoque. b) Vazante particular localizada no Batoque. 

  

Fonte: DEPREZ, 2015. 
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A época de plantio adequada é importante para a produção da mandioca, 

principalmente pela relação com a presença de umidade no solo, necessária para brotação e 

enraizamento. O plantio é normalmente feito no início da estação chuvosa, quando a umidade 

e a temperatura estão ideais. No Batoque, a plantação da mandioca aproveita à umidade do 

solo das vazantes próximas a lagoa e ao campo de dunas, e da vazante localizada na região do 

manguezal da Boa Vista.  

A mandioca produzida é vendida natural e transformada em farinha. A produção 

da farinha é feita na casa de farinha da Associação de Moradores do Batoque, mas atualmente 

a casa de farinha da está fora de uso, pois encontra-se com um dos equipamentos quebrados. 

O produto oriundo da plantação não utilizável como alimento humano é destinado para 

alimentação dos animais, como o gado, por exemplo.  

De acordo Diegues & Moreira (2001), o processamento de mandioca para 

produção de farinha possui fortes influências indígenas. O que vem a ser comum, pois as 

comunidades que habitam a zona costeira, como a praia do Batoque, possuem fortes 

influências indígenas, já que estes foram os primeiros habitantes da região. Desta forma, a 

comunidade do Batoque possui cultura e tecnologias que derivam dessas ascendências.  

O agricultor do Batoque normalmente utiliza a enxada para preparo (aragem) do 

terreno que se vai plantar e algumas vezes faz uso de um arador. É utilizada no Batoque a 

prática de queimada do terreno, para lavoura de milho e feijão. A queimada é uma prática 

primitiva da agricultura (oriunda dos povos indígenas), destinada principalmente à limpeza do 

Figura 24 –  Cultivo de milho e mandioca em covas. 

   

Fonte: DEPREZ, 2015. 
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terreno para o cultivo de plantações ou formação de pastos. A roça é preparada a partir da 

abertura de clareiras com a enxada e posterior queimada com controle, para evitar o excesso 

de calor. Caso o uso do fogo seja descontrolado, os agricultores estariam destruindo seu 

próprio esforço de roçar e plantar, inclusive o plantio de longo prazo. Esta técnica de 

queimada é integrada ao manejo da terra, e tem o objetivo de fertilização e abertura de 

espaços reservados aos cultivos. 

Um dos estudos mais detalhados sobre o uso do fogo no cerrado e nas capoeiras 

brasileiras é o do etnobotânico Posey (1987), realizado com o grupo indígena Kayapó. No 

estudo o autor discute sobre o cuidado na manipulação do fogo pelos indígenas. O cuidado 

com o fogo pelo povo indígena aparece inclusive no fato de atribuir-se aos anciãos a tarefa de 

decidir a época de queimar, ou seja, queima-se a partir de um conhecimento acumulado, da 

sabedoria, e não somente pela vontade de plantar. Os próprios chefes indígenas aguardavam a 

recomendação dos mais velhos, que eram mais experientes e definiam a época de queimar. O 

fogo faz parte, nestas culturas, de um conjunto de técnicas de manejo pelas quais os índios 

relacionavam o trato da vegetação com o cuidado a ser dedicado aos animais, ou seja, a 

atração da caça e a garantia de alimentos e de outras plantas úteis. Desmistificando assim, a 

atribuição aos indígenas do uso indiscriminado do fogo, como técnica de preparo dos terrenos 

para a agricultura (LEONEL, 2000; POSEY 1987). 

A reputação negativa do uso do fogo na agricultura é devido à prática de 

queimadas na agricultura intensiva na floresta Amazônia e no cerrado – ambientes com um 

solo que possui uma baixa capacidade de fixação de matéria orgânica, alimentos e água – por 

populações indígenas e não indígenas sob pressão demográfica A agricultura intensiva 

baseada no uso do fogo é insustentável, por que libera instantaneamente os alimentos da 

vegetação, que são perdidos através do solo que é incapaz de fixa-los (MEGGERS, 1971; 

GEERTZ, 1963; REED, 2006). Porém, usado em um sistema extensivo com espaço para uso 

rotativo de pequenas áreas, deixando um longo período para recuperação, constitui elemento 

de uma agricultura sustentável usado em diversas áreas tropicais envolta do mundo. Ainda 

que o crescimento populacional, e o consequente aumento de frequência das queimadas, tem 

inviabilizado o uso continuo destas práticas, há registros do uso do fogo em sistemas de 

agricultura intensivos e contínuos, como no uso de fogos lentos pelos Kayapós, mencionado 

anteriormente, e na modificação do solo pela adição de carvão, melhorando sua estabilidade e 

sua capacidade de fixação, possivelmente através de queimadas incompletas de larga escala, 
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praticada pelas sociedades antigas da região Amazônica (HECHT, 2003; LEHMANN, 2002; 

STEINER et al. 2007; STEINER, 2004). 

A prática de queimadas no Batoque, apesar de ser uma técnica muito antiga e 

bastante utilizada na agricultura familiar brasileira, não é de uso permitido pela gestão da 

reserva, om base em leis de numa visão simplista de conservação do meio ambiente. As 

mesmas Leis que proíbem o uso de marambaias pelos pescadores artesanais, que é 

historicamente utilizada na zona costeira. A prática tradicional de queimadas pela agricultura 

do Batoque poderia ser reavaliada a luz de novos conhecimentos. 

A dinâmica entre meio ambiente e a cultura exprime a relação com o tempo. Pois 

existem ritmos anuais de crescimento de plantas e animais, épocas de plantação e cultivo 

fazendo com que os manejos e técnicas sempre estivessem que se adaptar aos calendários de 

cultivo e o tempo de nascimento, crescimento e reprodução dos animais. A questão alimentar 

também está atrelada a estes fatores, já que a forma de preparo dos alimentos representava 

diferentes maneiras de domesticação dos animais, manejo e cultivo de produtos agrícolas, 

além de levantar contraposições de gênero. Com a domesticação das plantas e dos animais, o 

homem do campo tem soberania alimentar, onde ele é independente para escolher a própria 

comida.  

 Criação de animais 8.2.2

As formas tradicionais de produção animal no Batoque utilizam animais de 

pequeno porte – ave, suíno caprino – e de grande porte – gado e equino. Os animais de 

pequeno porte são principalmente utilizados para alimentação das famílias do produtor/a 

como galinha (Gallusgallus domesticus), cabra/bode (Capra aegagrus) e porco doméstico 

(Sus domesticus), mas também geram pequenos comércios na região. Os animais de grande 

porte normalmente, além de serem utilizados na alimentação e em comércios na região – 

como as vacas e bois (Bos taurus)–, também são úteis no lazer, turismo e transporte de 

mercadorias, no caso dos cavalos (Equus ferus caballus) e burrinhos (Equus africanus 

asinus). O burro é desde tempos remotos utilizado no meio rural para auxiliar nas tarefas 

agrícolas e para transporte. 
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 Os animais são criados tanto soltos livremente pela reserva, na qual aproveitam a 

vegetação da região como pastagem (Figura 25), quanto presos em quintais. Geralmente a 

alimentação dos animais criados presos é proveniente de restos de alimentos, de 

processamento de produtos oriundos das plantações. Com relação aos cavalos, há um morador 

local que possui um rancho de criação destes animais, apesar de possuir outros animais sendo 

criados no mesmo local, como os porcos. (milho, batata, mandioca). 

 

 O papel da mulher, os quintais produtivos e a segurança alimentar 8.2.3

A relação das mulheres nas famílias está muito ligada à organização da mesma. 

Através das conversas com as mulheres das famílias de agricultores do Batoque, foi 

informado que os homens, geralmente, trabalham no roçado (nas vazantes), e a mulher tem a 

função de cuidar dos filhos, cozinhar para a família, limpeza da casa, costura, lavagem das 

roupas, entre outras atividades.  

Quando as mulheres foram indagadas se elas praticam o cultivo agrícola, elas 

geralmente relataram que “somente cuidavam de algumas plantinhas no quintal e criavam uns 

animais”. Quando o quintal onde estas atividades são realizadas é observado percebe-se um 

lugar rico de espécies vegetais, como árvores frutíferas; coqueiros (Cocos nucifera); plantas 

medicinais; horta e criação de pequenos animais – geralmente galinha (Gallusgallus 

domesticus), patos (Anas platyrhynchos) e porco doméstico (Sus domesticus). Estes animais 

Figura 25 –  Animais criados soltos na reserva. 

  

Fonte: DEPREZ, 2015. 
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destinam-se geralmente para a produção de ovos e carne para consumo familiar, e em sua 

maioria, são criados soltos sem uso de cercas e alimentados com grãos de milho e sobras de 

alimentos. Estas atividades são desenvolvidas no chamado quintal produtivo (Figura 26). 

Os quintais produtivos são um importante espaço para a disseminação e afirmação 

de valores e conhecimentos, além da produção de alimentos que enriquecem a dieta dos 

moradores. O quintal produtivo é um espaço de grande diversidade de plantas, na qual se 

cultivam ou se mantêm múltiplas espécies que fornecem parte das necessidades nutricionais e 

alimentares da família, reduzindo a dependência por produtos externos, tendo como sua 

principal função a complementação da dieta dos moradores. Nestes espaços também há outros 

produtos, como lenha e plantas medicinais, que se complementam com as criações de animais 

domésticos de pequeno porte. Na manutenção dos quintais, o manejo tem papel fundamental e 

está relacionado com o conhecimento do agricultor/a. Diariamente os moradores limpam a 

área próxima às casas varrendo as folhas e enterrando-as ao redor dos coqueiros (SANTOS et 

al 2013; BRITO & COELHO, 2000).  

 

Figura 26 –  Quintais produtivos. 

  

  

Fonte: DEPREZ, 2015. 
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Além destas atividades, as mulheres ainda fazem a farinha de mandioca e 

produzem a tapioca, que também é conhecida como beiju, que é uma iguaria tipicamente 

brasileira, de origem indígena. É comum ver no Batoque casas onde há venda de tapioca 

(Figura 27). 

 

A preparação de alimentos com mandioca tem destaque no sistema culinário 

nacional e regional desempenhando, em algumas regiões do país, relevante papel na 

construção de identidades culturais. Os múltiplos e variados aspectos que envolvem o seu 

cultivo e transformação em alimento conferem-lhe considerável importância histórica, 

econômica e social (PINTO, 2002).  

A mulher ocupa um lugar estratégico na unidade familiar, pois representa, na 

maioria das vezes, o centro de uma rede de ligações entre a família e a produção agrícola 

familiar. Em conversa com as mulheres de famílias de agricultores do Batoque, foi possível 

reconhecer no discurso, de que o homem é o chefe do lar que provém o sustento da família e 

que a função da mulher é cuidar dos filhos e da casa.  

Geralmente são as tradições culturais que priorizam os homens às mulheres e 

atribui ao homem o papel de responsável pelo provimento da família, excluindo, desta forma, 

as mulheres na importante participação no processo de produção econômica. A mulher, 

embora não esteja no roçado produzindo, é participante ativa da produção alimentar da 

família.  

É importante para a segurança alimentar da família, a produção de alimentos na 

horta, o cultivo de árvores frutíferas e a criação dos pequenos animais realizada, 

Figura 27 –  Casa na comunidade onde há venda de tapioca. 

 

Fonte: DEPREZ, 2015. 
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principalmente, pelas mulheres do Batoque nos quintais. Segundo, Klaas Woortmann “a 

comida possui um significado simbólico, ela fala de algo mais que nutrientes, fala da família, 

de homens e de mulheres, da sua história e cultura” (WOORTMANN, 1978, p.40 apud 

COUTINHO, 2012).  

A produção de comida deve ser pensada como um demarcador identitário, que 

possui um significado simbólico e que define as representações do núcleo familiar e de 

contextos culturais (MONTANARI, 2008). Vários autores como Menasche (2007), Gazolla 

(2004), Ramos (2007) destacaram a importância da produção para o autoconsumo na 

segurança alimentar, minimização da pobreza no meio rural, relações de sociabilidade entre 

os grupos rurais e a identidade dos agricultores (GRISA, 2007). 

O autoconsumo de produtos produzidos na unidade familiar é uma forma de 

produção que está inteiramente relacionada com as preferências alimentares, com as práticas 

de preparo e consumo das comunidades tradicionais. No Batoque, segundo os relatos, a 

produção familiar de alimentos para o autoconsumo em termos quantitativos não é suficiente 

para satisfazer de modo suficiente à demanda alimentar, no entanto, o consumo de alimentos 

que a família consegue produzir serve como um instrumento de manutenção da cultura local, 

pois muitas das práticas são repassadas dentro da família (de pais para filhos/as), e isso 

interage com as condições socioambientais e a própria história do local. 

Com relação o papel das mulheres na estrutura de produção alimentar, sabe-se que 

foi a evolução histórica do patriarcado que designou aos homens o papel de produção 

econômica e às mulheres a tarefa considerada de menor valor, de trabalho doméstico. No 

entanto, é preciso desconstruir esta estrutura de poder que subordina as mulheres 

(OLIVEIRA, 2005). Esta mudança de paradigma envolvem mudanças de concepções, valores 

e ideias que estão presentes nestas relações de poder, construídas historicamente e difíceis de 

serem descontruídas.  

Assim, se o exercício da atividade agrícola familiar está fortemente relacionado à 

estrutura da família, então a prática da agricultura pressupõe que sejam igualmente 

importantes os papéis de homens e mulheres. Apesar da importância do papel da mulher na 

agricultura familiar, a ideia de que a mulher não faz parte do processo de trabalho da 

agricultura familiar está, muitas vezes, enraizada nas mentes não apenas dos homens, mas das 

próprias mulheres (LOVATTO; CRUZ; MAUCH; BEZERRA, 2010). 
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8.3 ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO TERRITÓRIO VIVIDO 

O modo de vida dos agricultores familiares do Batoque se assemelha a dinâmica 

daqueles que vivem da atividade pesqueira. Há pescadores artesanais que cultivam e a há 

agricultores familiares que pescam. São partes de um mesmo povo, onde ambas as atividades 

se integram, se socializam e são pautadas na integração ser humano-natureza. O pescador 

artesanal e o agricultor familiar têm em comum o conhecimento e os saberes sobre os ciclos 

da natureza. Eles interagem com o meio ambiente com respeito, por aquele ecossistema que 

lhe fornece o alimento e o sustento de suas famílias. O povo do Batoque interage com o meio 

ambiente gerando não apenas fenômenos biológicos, mas também culturais. 

No Batoque, a conquista do direito a propriedade da terra permitiu que as famílias 

que praticam a agricultura e a pesca artesanal pudessem exercer livremente as atividades 

extrativistas (pesca e coleta de frutos) e agrícolas (cultivo nas vazantes e nos quintais 

produtivos), capazes de lhe garantir parte do consumo familiar e uma renda monetária. O 

acesso a terra foi uma das condições básicas para que o território ocupado pudesse participar 

do processo de desenvolvimento social local. Mas, este desenvolvimento socioambiental 

local, só poderá alcançar sua completa autonomia quando receber apoio suficiente, e ser capaz 

de produzir uma renda total, incluindo a de autoconsumo, superior ao custo de oportunidade 

do trabalho. Isso não depende apenas da iniciativa e da transferência de recursos por parte do 

Estado, mas fundamentalmente da mobilização das próprias forças sociais locais interessadas 

na valorização das comunidades que vivem de atividades tradicionais. 

Os pescadores artesanais e os agricultores familiares da Reserva Extrativista do 

Batoque têm muitas reivindicações. Entre elas, mais atenção das políticas públicas para as 

necessidades das atividades produtivas do local. Para os pescadores da reserva recentemente 

foi criada a Associação de Pescadores Artesanais do Batoque, para reivindicar melhores 

condições de trabalho e vida para o pescador artesanal da reserva perante os órgãos públicos e 

organizar as pessoas que praticam a atividade.  

Com relação aos agricultores familiares ainda não há uma Associação de 

Agricultores Familiares do Batoque, e muitos agricultores citaram que há dificuldades de 

organização do grupo por falta de uma liderança local. A Associação de Agricultores de 

Aquiraz tem a responsabilidade de resolver as questões burocráticas relacionadas à atividade, 

como carteira profissional, aposentadoria, acesso a financiamentos agrícolas, no entanto o 
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agricultor do Batoque relata a dificuldade que encontra de ir a Aquiraz e se filiar ao sindicato 

da associação. Diante destas problemáticas, muitas famílias não possuem carteira de 

agricultor, não tem direito a nenhum seguro e quando ficam doentes tem dificuldade de 

acessar políticas públicas destinadas ao setor. Há problemáticas inclusive no processo de 

aposentadoria.  

Sobre a Associação de Moradores do Batoque foi relatado a enorme dificuldade 

de encontrar a atual presidente disponível para ouvi-los. E quando eles têm acesso a alguma 

reunião com a presidente são ouvidas inúmeras promessas.  

Os agricultores citam a necessidade de um real representante do grupo perante os 

órgãos públicos e o Conselho Gestor da reserva. Também foi citado, que há um represente do 

grupo dos agricultores no Conselho, no entanto, este demonstra pouco interesse em realmente 

representa-los de uma forma satisfatória. Eles também citam que há uma destinação de 

atenção maior das políticas públicas e da gestão da reserva as necessidades dos pescadores 

artesanais locais. Segundo os agricultores “há um esquecimento de que na reserva extrativista 

do Batoque há agricultores familiares que vivem somente da produção agrícola”. Este 

sentimento de esquecimento repercute na participação do grupo dos agricultores familiares 

nas atividades e reuniões organizadas na reserva. Como a maioria das famílias dos 

agricultores reside na região do marisco, que é a parte mais afastada dos locais onde ocorre 

grande parte das reuniões públicas dos moradores – por exemplo, da Associação de 

Moradores do Batoque, do Barracão dos pescadores e da Escola –, estes levantam 

dificuldades, colocando como motivos a desmotivação com as reuniões e a distância dos 

locais realizados.  

Apesar das problemáticas evidenciadas, a maioria dos pescadores e agricultores 

entrevistados demonstraram interesse que seus filhos continuassem a atividade de agricultura 

desenvolvida pela família. Os que foram contrários à permanência dos jovens no campo 

alegaram que a fixação dos jovens dependem da atribuição de direitos, como melhor acesso a 

educação dos jovens que vivem na reserva (com formação específica relacionada à vivência 

na vida rural) e melhores condições de trabalho na atividade de pesca e agrícola. Os 

entrevistados também afirmaram, em sua maioria, que pretendem permanecer praticando 

atividades de produção agrícola e extrativistas, também demonstraram otimismo quanto ao 

futuro da pesca e agricultura na reserva.  

No contexto brasileiro, espera-se, entre outras coisas, que os espaços rurais onde 

predominam a agricultura familiar sejam capazes de induzir um estilo de desenvolvimento 
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rural mais sustentável, mais justo e gerador de novas oportunidades econômicas 

(ABRAMOVAY, 2003; VEIGA, 2001). As políticas públicas devem construir as bases para a 

formação desse segmento (WANDERLEY, 2004).  

As atividades de pesca artesanal e agrícolas desempenham um importante papel 

na reprodução econômica e social das famílias brasileiras que vivem exclusivamente 

dependente dos recursos naturais.   

As atividades de pesca, extrativismo, cultivo agrícola e de produção animal 

interligam um conjunto diverso de atividades agrícolas, pecuárias, extrativistas, de 

processamento e comércio de produtos que são importantes atividades geradoras de ocupação 

no território usado e que constitui um fator importante para formação de identidade social e 

cultural dos povos tradicionais (Figura 28). 

 

 

Figura 28 –  Sistema de interação das atividades extrativistas, de produção agrícola e 

econômica. 

 

Fonte: Elaborado por DEPREZ, 2015. 
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9 INTERPRETANDO A RESERVA EXTRATIVISTA DO BATOQUE – 

CONCLUSÕES 

Para compreender o processo de formação socioambiental da comunidade do 

Batoque foi necessário compreender o processo maior que envolvia a ocupação territorial do 

litoral de Aquiraz. A intensa ocupação urbana da zona costeira trouxe uma série de impactos 

ambientais e sociais nas últimas décadas, deixando vulneráveis muitas comunidades 

tradicionais que vivem na zona costeira. 

Em uma análise da situação vigente na zona costeira é possível conferir que a 

dinâmica do desenvolvimento capitalista tem produzido fortes impactos e efeitos de 

desestruturação sobre os ecossistemas, as comunidades tradicionais e os pequenos produtores. 

O turismo massificado tem colaborado com a concentração de renda e vem causando 

impactos indesejáveis sobre o meio ambiente litorâneo e sobre as populações que habitam 

estes territórios. 

A criação de um espaço territorial protegido, como se concretizou na comunidade 

do Batoque, foi um passo estratégico da população para proteger a terra em que vive por 

gerações contra a especulação fundiária com fins turísticos e contra os inúmeros grileiros que 

queriam transformar o território em mercadoria. A colisão entre os valores associados à terra e 

o conceito de propriedade empregado pela comunidade de um lado, e o valor atribuído pela 

especulação imobiliária do outro, criou inúmeros conflitos de interesse em torno da 

apropriação da natureza e do território habitado do Batoque. Embora a criação da reserva 

tenha proporcionado à proteção permanente destes conflitos, a influência dos mesmos na 

formação da comunidade como ela é hoje não pode ser ignorada. Além disso, vários outros 

eventos ocorridos ao longo do tempo modificaram a forma de ver o mundo e de se relacionar 

com o meio ambiente. Algumas destas modificações foram positivas e outras tiveram 

aspectos negativos. 

Observou-se que a população do Batoque possui um aguçado e rico conhecimento 

sobre as modificações físicos e sociais do ambiente em que vive. O resgate das lembranças 

sobre o Batoque de antigamente demostra que durante todo o processo de formação da 

comunidade a utilização dos recursos naturais tem sido um ponto central. A percepção 

ambiental da população tradicional de agricultores e pescadores do Batoque é um fator 
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fundamental que guia o aprendizado diário, as tecnologias utilizadas nas atividades produtivas 

e o ato de conservar e cuidar do mesmo.  

O ser humano modifica o meio em que vive, e às vezes estas intervenções são 

negativas e desequilibram o meio, como no caso do acúmulo de lixo nas ruas do Batoque e no 

manguezal, na provável eutrofização de partes da lagoa do Batoque por motivos relacionados 

à poluição do meio aquífero, na ocupação desordenada da faixa de praia e das dunas, entre 

outros elementos semelhantes. Apesar da influência antropogênica causar alguns impactos 

negativos, porém, a posse dos territórios e dos recursos naturais por atores sociais que 

praticam atividades tradicionais geralmente é vantajoso para a sustentabilidade dos 

ecossistemas. 

Apesar da história da comunidade do Batoque ser marcada por instabilidade e 

muitos conflitos, a comunidade valoriza os laços familiares, a tradição, os costumes do lugar, 

a religião e as atividades produtivas voltadas para a pesca artesanal e a agricultura familiar, 

aprendidas no seio familiar. A Reserva Extrativista do Batoque mantém modos de vida 

próprios construídos através de gerações. O povo do Batoque interage com o meio ambiente 

gerando práticas culturais e sociais. 

Como em todo grupo social, há disputas dentro da comunidade e com atores 

externos. Uma das maiores problemáticas atuais da reserva é o processo de Gestão da 

Unidade de Conservação. Existem disputas entre vários grupos sociais internos (pescadores, 

agricultores, comerciantes, turistas) e com certos atores externos (principalmente com o órgão 

gestor, o ICMBio), provocadas por divergências sobre as formas apropriadas de uso e 

ocupação do território.  

Uma gestão adequada terá que levar em consideração a diversidade existente no 

Batoque e ouvir a população, dando reais consequências às suas reivindicações. Muitas das 

reivindicações da comunidade são básicas para uma vida digna das famílias do Batoque, 

como a reforma da estrada principal, a liberação para construção e reforma de casas para os 

nativos, cursos para a juventude, a melhoria do ensino local na escola, e a criação e aplicação 

de políticas públicas voltadas para os pescadores artesanais e agricultores familiares. É 

fundamental que o gerenciamento local siga um projeto que regulamente o uso do território 

levando em consideração as atividades artesanais locais, a conservação ambiental, o lazer, e a 

melhoria das condições de vida da população. 

Refletindo sobre a juventude, foi observado que há um processo de ruptura com as 

atividades tradicionais desenvolvidas pela família. Muitos jovens procuram empregos fora da 
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comunidade, rompendo com a tradição familiar. A saída da reserva para viver na cidade 

(geralmente Fortaleza) torna-se mais atrativa para a juventude, principalmente por influência 

de todo sistema educacional, social local e global que é construído colocando a vida no meio 

urbano como valorizada e produtiva. 

Repensando sobre a comunidade estudada conclui que esta apresenta problemas 

que nascem na base da organização social dos grupos internos. O órgão gestor (ICMBio) e a 

comunidade local não conseguem interagir satisfatoriamente e com isso há dificuldade de 

construir juntos um processo de gestão participativa que realmente funcione. O problema não 

está somente na falta de um plano de manejo instituído, a problemática organizacional é bem 

maior – mesmo com o plano construído os problemas persistiriam porque falta integração, 

interação e confiança. A população local não é consciente das leis e diretrizes que regem as 

unidades de conservação, eles não sabem os seus direitos, não sabem seus deveres, 

politicamente estão desinformados por isso tem sido fácil grupos mais influentes soltarem 

inverdades no local, e colocarem medo e desconfiança na mente das pessoas.  

O primeiro passo para haver uma gestão eficaz é tornar a população informada. 

Minha proposta é a construção de oficinas, seminários, conversas grupais em vários pontos da 

reserva (quem sabe em algumas casas maiores de moradores?). A execução desta proposta 

significa um desafio para o órgão gestor estatal, que normalmente tem restrições para 

execução de atividades em campo. No entanto se não houver uma modificação da estrutura do 

lado Estatal também não poderá ocorrer transformações internamente na reserva. Algo que 

pode ser interesse para colaborar na aproximação gestão-comunidade é a contratação de 

cientistas sociais, que são mais experientes no trabalho com grupos humanos. 

Nesta parceria de gerenciamento compartilhado é preciso haver envolvimento da 

comunidade através da estratégia de criação de um núcleo base na reserva – local onde 

haveria material com informações sobre programas governamentais para pescadores 

artesanais e agricultores familiares, folders sobre as leis e diretrizes de fácil compreensão das 

pessoas e acesso a internet para facilitar a busca de notícias e informes, como também cursos 

profissionalizantes. Esta base poderia ser localizada em um ponto estratégico da reserva e 

facilitaria se os jovens da localidade passassem por um processo de formação para trabalhar 

nestes locais, os recursos para pagamento destes jovens poderiam ser oriundos de projetos que 

fornecessem recursos para este tipo de inciativa. É imprescindível a existência de alternativas 

para a geração de emprego e renda na reserva, para que possam ser asseguradas fontes 
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alternativas de renda em especial para a juventude, que atualmente tem procurado emprego 

em outras localidades. 

Com relação à construção do plano de manejo, a não elaboração deste é uma falha 

em quase maioria das unidades de uso sustentável do Brasil. O que tem dificultado o 

desenvolvimento das mesmas. Os problemas de gestão ainda são as principais fragilidades das 

RESEX’s. O ICMBio tem a responsabilidade de avançar  e agilizar a construção do plano de 

manejo, já que muitas das atribuições de construção do documento partem incialmente de 

ações do órgão governamental, como coleta de informações socioambientais e zoneamento 

ambiental. A inexistência de um plano de manejo claro e suficientemente para legitimar tanto 

a ação dos órgãos oficiais quanto das pessoas da comunidade local para a gestão de áreas de 

conservação segue sendo ponto principal no fracasso das experiências com reservas 

extrativistas. 

A criação de uma Associação de agricultores do Batoque é um ponto levantado 

pelos produtores agrícolas locais que tem caráter de urgência, levantando em consideração as 

dificuldades que estes têm passado por conta da não organização do setor. Neste aspecto, o 

grupo internamente tem que se reunir para pensar sobre e construir a associação, o núcleo 

gestor e conselho deliberativo poderiam colaborar nesta organização, no entanto, o grupo de 

agricultores tem que apontar lideranças que estejam a frente do processo.  

Além de uma mudança no processo de gestão, é preciso mudar a postura da 

população local. Seria interessante se esta fosse mais ativa nas reuniões públicas, se 

organizasse melhor internamente, visando o desenvolvimento social da comunidade e a 

conservação do ambiente, e não somente os interesses pessoais ou de grupos específicos. A 

desagregação da comunidade somente trás problemáticas para a própria população, que 

termina por perder espaço no processo de gestão territorial, e por delegar para o Estado a 

tomada de decisões importantes para a realidade local.  

É imprescindível o debate no meio científico sobre a constituição das Reservas 

Extrativistas, explorando estratégias para promover a inclusão social e o fortalecimento 

cultural dos povos tradicionais residentes nestes territórios, ao mesmo tempo de garantir a sua 

integridade ecológica. 
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APÊNDICE A – GUIA DE ENTREVISTA 

1.  Qual a primeira família que veio habitar o Batoque?  

2.  De onde vieram as primeiras famílias que vieram viver o Batoque? Que famílias eram? 

3.  Como se formou a comunidade do Batoque? Em que momento eles se viram como um 

povo? 

4.  Quais as lembranças você tem sobre o processo histórico de ocupação do Batoque? Como 

vivia o povo antigamente? 

5.  O que são aqueles manguezais enterrados na faixa de praia? 

6.  Quais as mudanças ambientais você percebeu ao longo dos anos (na paisagem, na 

vegetação, entre outros)? 

7.  Qual a importância da tabuba para a comunidade? 

8.  Quais o usos que se dá ao manguezal da Boa Vista? Quais as mudanças ambientais que se 

observou nele ao longo dos anos? 

9.  Como ocorreu a ocupação pelas pessoas da faixa de praia? 

10. Como as pessoas conviviam em comunidade antigamente, antes dos conflitos pelo uso da 

terra?    

11. Em que momento alguns grupos locais começaram a perceber o valor monetário da terra e 

a vendê-la? 

12. Quais os conflitos contra atores externos ocorreram no Batoque? Em que época eles 

aconteceram? 

13. Quais grupos sociais existem no Batoque?  

14. Qual a relação que há entre os grupos existentes no Batoque? 

15. Em que momento histórico ocorreu e como surgiu a ideia de constituição de uma reserva 

extrativista no local?  

16. Como ocorreu o processo de formação legal da Reserva Extrativista do Batoque?  

17. Como foi o processo de construção da igreja católica? Em período foi construída e qual a 

importância no processo histórico? 

18. Em período ocorreu a formação das unidades sociais do Batoque, como  Associação de 

moradores do Batoque, posto policial, delegacia, casa de farinha, entre outros? 

19. Quais são as atividades econômicas desenvolvidas no Batoque? 

20. Quais as atividades extrativistas realizadas no Batoque? 
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21. Como são os modos de vida dos pescadores e agricultores familiares? Onde localizam-se 

as residências no território? 

22. Quais as principais embarcações e artes de pesca utilizadas na pesca marítima? 

23. Quais as festividades dos pescadores? 

24. Como ocorre o dia-a-dia no mar? 

25. Quais as principais espécies pescadas na pesca artesanal no mar? 

26. Em que locais são realizadas as atividades de pesca continental? 

27. Quais as principais espécies capturadas na pesca continental? 

28. Qual a relação da comunidade do Batoque com as comunidade próximas (Balbino, 

Caponga, Águas Belas e outras)? 

29. Como as outras atividades extrativistas as famílias dos pescadores realizam? 

30. Qual o destino da produção pesqueira? 

31. Quais os utensílios e equipamentos utilizados durante a pesca em alto mar? 

32. Como ocorre a conservação do pescado em alto mar? 

33. Como são os modos de vida das famílias dos agricultores familiares? 

34. Quais os produtos agrícolas são produzidos na vazante? Como ocorre o cultivo 

35. Como ocorre a criação de animais e quais animais são criados? 

36. Como ocorre a produção nos quintais produtivos? Quais produtos são cultivados? 

37. Há transformação de produtos cultivados e coletados de árvores frutíferas? 

38. Há organização social dos grupos de pescadores e agricultores? Como ocorre esta 

organização? 

39. Qual a relação das pessoas da comunidade com o órgão gestor? 

40. Onde ocorrem as reuniões de gestão compartilhada na reserva? 

41. Quais as reivindicações da comunidade para os órgão públicos? 

42. Há realmente uma gestão compartilhada da reserva? 
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ANEXO A – DECRETO DE CONSTITUIÇÃO DA RESERVA 

1.  DECRETO DE 5 DE JUNHO DE 2003 

2.  PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

3.  CASA CIVIL 

4.  SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS 

5.  Cria a Reserva Extrativista do Batoque, no Município de Aquiraz, no Estado do Ceará, e 

dá outras providências. 

6.  Publicado no D.O.U de 06/06/03 

7.  O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 

IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 18 da Lei no 9.985, de 18 de julho 

de 2000, e no Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002,  

8.  DECRETA: 

9.  Art. 1º Fica criada a Reserva Extrativista do Batoque, no Município de Aquiraz, no Estado 

do Ceará, com os objetivos de assegurar o uso sustentável e a conservação dos recursos 

naturais renováveis, protegendo os meios de vida e a cultura da população extrativista 

local. 

10. Art. 2º A Reserva Extrativista do Batoque abrange uma área de aproximadamente 

seiscentos e um hectares e cinco centiares, localizados em terrenos de marinha, tendo por 

base as Folhas MIR-685 e MIR-752, publicadas pela Diretoria de Serviço Geográfico - 

DSG do Exército Brasileiro, e delimitação elaborada pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -IBAMA, com o seguinte memorial 

descritivo: partindo do Ponto 1, de coordenadas geográficas aproximadas 38º13'37.40" 

WGr e 04º00'39.33" S, localizado na margem esquerda do Riacho Bela Vista, segue por 

uma reta de azimute 257º09'03.48" e distância de 184,367 metros, até o Ponto 2, de 

coordenadas geográficas aproximadas 38º13'43.22" WGr e 04º00'40.67" S; deste, segue 

por uma reta de azimute 312º32'59" e distância de 766,01 metros, até o Ponto 3, de 
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coordenadas geográficas aproximadas 38º14'01.54" WGr e 04º00'23.82" S; daí, segue por 

uma reta de azimute 280º10'51" e distância de 418,65 metros, até o Ponto 4, de 

coordenadas geográficas aproximadas 38º14'14.90" WGr e 04º00'21.42" S; deste, segue 

por uma reta de azimute 295º26'54" e distância de 123,34 metros, até o Ponto 5, de 

coordenadas geográficas aproximadas 38º14'18.51" WGr e 04º00'19.70" S; deste, segue 

por uma reta de azimute 225º21'37" e distância de 351,53 metros, até o Ponto 6, de 

coordenadas geográficas aproximadas 38º14'26.61" WGr e 04º00'27.75" S; deste, segue 

por uma reta de azimute 242º00'24" e distância de 42,61 metros, até o Ponto 7, de 

coordenadas geográficas aproximadas 38º14'27.84" WGr e 04º00'28.40" S; deste, segue 

por uma reta de azimute 320º29'20" e distância de 579,39 metros, até o Ponto 8, de 

coordenadas geográficas aproximadas 38º14'39.81" WGr e 04º00'13.86" S; deste, segue 

por uma reta de azimute 202º27'01" e distância de 155,81 metros, até o Ponto 9, de 

coordenadas geográficas aproximadas 38º14'41.73" WGr e 04º00'18.55" S; deste, segue 

por uma reta de azimute 296º18'24" e distância de 340,72 metros, até o Ponto 10, de 

coordenadas geográficas aproximadas 38º14'51.64" WGr e 04º00'13.64" S; deste, segue 

por uma reta de azimute 26º38'18" e distância de 43,63 metros, até o Ponto 11, de 

coordenadas geográficas aproximadas 38º14'51.00" WGr e 04º00'12.37" S; deste, segue 

por uma reta de azimute 33º08'37" e distância de 250,81 metros, até o Ponto 12, de 

coordenadas geográficas aproximadas 38º14'46.57" WGr e 04º00'05.53" S; deste, segue 

por uma reta de azimute 320º17'36" e distância de 399,05 metros, até o Ponto 13, de 

coordenadas geográficas aproximadas 38º14'54.85" WGr e 03º59'55.54" S; deste, segue 

por uma reta de azimute 355º25'17" e distância de 48,38 metros, até o Ponto 14, de 

coordenadas geográficas aproximadas 38º14'55.50" WGr e 03º59'54.10" S; deste, segue 

por uma reta de azimute 319º37'02" e distância de 1.050,24 metros, até o Ponto 15, de 

coordenadas geográficas aproximadas 38º15'17.59" WGr e 03º59'28.07" S; deste, segue 

por uma reta de azimute 51º01'14" e distância de 433,99 metros, até o Ponto 16, de 

coordenadas geográficas aproximadas 38º15'06.66" WGr e 03º59'19.17" S; daí, segue por 

uma reta de azimute 321º07'46" e distância de 1.107,16 metros, até o Ponto 17, de 

coordenadas geográficas aproximadas 38º15'29.21"WGr e 03º58'51.12" S; deste, segue 

por uma reta de azimute 77º06'49" e distância de 623,26 metros, até o Ponto 18, de 

coordenadas geográficas aproximadas 38º15'09.50" WGr e 03º58'46.61" S; deste, segue 

por uma reta de azimute 78º48'18" e distância de 97,86 metros, até o Ponto 19, de 

coordenadas geográficas aproximadas 38º15'06.40" WGr e 03º58'45.96" S; deste, segue 
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acompanhando a margem da Lagoa do Marisco, por uma distância de 384,22 metros, até o 

Ponto 20, de coordenadas geográficas aproximadas 38º15'01.22" WGr e 03º58'39.27" S; 

deste, segue por uma reta de azimute 49º43'36" e distância de 267,62 metros, até o Ponto 

21, de coordenadas geográficas aproximadas 38º14'54.60" WGr e 03º58'33.63" S, 

localizado na linha da preamar; deste, segue, no sentido sudeste, acompanhando a linha da 

preamar, por uma distância de 4.457,04 metros, até o Ponto 22, de coordenadas 

geográficas aproximadas 38º13'24.35" WGr e 04º00'23.75" S, localizado na interseção da 

linha de preamar com a margem esquerda do Riacho Bela Vista em sua desembocadura; 

deste, segue por uma distância de 1.384,35 metros, pela margem esquerda do Riacho Bela 

Vista, no sentido montante, até o Ponto 1, inicial desta descritiva, perfazendo um 

perímetro aproximado de 13.510,06 metros. 

11. Art. 3º Caberá ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis -IBAMA administrar a Reserva Extrativista do Batoque, adotando as medidas 

necessárias à sua efetiva implantação, formalizando o contrato de cessão de uso gratuito 

com a população tradicional extrativista, para efeito de sua celebração pela Secretaria do 

Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e acompanhar 

o cumprimento das condições nele estipuladas, na forma da lei. 

12. Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

13. Brasília, 5 de junho de 2003; 182º da Independência e 115º da República. 

14. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

15. Marina Silva 
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ANEXO B – AUTORIZAÇÃO PARA ATIVIDADE COM FINALIDADE CIENTÍFICA 

16.  
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