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RESUMO 

O presente estudo pretende analisar a dinâmica dos processos de trabalho de 

pescadores de currais residentes no litoral extremo oeste do Ceará, uma vez 

que a referida área, nos últimos oito anos, vêm sendo alvo de intensos 

processos de turistificação. Levando em consideração que as políticas públicas 

de incentivo ao turismo na região Nordeste do país se direcionam aos 

interesses mercadológicos economicistas (Xavier e Resende, 2008) bem como 

a operadoras estrangeiras e ao turismo imobiliário (Rodrigues, 2009; Bernal, 

2008) - o que deixa cada vez mais distante a implementação de projetos 

turísticos capazes de conciliar a preservação ambiental e a conservação dos 

modos de vida de populações locais com os interesses desenvolvimentistas - 

torna-se de suma importância uma reflexão antropológica sobre os impactos 

sócio-culturais dessas políticas para as pequenas populações locais, em 

particular nos processos de trabalho dos pescadores artesanais da praia de  

Bitupitá, Ce.  

 

Palavras-chaves: TURISMO, POPULAÇÕES TRADICIONAIS, PESCA 

ARTESANAL.  
 

 

Introdução 

O presente texto pretende analisar a dinâmica dos processos de 

trabalho de pescadores de currais que residem na localidade de Bitupitá – Ce. 

Tendo a dimensão do trabalho como fio condutor do estudo etnográfico que 

realizo desde 2010, priorizei discutir os seguintes aspectos: Como se 

desenvolve a pesca de curral? Quem exerce a atividade pesqueira? Como são 

transmitidos, organizados e construídos os saberes inerentes à prática da 

pesca de curral? Quais os trabalhos alternativos da localidade e quais os 

fatores que motivam a continuidade da pesca artesanal? 

Para alcançar respostas a esses questionamentos vou me valer do 

método etnográfico de investigação, ferramenta primordial para desenvolver 

atividades de coleta de dados etnográficos na referida região1. A estada de 

uma semana na residência de um dos pescadores mais antigos da praia 

                                                             
1
 Foram realizadas a aplicação de 120 questionários semi-estruturados no corpo do projeto 

“Antropologia e políticas públicas: incentivo ao turismo no extremo-oeste da costa cearense e impactos 
sobre populações locais”, creditado pela Prof.ª Dr.ª Lea Carvalho Rodrigues, onde atuei como 
pesquisadora CNPq-PIBIC. 

 



propiciou três visitas aos currais de pesca e, consequentemente, a apreensão 

da dinâmica de trabalho dos pescadores. 

               Parto do pressuposto de que os pescadores que desenvolvem a 

pesca de curral não agem apenas condicionados por necessidades utilitárias, 

mas que a compreensão detalhada que eles têm do entorno marinho que 

exploram e dos apetrechos de pesca que utilizam é resultado de múltiplas e 

constatadas observações e aprendizado, ao longo de gerações, e existem 

como formas de satisfazer seus apetites intelectuais e como forma de atuarem 

sobre o mundo. Assim como demonstra Lévi-Strauss em sua obra “O 

Pensamento Selvagem” (1989), em que afirma que os sistemas classificatórios 

não são criados pelas sociedades ditas ‘primitivas’ apenas para identificar 

animais e vegetais, mas igualmente para fins especulativos e intelectuais. 

Segundo o antropólogo os sistemas de classificação elaborados pelo 

pensamento selvagem não se restringem, no entanto, à natureza, nem a fins 

utilitários. Nesse mesmo sentido, Rodrigues (2007, p.12) ressalta no prefácio 

do livro “Cultura e Trabalho. Práticas, saberes e fazeres”, que: 

[...] pela natureza dos dados que coletava na antropologia o termo 
trabalho não poderia então ser utilizado da forma como, nas 
sociedades ocidentais, seus pensadores o utilizavam. Não se tratava 
apenas de formas diferentes de orientar o esforço humano na 
realização de sua vida ativa, mas também dos significados 
construídos em torno a essas práticas, que, no Ocidente, de forma 
diferenciada, a categoria trabalho passara a expressar. 

 

Para a autora é de suma importância uma “reflexão que procure ampliar 

a visão sobre o trabalho em busca da apreensão das variadas formas pelas 

quais os indivíduos interagem com esse sistema” (RODRIGUES, 2007). Dessa 

forma privilegio nesse texto tratar da dimensão simbólica contida na realização 

da atividade pesqueira. 

 

Bitupitá: contexto etnográfico 

 



O povoado de Bitupitá2, também conhecido por Almas, mesmo nome da 

antiga localidade habitada por famílias de pescadores e que hoje está coberta 

por dunas, fica a 440 km da capital Fortaleza e á 32 km do município de 

Barroquinha. O acesso ao distrito é feito por meio de carros tipo ‘pau-de-arara’, 

meio de transporte comum entre os moradores que necessitam se locomover 

entre os povoados e a sede do município, Barroquinha. O fluxo para a referida 

praia3 vem sendo facilitado em razão da melhoria da estrada, ou “rodagem”- 

denominação dada pelos moradores da praia de Bitupitá -, que consiste na 

transformação da estrada de areal em piçarra, ou terra ‘batida’.  

O lugarejo é localizado em uma APA (Área de Proteção Ambiental) 4 

sendo habitado por cerca de 4 mil habitantes5 sendo que 1.200 exercem 

atividade pesqueira como principal fonte de susbsistência e destes, apenas 700 

estão associados a Associação de Pescadores Z-236. Em Bitupitá as atividades 

relacionadas à pesca são intensamente desenvolvidas por homens, mulheres e 

jovens.  São famílias de pescadores que têm uma estreita ligação com a 

agricultura, já que antes de iniciarem o trabalho com a pesca dedicavam-se ao 

trabalho na lavoura7. 

Interessante ressaltar que grande parte dos pescadores de Bitupitá 

quando se aposentam dedicam-se integralmente aos trabalhos na lavoura. 

Muitos deles possuem um pequeno terreno nas áreas adjacentes da localidade 

onde plantam milho, feijão e melancia. Um pescador de 83 anos, Sr. Chico 

                                                             
2 A palavra é de origem tupi-guarani e significa “pancada de vento”. 
3
 A melhoria da estrada, tanto facilita o fluxo de Barroquinha para Bitupitá e outros pequenos povoados 

adjacentes, quanto facilita o fluxo de turistas a essas regiões. 
4 Na praia de Bitupitá há uma extraordinária riqueza natural proporcionada pela biodiversidade do 
estuário do rio Timonha e Ubatuba. O peixe-boi, o cavalo-marinho e muitas espécies de tartarugas 
podem ser encontrados no estuário dos dois rios. Assim, a praia integra a Área de Proteção Ambiental 
do Delta do Parnaíba, criada por Decreto Federal s/n em 28 de agosto de 1996.  
5
 Segundo dados do SIAB (Sistema de Informação de Saúde Básica),pertencente a Secretaria Municipal 

de Saúde, que por sua vez, está   inserido no Programa de Saúde da Família (PSF). Tomam-se como 
referência os dados do PSF em virtude deste ser o instrumento que pode indicar com maior 
fidedignidade o número de habitantes, já que engloba homens e mulheres de diferentes faixas etárias. 
6 Dados obtidos em entrevista com presidente da Colônia de Pescadores Z-23 de Bitupitá que foi 
constituída em 01 de janeiro de 1990 para fins de defesa, representação e assistência da classe dos 
trabalhadores profissionais da pesca artesanal e atividades idênticas na base territorial do município de 
Barroquinha. Ver Reforma Estatuária da Colônia registrada no dia 05 de agosto de 2009. 
7
 Segundo dados das 120 entrevistas, os habitantes de Bitupitá são, em sua maioria, descendentes de 

famílias de pequenos agricultores, vindos de interiores em busca de melhores condições de vida no 
litoral.  



Nené, afirma que “meus pais eram agricultores, mas o negócio ficou difícil no 

interior e meu pai decidiu vir tentar a sorte em Bitupitá por que sempre as 

pessoas diziam que pra essas bandas tava dando muito peixe”.   

Trata-se de famílias que sobrevivem do exercício de atividades 

tradicionais, como é o caso da pesca de curral e as atividades na lavoura, 

modos de vida que exigem um saber detalhado do meio em que são 

desenvolvidos. É recorrente percebermos nos depoimentos dos pescadores, 

quando narram sobre etapas do trabalho pesqueiro, sentimentos de aventura e 

emoções acompanhadas da imagem de um pescador corajoso e destemido. 

Um pescador narra impetuoso o processamento de uma das etapas mais 

importantes do seu trabalho, a despesca nos currais:  

A gente vai pro mar de madrugada...mas as vezes a gente também 
vai outros horários, por que depende da maré, da lua, sabe? Ai se 
junta uns 4 homi. Tem que ter o encarregado, um vaqueiro e dois 
mata – vaqueiro, ai a gente vai, no barco do dono do curral, sabe?! É 
assim, nesses currais aqui de beira o barco entra no curral e vai até a 
salinha (compartimento do curral), ai é amarrado em dois mourões do 
curral sabe? Ai o vaqueiro é o primeiro a cair na água e também o 
ultimo que sobe no barco. Depois cai o mata-vaqueiro com uma rede 
grande, daí a gente vai mergulhando e passando a rede no fundo do 
mar, isso no chiqueiro (compartimento onde fica grande quantidade 
dos peixes). 

 

A modalidade de pesca mais comum na praia de Bitupitá é a pesca de 

curral conhecida também por pesca de cerco fixo, trata-se de uma pesca 

adequada à ambientes sujeitos a marés onde são instalados, em função das 

correntes de marés, grandes cercados armados de modo a interceptar os 

peixes. 

Antes de dar início à construção de um curral, os pescadores realizam 

uma série de observações essenciais, dentre as quais: tamanho e declividade 

da margem, tipo de substrato, flutuação da maré, influência da correnteza e do 

vento. Sendo esses fatores, aliado a disponibilidade de capital, os principais 

responsáveis pelas características peculiares do curral. Com um conhecimento 

exato José, filho de um dos pescadores mais antigos da praia, informa 

tecnicamente o que é necessario para levantar um curral.  

São necessários 500 mourões para se fazer todo o cerco de um curral 
médio. Todos esses mourões são cobertos de arame, sendo preciso 



2.500m de arame. O custo final de um curral sai em média por 70.000 
mil reais.    

 

Alguns pesquisadores afirmam que os primeiros currais de peixe 

surgiram em Pernambuco, mais precisamente na praia de Pau Amarelo, litoral 

Norte, pelas mãos de três portugueses, Pedro Lelou, Bartolomeu Bravo e 

Baltasar de Araújo, por volta de 1694 (DIEGUES, 1999), outros defendem que 

a origem do curral é indígena e se confunde com a identidade cultural dos 

próprios pescadores. Sendo a palavra caiçara derivada do idioma tupiguarani 

(caá = mato, galhos, paus e içara = armadilha, cercado). E era usada tanto 

para denominar estacas colocadas à volta das aldeias como uma armadilha de 

pesca feita com galhos fincados na água (SILVA,1993). 

Não se sabe bem qual a origem dessas grandes armadilhas, mas elas 

aparecem em alguns pontos do litoral do Brasil, sempre onde as marés 

influenciam o ritmo da vida. É devido  a  disposição e à maneira como os 

peixes são capturados que essa tecnica de pesca é chamada de curral. A 

panagem e o arame são usados para a construção do chiqueiro, local onde o 

peixe é capturado. A distância entre os moirões que o compõem varia entre 3 e 

5 centímetros, de acordo com a espécie a ser capturada. (MOURÃO, 1967). 

A tecnica da pesca de curral consiste em; ao se aproximar do curral, 

acompanhando a maré, o cardume de peixes primeiro encontra um obstáculo: 

uma parede de mourões, conhecida como espia, com aproximadamente 80 

metros de comprimento. Fixada desde a margem, ela se estende até a sala 

grande, o centro do curral. O cardume tenta desviar do obstáculo, mas não 

acha passagem e acaba entrando na salinha, de onde não consegue mais sair 

e vai para o chiqueiro, cerco em formato circular onde o  peixe é capturado. Os 

pescadores afirmam que a tecnica do curral dá certo “por que os peixes vão 

seguindo a sombra dos moirões”. 

A despesca é feita todos os dias por ‘vaqueiros’ e  ‘mata- vaqueiros’, 

pescadores que têm  a função de lançar um rede no chiqueiro. Os peixes ficam 

vivos, dentro d’água, até a chegada do pescador. Para os conservacionistas, 

esse é um dos aspectos mais interessantes do curral, pois evita a morte 

acidental de espécies não comerciais ou de exemplares fora de padrão. Os 



peixes indesejados são simplesmente soltos, sem ferimentos ou excesso de 

estresse. 

Na orla marítima, até a última viagem (2011), foi possível calcularmos 35 

embarcações e segundo informações cedidas pelo presidente da Associação 

de Pescadores Z- 23 há uma média de 30 currais armados há 

aproximadamente 2 a 20 km da orla da praia. Há, ainda, 18 pesqueiras8 de 

alvenaria e/ou de palha em toda a praia. Dois marceneiros que residem na 

praia são os responsáveis pela construção dos barcos da região9. A marcação 

e a armação dos currais ficam a cargo dos pescadores mais antigos e 

experientes da praia.   

Chama-se marcador o pescador responsável pela montagem do curral, 

ele que vai determinar a posição exata que deverá ser armado o curral. Os 

homens que devem armar todo o curral chamam-se os batedores de mourão 

ou armadores de curral, são homens responsáveis por fixar, com batedores 

artesanais, no fundo do mar as varas, mais conhecidas por moirão, que cercam 

todo o curral.  

A realização do trabalho dos construtores de currais – marcador, 

armador e levantador- assim como dos homens que exercem a atividade de 

despesca nos currais- como o encarregado, o vaqueiro, o mata-vaqueiro- e 

também dos que trabalham na orla marítima comercializando o pescado, como 

o guará e os carregadores de peixe são marcados por intensas relações com o 

meio natural completamente diferentes das relações que regem as formas 

modernas dominantes. O pescador Piana explica que: 

O curral funciona por que todo peixe gosta de madeira, mas tem toda 
uma filosofia. Primeiro a gente tem que saber usar a madeira certa, 
por que se usar madeira de Eucalipto ela espanta os peixes, a 
madeira boa mesmo vem lá do Maranhão perto das Barreirinhas. É 
assim o peixe vai seguindo a sombra dos mourões sabe?! Ele vai 
indo pela sombra dos paus da espia até chegar na sala grande, daí 
num tem mais como ele sair, ele vira pra ca pra lá (risos) mas a forma 
como a gente faz a sala grande não deixa ele sair ai ele vai pro 
chiqueiro que é onde a gente pega eles.   

                                                             
8 Espécie de compartimento construído na beira mar onde são tratados os peixes e onde são realizadas 
negociações entre os pescadores. 
9
 Na última viagem, abril de 2011, foi relatado pelos moradores da praia o suicídio de um dos 

marceneiros da região. Relatos indicam que o jovem marceneiro após ter passado dias alcoolizado havia 
se enforcado. 



São formas de pensar, agir, relacionar-se, construir e experimentar o 

natural de maneira peculiar. Trata-se de um modo de vida em que o social está 

inteiramente integrado com o meio natural (ESCOBAR, 2010). 

Nos últimos oito anos a chegada de projetos turísticos na região10 

geraram impactos que se fizeram sentir nos discursos dos próprios moradores 

da praia que passam a afirmar que “aqui só vai prestar quando chegar os 

turistas. Ai dá dinheiro”. Outros dizem que “a rodagem (estrada) tá sendo feita 

pra vir os turistas né, aí vai ser bom pra nossa praia. Pescar não tem mais 

futuro não.” Outros ainda acreditam que “aqui só vai se desenvolver quando 

fizerem a estrada que vai trazer os turistas”. Há alguns que não exercem essa 

atividade e avaliam que “só vive nessa vida de pescador quem é viciado, por 

que tem coisa melhor pra se ganhar dinheiro, já tem um monte de turista 

querendo conhecer a praia e daqui pra frente vai ter muito turista aqui”.  

Fica evidente que a expectativa da implantação de projetos turísticos na 

referida praia - como o roteiro turístico ‘Rota das Emoções’11- representa para a 

maioria dos moradores emprego e geração de renda o que acaba por afetar as 

relações de trabalho e as relações de sociabilidade, já que os filhos dos 

pescadores vêm demonstrando desinteresse pela atividade pesqueira, principal 

atividade econômica local, na esperança de o turismo traga opções de 

emprego. A dimensão econômica local, nesse sentido, também é atingida, já 

que a atividade pesqueira é a responsável por movimentar todo comércio da 

região. 

Mas a continuidade da pesca artesanal se mantém viva na região. 

Exercida por homens que ocupam uma faixa etária de 17 á 59 anos. A pesca 

de curral representa para esses pescadores a possibilidade de fortalecerem 

                                                             
10 Segundo Arturo Escobar (2010) as políticas e programas de desenvolvimento, detentoras da lógica 
capitalista, parecem impor um ordenamento espacial aliado a uma racionalidade utilitarista contra os 
quais os grupos étnicos resistem.    
11

 O projeto foi implementado pelo Ministério do Turismo, durante a gestão de Marta Suplicy quando da 

formulação do Plano Nacional do Turismo (2007/2010) e foi apoiado por governos e instituições 

estaduais e privadas. O roteiro, conhecido por “Rota das Emoções”, visa interligar Jericoacora, no Ceará, 

Delta do Parnaíba, no Piauí, e os Lençóis Maranhenses, criando um extenso e lucrativo corredor turístico 

regional.  

 



laços familiares, afetivos e ainda atender anseios de ordem social, espiritual e 

intelectual. Como podemos perceber no relato de Sr. Chico Nené, que 

trabalhou mais de 30 anos na atividade pesqueira: 

Quando eu tinha sociedade com Januário era bom demais, certo que 
ele me enrolava muito, não me dava o dinheiro certo, mas eu não 
tinha coragem de desfazer a sociedade por que ele era daqueles 
homens bons sabe (risos) ? Não conseguia reparti a sociedade, nós 
éramos amigos desde menino, trabalhavamos juntos levando peixe 
camurupim para Serra. 

 

Outro aspecto importante a ser destacado referente à dimensão 

simbólica da atividade pesqueira diz respeito à classificação tanto dos barcos, 

quanto dos próprios currais12. Segundo Durkheim e Mauss (1995) classificar 

não é somente dispor em grupos, mas colocá-los segundo relações muito 

especiais. A sociedade seria a fonte geradora dessas classificações, pois é 

dela que parte o modelo organizador desses sistemas. 

Relata um jovem com função de vaqueiro que “todo curral tem seu 

nome, às vezes a gente que dá o nome (referente aos companheiros de 

embarcação) ou o dono do curral mesmo escolhe”. Os nomes são os mais 

variados, indo desde “Boca Torta” - classificação feita pelos companheiros da 

embarcação do Sr. Deildo, que afirmam terem dado esse nome ao curral por 

esse possuir a entrada de um dos seus compartimentos inclinada- à 

“Felicidade”, nome de um curral de fora que, segundo relato dos pescadores, 

foi dado pelo próprio dono do curral com intuito de que a ‘armadilha de peixe’ 

alcançasse o significado do nome. 

Quanto aos nomes das embarcações da praia de Bitupitá existem os 

seguintes botes: Santa Adelaide, Rosa, Fortuna, Dois Irmãos, Ventania, Bom 

Tempo, Tainha, São José dentre outras classificações. Os nomes estão 

associados a parentes, familiares, como é o caso do nome de companheiras e 

filhas, a santos e divindades – como forma de invocar sua proteção-, a 

                                                             
12 Os pescadores mais experientes possuem sua canoa, sendo, em muitos casos, ele próprio é o mestre 
da sua embarcação; outros poucos são donos de currais e distribuem os lucros de sua embarcação para 
o encarregado da embarcação, os vaqueiros e mata - vaqueiros. 

 



fenômenos climáticos, às espécies marinhas ou ainda ao mundo imaginário 

dos pescadores.   

Para Durkheim e Mauss (1995) os sistemas de classificações são um 

agrupamento dos objetos naturais conforme os agrupamentos sociais. 

Segundo os referidos autores estes tipos de classificação refletem e surgem a 

partir da morfologia do grupo; estas classificações “nada mais fazem senão 

exprimir, sob diferentes aspectos, as próprias sociedades no seio das quais 

elas foram elaboradas.” (DURKHEIM, MAUSS, 1995, p.441). 

Entre os pescadores de Bitupitá o momento da classificação dos currais 

e das embarcações representa uma situação de descontração, mas também é 

um momento particular e, ao mesmo instante coletivo do proprietário, já que, 

uma vez escolhido o nome - ou num momento de jocosidades dos 

companheiros de trabalho, ou pelos familiares do dono do curral ou da 

embarcação-, este não poderá ser alterado posteriormente. Segundo relatou o 

pescador Deildo “não existem barcos nem currais com dois nomes, se você der 

um nome, pronto é aquele que todo mundo vai chamar seu curral num tem 

mais como mudar”.   

Antes de partirem para alto mar, os pescadores do curral “Boca Torta” 

do proprietário Deildo reúnem-se ainda de madrugada próximo à orla marítima 

e ficam a contar histórias, piadas e brincadeiras sobre, e com, seus 

companheiros de trabalho. A jocosidade é constante tanto entre os pescadores 

de um mesmo bote, quanto entre homens de botes diferentes quando cruzam 

suas embarcações em alto mar. Segundo Teles (2007) esse são momentos de 

desopilar, as tensões provocadas pelo distanciamento da terra e, também, para 

enfrentar os perigos do mar.  

Na estada de uma semana na residência do pescador Deildo, percebi 

que os momentos que antecediam as idas aos currais para despesca eram 

marcados por fortes relações de sociabilidade, acompanhadas de 

descontração e companheirismo. Em várias madrugadas me surpreendi com a 

figura do Sr. Deildo na calçada de sua residência a olhar o mar, as nuvens e 

em certos momentos a mirar o seu curral, antes mesmo da chegada de seus 

companheiros de embarcação. Naquela mesma manhã Sr. Deildo exclama: 



“Hoje o mar tá bom! Tu vai hoje com a gente pro curral? Bora que o mar tá bem 

mansinho, tem nem muita correnteza, o vento tá brando, bora?  

 

A observação dos fenômenos naturais é comum entre os pescadores de 

Bitupitá, já que desprovidos de conhecimentos científicos e de instrumentos 

tecnológicos utilizam o saber tradicional como forma de manipularem o meio 

em que trabalham. Trata-se de um modo de vida regido por saberes técnicos 

particulares e detalhados, já que a pratica da atividade pesqueira se constrói 

em um meio instável e imprevisível constituído de incertezas e riscos. Entre as 

várias características que marcam os riscos da atividade pesqueira 

sobressaem às variações constantes e irrefreáveis do tempo e do mar e 

também dos seres marítimos (Maldonado,1994). 

Na praia de Bitupitá é constante aparecerem algas marinhas que 

dificultam a chegada dos peixes aos currais. Com mais de 5 anos de 

experiência em construir currais e impregnado de conhecimentos de seu pai de 

65 anos, o pescador José relata: 

 

Já faziam mais de quarenta anos que não aparecia um tipo de alga 
chamada lodo algodão. Fazem três anos que esse lodo apareceu 
aqui na praia e gerou fome pra muita gente viu?! Por que esse tipo de 
lodo destrói os paus do curral e ai a gente tem que renovar quase 
todo curral

13
.  

 

Mas, em algumas ocasiões o conhecimento exato dos recursos do mar 

não impede a ocorrência de ataques de espécies marítimas, como narra o 

pescador sr. Taih: 

Faz uns meses que morreu aqui na praia um pescador atacado por 
arraia. O aguilhão da arraia  rasgou a coxa do rapaz [...]” Acontece 
muito acidentes com arraia aqui na praia, por que as vezes elas 
entram dentro do curral e quando os meninos vão fazer a despesca 
elas tentam fugir né e daí acaba esporando os meninos?!  

A partilha14 do que é conseguido na pescaria fica a cargo do mestre da 

embarcação, que, em muitos casos, é subordinado pelo dono do curral que, 
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 A relação que os pescadores têm com a fauna e a flora marítima é constituída por um universo de 
saberes edificado a partir do  senso de observação acentuado que eles adquirem na prática. 
14 Os pescadores da praia realizam o sistema de partes (ver Acheson, 1981). Consiste num modo de 
dividir o resultado da pescaria em partes. Esse sistema é um dos aspectos que distingue a pesca 



muitas vezes, é também dono da canoa. É responsabilidade do mestre da 

embarcação vender o peixe para os guarás15, receber o dinheiro, fazer a 

partilha e levar para o dono do curral o que foi conseguido na pescaria. 

Importante frisar, nesse ponto, que alcançar a função de mestre de 

embarcação no universo dos pescadores de Bitupitá está mais ligado a um 

acúmulo de “prestígio” (CLASTRES, 1978), que ocasiona funções particulares 

estendidas ao “chefe” de embarcação- na maioria das vezes chamado de 

‘encarregado-, que uma posição de poder na concepção de Weber. 

O conserto dos apetrechos da pesca, como o remendo das malhas é 

feito ou pelo pescador, por sua esposa ou ainda por suas filhas. A presença de 

parentes nas atividades pesqueiras é outro aspecto relevante no presente 

estudo, uma vez que o papel do parentesco exerce a função de harmonizar as 

relações no ambiente de trabalho (TELES 2007; MALDONADO, 1994).  

Os processos de trabalho desde a marcação do curral até o trabalho de 

despesca e as negociações na orla marítima, baseiam-se em parcerias 

capazes de unir os indivíduos. O elemento que torna essas parcerias 

permanentes e duráveis é a reciprocidade. Também no sistema Kula, 

observado por Malinowski (1978), cada indivíduo tem o seu parceiro em uma 

outra ilha, o que marca uma relação da reciprocidade.  

O sistema de partes, isto é, mecanismo que rege as relações 

econômicas pesqueiras de Bitupitá, é sustentado por um alto grau 

reciprocidade e honestidade. Como afirma um pescador com função de 

vaqueiro: 

 

 O dono do curral deixa tudo comigo [...] eu que pego o dinheiro da 
produção, eu divido o peixe bagana (peixes pequenos) entre a gente 
(se referindo aos companheiros de pesca). No final do dia é que vou 

                                                                                                                                                                                   
artesanal da pesca industrial. Na experiência etnografada, a divisão é chamada quatro por um, é feita da 
seguinte forma: se o conseguido for R$ 100,00, o encarregado da embarcação fica com R$ 50,00 e a 
outra metade é dividida igualmente para os dois vaqueiros e um mata-vaqueiro. Esse sistema de partes 
motiva um trabalho mais unificado, isto é, os pescadores exercem todas as funções, ainda que tenham 
funções fixas. 

15 Compradores de peixe da costa marítima. Existem em média cinco guarás na praia de Bitupitá. Esses 
homens, que geralmente são donos de pesqueiras compram cordas de peixes por um valor irrisório e 
vendem por um preço elevado para os atravessadores, esses, por sua vez, têm um veículo para 
transportar o peixe para outras cidades.    



lá (no dono do curral) dizer quanto foi à produção e deixo minha parte 
com ele

16
.   

 

Se partirmos da concepção de Mauss (2008) quando esse faz a análise 

da dádiva, da reciprocidade e das trocas nas "sociedades arcaicas" e apreende 

um conjunto de prestações aparentemente livres e gratuitas, mas que são, 

como ele demonstra, obrigatórias e interessadas: os presentes, podemos  

concluir que nem tudo é relação mercantil, nem tudo é cálculo utilitário: “uma 

parte considerável de nossa moral e de nossa própria vida detém-se sempre 

nessa mesma atmosfera da dádiva, da obrigação e da liberdade mescladas” 

(Fournier,1992).  

Na construção dos currais os saberes construidos por gerações e o 

saber vivido e experienciado de cada pescador são privilegiados. O Sr. Piana 

de 76 anos e com mais de 35 anos de experiência em  armar e levantar curral,  

orgulhoso de toda seu conhecimento,  relata: 

 Minha fia todo curral é igual, tem a espia, a sala grande, a salinha e 
o chiqueiro, mas se o montador do curral não for experiente e a 
montagem não for bem feita, não pegua peixe. Olha eu já montei e 
armei muito curral, mas sempre que vou montar um aprendo coisas 
novas. Para armar o curral precisa de muito cuidado, se num souber 
colocar os moirões o curral é derrubado com o movimento da maré.  

 

Os construtores de currais constroem, organizam e  transmitem esses 

saberes no exercício rotineiro das atividades pesqueiras.  A transmissão 

desses saberes, assim como o próprio conhecimento tradicional, opera com 

unidades perceptuais, com qualidades segundas, coisas como o cheiro, cores, 

sabores (CUNHA,2009).  Com  relato do sr. Piana fica evidente que o 

conhecimento desses pescadores não se limita a um tempo cronológico, nem a 

algo estático e fechado. Trata-se de uma obra aberta, inacabada que está se 

fazendo cotidianamente (CUNHA, 2009). 

Para manter vivo um modo de vida que valoriza a verdadeira ‘ciência do 

concreto’(LÉVI-STRAUSS, 1962) - o ‘fazer com as mãos’-, os pescadores de 
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A função de mestre é atingida com o acúmulo de prestígio (CLASTRES), e este por sua vez é possível 
quando o pescador deixa sua produção com o dono do curral. A honestidade também é um caráter 
necessário para se atingir o cargo de mestre.  



currais metaforizam o trabalho da pesca, a revestem de novas significações 

que ultrapassam valores e interesses do mercado.   

Lévi- Strauss defende que os saberes, tanto o científico como o 

tradicional, repousam ambos sobre as mesmas operações lógicas e, mais, 

respondem ao mesmo apetite de saber: procuram entender e agir sobre o 

mundo. Segundo o antropólogo (LÉVI-STRAUSS,1962 ) as diferenças provem 

dos níveis estratégicos distintos a que se aplicam.  

O pensamento mítico não é estruturado a partir de outras estruturas, 
mas no plano prático utiliza resíduos e fragmentos de fatos para 
elaborar estruturas e a ciência com suas hipóteses e teorias, 
conseqüência de muitas estruturas cria seus meios e resultados e 
expõem em forma de fatos.  

 

Compreender a lógica do sistema de conhecimentos dos pescadores de 

currais da praia de Bitupitá a partir da analogia que Lévi-Strauss faz do 

pensamento mítico com a brecolage reside no fato de que, tanto o trabalho de 

um brecoleur, quanto à lógica dos saberes tradicionais se desenvolvem e 

operam a partir dos materiais e utensílios disponíveis no meio (LÉVI-

STRAUSS, 1962)17. O brecoleur, assim como o pescador, quando diante de 

uma tarefa inventam um conjunto predeterminado de conhecimentos teóricos e 

práticos que limitam as soluções possíveis. Como podemos confirmar nesse 

relato do sr. Deildo: 

A gente tem que tá todo tempo consertando o curral. Fui pegar esses 
pedaços de corda lá nas Almas pra amarrar uns moirões que estão 
solto no meu curral. Tenho uns arames ali no meu quintal [...] vou 
levar amanhã para os currais pra consertar uns buracos que tem no 
cercado do chiqueiro.  

 

Para se tornar um pescador de curral é preciso conseguir interagir, antes 

de tudo, com os recursos naturais e ter percepções do tempo e do espaço 

diferentes daquelas da sociedade abrangente (Thompson, 1991) Um pescador 

disse-me parodiando que: 

                                                             
17 Ver capítulo “A Ciência do Concreto” da obra O Pensamento Selvagem de Lévi-Strauss onde é feita 
analogia do pensamento mágico com o trabalho de um bricoleur, tipo de artesão, que trabalha com os 
materiais e utensílios disponíveis, assim como o pensamento primitivo que utiliza o que esta disponível 
no meio sensível. 



Oh quando a gente vai mais de três vezes pro curral e não pega 
muito peixe, pode ir ver que tem mero na boca do curral (risos). É 
minha fia quando a pesca tá ruim a gente tem que descobrir o motivo. 
Oh por exemplo, quando a água tá bem limpinha os peixes 
conseguem sair do curral, quando tem um tipo de peixe chamado 
tubarão- mero dentro do curral os outros peixes não entram não [...] 
Os currais lá de fora são bons só num período do ano, depois fica 
ruim lá e fica bom aqui pros currais de beira.   

 

Os pescadores usam seu corpo como principal componente de trabalho. 

O corpo do pescador é o principal instrumento do sistema mecânico do barco, 

que age conforme o todo; sem uso de nenhuma aparelhagem tecnológica, ele 

mergulha seu próprio corpo, que tem como extensão uma grande malha de 

rede, nas profundezas do mar na tentativa de capturar todos os peixes presos 

num dos compartimentos dos currais.  

O corpo do pescador, por movimentos, transmite estados internos, 

sentimentos e emoções que são representados no movimento de empurrar o 

barco para o mar, no ritmo compassado dos vaqueiros e mata-vaqueiros na 

despeça dos currais, no ato de amarrar o barco nos mourões do curral entre 

outras ações que constituem o ato de pescar. Assim, partindo da concepção de 

Laban (1978) “a ação corporal compreende um envolvimento total da pessoa: 

racional, emocional e físico”. A velocidade do movimento do pescador ao 

realizar a despesca nos currais é uma demonstração de como o pescador 

treina o seu corpo para a faina pesqueira18. 

A transmissão dos saberes inerentes a prática da pesca de curral fica a 

cargo do próprio cotidiano das famílias de pescadores, que inserem seus filhos, 

desde cedo, no mundo da pesca. Enquanto, os meninos aprendem com os pais 

o manuseio dos apetrechos da pesca na orla marítima- acompanhando, muitas 

vezes, o pai até os currais -, as meninas, nos alpendres de suas próprias 

casas, se familiarizam com ato de tecer as redes de pesca com a mãe. Trata-

se de um trabalho marcado pelo aspecto coletivo e social.  
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 Enquanto um vaqueiro mergulha com a rede até o fundo do mar o outro pescador espera o momento 
de dar o seu mergulho, que será quando o outro subir, enquanto realizam compassadamente esses 
movimentos o encarregado da embarcação aguarda o momento de realizar a uma das tarefas mais 
importantes da despesca (fechar a boca da rede para que não sai nenhum peixe) apoiado em  cima de 

dois moirões. 



Por outro lado, sendo o modo de vida do pescador regulado por um 

“tempo natural” e não pelo “tempo relógio” (Thompson, 1991), isso condiciona à 

atividade pesqueira e, consequentemente, ao pescador um status inferior ao do 

trabalhador assalariado. A forma como é organizado as suas relações de 

trabalho e o modo como o trabalho pesqueiro se realiza- através de relações 

informais que se desenrolam integradas as condições naturais do meio- 

condiciona a figura do pescador à imagem do aventureiro, de vadio e ocioso, 

ficando para esses a tarefa de construir uma imagem coerente da pesca como 

um trabalho.  

Mas, ainda que precárias as condições de trabalho enfrentadas pelos 

pescadores e ainda que tenham uma representação social negativa, as trocas 

simbólicas- não apenas econômicas- existentes na atividade pesqueira 

representam o fator primordial para continuidade de um modo de vida regido 

por saberes particulares perpassados por intensas relações com o meio 

natural.  

O interesse em desenvolver esse artigo consistiu na tentativa de dar a 

devida importância ao modo de vida de populações locais, em particular dos 

pescadores da praia de Bitupitá, visto que essas localidades são alvos de 

intensos processos de turistificação19 e as populações que habitam essas 

regiões não têm, no plano jurídico, clareza quanto aos seus direitos territoriais, 

muito menos a mesma força que os grandes grupos empresariais para fazer 

valer os seus interesses (RODRIGUES, 2008). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Ver Rodrigues (2008). 
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