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RESUMO 

As comunidades pesqueiras marítimas da Zona Costeira Cearense são 
territórios historicamente apropriados, com paisagens ímpares, modos de vidas 
pautados no ritmo da natureza, principalmente ligados atividades extrativistas. 
Contudo, a partir da segunda metade do século XX, estas comunidades 
passaram a sofrer transformações, principalmente devido o veraneio, a 
especulação imobiliária, a urbanização turística e a carcinicultura e produção 
de energia eólica, em períodos mais recentes. Com tantos conflitos, surgem no 
contexto nacional, alternativas que protegem o modo de vida desses grupos 
sociais, como é o caso das Reservas Extrativistas, unidade de conservação de 
uso sustentável. Este texto tem como objetivo refletir a realidade da 
comunidade pesqueira do Batoque, trazendo à tona a discussão sobre seu 
histórico de luta e conflito por terra e território que resultou na criação da 
Reserva Extrativista do Batoque, localizada no município de Aquiraz – CE, 
região metropolitana de Fortaleza. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo corresponde a um dos resultados de nossa monografia, 

intitulada Reserva Extrativista do Batoque: análise do ensino de Geografia 

contextualizado, que fora apresentada ao Departamento de Geografia da 

Universidade Federal do Ceará, no ano de 2011. Trata-se, portanto, de um 

texto que traz objetiva refletir sobre os conflitos por terra e território cuja 

comunidade pesqueira do Batoque enfrentou durante as últimas décadas do 

século passado até, efetivamente a criação da Reserva Extrativista que, em 

teoria, viria para garantir os direitos da comunidade.  

  Assim, esta pesquisa preocupou-se em investigar principalmente a 

realidade desta comunidade pesqueira marítima (CPM)1, com seus costumes e 

                                                             
1
 As comunidades pesqueiras marítimas cearenses, portadoras de saberes complexos que se 

enraízam seu território à beira-mar, são caracterizadas por possuírem seu modo de vida 
particular, baseado na pesca artesanal(através da captura da lagosta,do peixe entre outros), na 



tradições, transformada em reserva extrativista, compreendendo, nesse 

sentido, suas características geoambientais, suas atividades econômicas, suas 

práticas culturais e seu modo de vida tradicional.   

A metodologia contou com a etapa de revisão de literatura, onde procuramos 

estudar sobre a legislação que rege as unidades de conservação, 

notadamente, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e sobre temas 

pertinentes à pesquisa como zona costeira, comunidades pesqueiras entre 

outros.  

Num momento posterior, via autorização do Instituto Chico Mendes de 

Biodiversidade e Conservação2 (ICMBio) e da própria comunidade, iniciamos o 

planejamento e a realização dos trabalhos de campo onde foram feitos 

registros fotográficos, entrevistas, observações assistemáticas, contato com 

lideranças locais entre outros. A partir das informações, realizou-se 

posteriormente, a análise dos dados, elaboração cartográfica e, finalmente a 

interpretação dos dados obtidos em campo e em gabinete. 

Este artigo está subdividido em quatro partes: a primeira, onde tecemos um 

panorama histórico sobre a zona costeira cearense, sobressaltando os 

momentos de disputa por terra e território; a segunda, onde focalizamos a 

discussão sobre a comunidade do Batoque, ressaltando seus conflitos e o 

processo de criação da reserva extrativista; a terceira, onde refletimos sobre as 

características da comunidade, seu modo de vida e principais atividades 

econômicas e, finalmente a última parte, onde evidenciamos as considerações 

finais sobre o objeto de estudo. 

2 PANORAMA HISTÓRICO DA ZONA COSTEIRA CEARENSE 

A Zona Costeira Cearense constitui-se como um espaço de paisagens 

exuberantes, culturas ímpares e modos de vida pautados em atividades 

                                                                                                                                                                                   
agricultura de vazante e de quintais produtivos, no artesanato (labirintos, manzuás, redes de 
pesca) e em pequenos comércios(LIMA,2011) 

2
     Realizou-se o contato com o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e Conservação 

ICMBio, órgão gestor da Resex, via Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade - 

SISBio e, como resultado, foi apresentado à comunidade a proposta da pesquisa que, 

posteriormente, recebeu autorização para a sua efetivação 



extrativistas. Entretanto, durante as últimas décadas, este mesmo espaço, 

resultado de um processo social histórico (SANTOS, 1996) vem sendo lócus 

materialização de desigualdades e conflitos advindos, sobretudo, do 

crescimento do turismo de massa, do veraneio, da carcinicultura e da 

instalação de parques eólicos nos campos de dunas.  

As comunidades pesqueiras artesanais, nesse contexto, destacam-se pelos 

conflitos vividos nesta zona costeira, principalmente, pela resistência contra a 

ação de agentes externos e muitas vezes internos, através da afirmação da 

luta em defesa da terra, pela pesca artesanal3, por meio de manifestações, 

ações na justiça e, também, idealizando formas de resistências que permitam a 

perpetuação da tradição da cultura material e imaterial e do modo de vida das 

populações tradicionais e povos originários. Tal realidade que justifica a criação 

das reservas extrativistas – por definição abrange áreas utilizadas pelas 

populações extrativistas tradicionais e tem como objetivo básico proteger os 

meios de vida e cultura dessas populações (SNUC, 2000). 

Assim, voltando-se para os espaços litorâneos de modo geral, vemos que no 

Brasil, eles ao longo dos anos tem grande importância. Isto se comprova 

quando observa-se que, uma boa parte (65%) da população brasileira vive à 

beira – mar (MORAES, 2007). O Ceará, nesta conjuntura, com seus 573 Km de 

linha de costa é sempre citado por ter expressivas paisagens, e ecossistemas 

singulares.  

Conforme Claudino-Sales (2007, p. 255), a zona costeira cearense atual, 

resultante de uma evolução ao longo do tempo geológico por meio de 

intervenções da tectônica de placas, isostasia e agentes externos (correntes 

litorâneas, marés, ventos e precipitações), “ao longo das últimas décadas vêm 

sofrendo transformações em função de usos e ocupações indevidos” (...) que 

“tem priorizado o crescimento econômico e elitizado da região, sem 

preocupação com a sustentabilidade socioambiental da área.” 

                                                             
3
“ (...) essa pesca ( a artesanal) se caracteriza pela simplicidade tecnológica (uso da propulsão natural ou 

de pequenos motores, barcos e instrumentos artesanalmente feitos pelos próprios pescadores), pelo 

trabalho familiar sem a prática do assalariamento. Os mesmos processos e tarefas (náuticas, de captura, 

desembarque e distribuição do peixe), são desempenhados pelos mesmos grupos de trabalho, as 

tripulações dos barcos que se constituem no caso, de 3 ou 4 pescadores.” (MALDONADO, 1993, p. 26) 

 



A zona costeira cearense atual possui uma dinâmica caracterizada por 

elevadas precipitações, regime eólico com média de 7 m/s, correntes litorâneas 

e marés semi-diurnas, com praias formadas de areias quartzosas, com 

presença, em toda a costa, desembocaduras fluviais e bosques de manguezais 

(CLAUDINO-SALES, 2007).  

É nesse contexto de exuberância que encontra-se grande parte do município 

de Aquiraz, inclusive a Reserva Extrativista do Batoque. Localizado à 21 Km de 

Fortaleza, este município se sobressaiu na Zona Costeira Cearense, 

principalmente com a valorização dos espaços costeiros, associado ao 

processo de litoralização que significa uma valorização crescente pelos 

espaços litorâneos conforme o avanço dos anos (MADRUGA, 1992).  

Pereira (2006, p. 51) explica o porquê de Aquiraz ter se destacado nestes 

aspectos supracitados, de sobremaneira dentre outros municípios costeiros. 

Sobre este fato, o autor escreve: 

Surge uma questão: por que Aquiraz e não outro município 
litorâneo?Pode-se enumerar uma série de argumentos que tornam a 
relação Fortaleza-espaço Litorâneo de Aquiraz um caso importante 
para compreender a integração e expansão metropolitana.: 1)Aquiraz 
e Fortaleza mantêm relações desde o período colonial; 2) compõe a 
Região Metropolitana de Fortaleza desde sua instituição; 3) é o único 
município metropolitano inserido no litoral leste; 4)suas praias foram 
as primeiras a receber os veranistas fortalezenses; 5) e tem a 
segunda maior concentração de veraneio marítimo do Estado. 

 

Entretanto, para compreendermos como a comunidade do Batoque decidiu 

resistir a tais processos, e finalmente tornar-se, depois de muitos anos e lutas, 

uma Reserva Extrativista (Unidade de Conservação de Uso Sustentável), é 

importante reconhecera dinâmica do processo da ocupação da Zona Costeira 

Cearense, nas últimas décadas. 

2.1 Panorama histórico da Zona Costeira Cearense 

As comunidades pesqueiras marítimas no Ceará vêm sofrendo, desde a 

segunda metade do século XX, mutações e interferências internas e externas 

no tocante ao seu modo de vida tradicional. Estas transformações resultam de 

uma crescente valoração e valorização dos espaços litorâneos, que irá 

desencadear no “território desta zona, ocupações provocadas pela 

urbanização, pela industrialização e pelo turismo” (MADRUGA, 1992, p. 15). 



No livro “A valorização do espaço”, Moraes e Costa (1999) descrevem a 

diferença entre a valoração e a valorização do espaço, dizendo que, o primeiro 

significa atribuir valor (preço, por exemplo), mensurar quantitativamente ou 

qualitativamente um bem, fruto da apropriação imaterial da realidade. O 

segundo, por sua vez, significa objetivar este valor, dando-lhe valor de uso, ou 

seja, utilidade para a vida. Sob esta ótica, tem-se a transformação dos recursos 

naturais em mercadorias para a sociedade.  

Reafirma Moraes (2005, p. 35), a valorização do espaço diz respeito a 

“riquezas naturais transformadas em objetos de consumo e de formas 

construídas que se agregam ao solo sobre o qual são erguidas” enquanto a 

valoração do espaço fala do valor ou preço atribuído ao espaço. Assim, fala-se 

de uma relação sociedade/espaço onde, o trabalho materializado na paisagem 

agrega valor à natureza.  

Enumeram-se distintas razões que trazem à Zona Costeira esta valorização. 

Moraes (2007) afirma que dentre estas razões pode-se destacar 

os terrenos próximos ao mar são relativamente raros em relação ao 
conjunto das terras emersas, o que lhes atribui de imediato um 
caráter diferencial(...) Do ponto de vista da biodiversidade, a zona 
costeira acolhe quadros naturais particulares de alta riqueza e 
relevância ecológica, o que os qualifica como importantes fontes de 
recursos. Em termos da circulação, (ela) aparece como área 
estratégica em função da importância dos fluxos oceânicos no mundo 
contemporâneo. (MORAES, 2007, p. 31) 

Desse modo, vê-se que a Zona Costeira Cearense passou e passa por 

processos históricos de valorização que tanto modificam o seu uso como o 

modo de vida daqueles que a tem como locus de sua subsistência e 

moradia/vida, isto é, as comunidades pesqueiras. É válido destacar no espaço 

e no tempo quais são as mutações observadas e quais são os processos vêm 

transformando esses territórios. 

Lima (2002, p. 60; 2006) traça um panorama de cinco situações históricas 

importantes na zona costeira cearense:  

a primeira, observada até fins da década de 60 do século XX, relativa 
ao uso e à ocupação da zona costeira por comunidades tradicionais, 
cidade portuária (Fortaleza) e cidades costeiras (Camocim, Aracati e 
Paracuru). A segunda, a partir do inicio de 1970, inicia-se com o 
processo dos “paraísos cearenses” (com a “descoberta da praia de 
Canoa Quebrada) e surgem os “viajantes” em diferentes localidades 
praianas – inicialmente, deu-se a chegada de pessoas às casas dos 
pescadores, pedindo pouso; o veranismo chegou aos municípios 



costeiros vizinhos a Fortaleza (Icarí e Cumbuco, município de 
Caucaia; Prainha, município de Aquiraz). A terceira, até meados da 
década de 1980, surgiu com os grileiros e especuladores imobiliários 
nas praias; casas de nativos (na sua maioria de taipa) foram e ainda 
são compradas e, em seguida, transformadas em segundas- 
residências – o veranismo alcançou municípios cearenses distantes 
da capital; pescadores e mulheres de pescadores deixaram seus 
afazeres costumeiros e passaram a ser “caseiro”; evidenciaram-se 
vários casos de disputa pela posse da terra. A quarta, final da década 
de 1980/inicio da década de 1990, remete ao processo de 
urbanização (turística) e “incorporação produtiva” do litoral cearense à 
economia nacional e internacional”. (p. 60) 

Nesse sentido, vê-se que no primeiro momento histórico o uso e a ocupação da 

Zona Costeira eram feitos por comunidades tradicionais majoritariamente 

descendentes de indígenas, quilombolas e sertanejos retirantes dos lugares de 

seca.  

Num segundo momento, especificamente no início de 1970, torna-se comum a 

presença dos “viajantes” nos espaços litorâneos, principalmente nos chamados 

“paraísos cearenses” como Canoa Quebrada. O momento posterior, a saber, 

até meados de 1980, caracteriza-se pelo incremento do veraneio. Nesse 

período, pescadores passaram a substituir suas atividades tradicionais (como a 

pesca), pela ocupação de caseiro, vigias, faxineiros, garçons. A ação intensa 

dos especuladores imobiliários e dos grileiros desencadeou na compra de 

várias residências de nativos 

A quarta situação histórica culminou no processo de urbanização (turística) e 

incorporação do litoral cearense a roteiros nacionais e internacionais no inicio 

da década de 1990. Em meados da década de 90 inicia-se o processo 

planejamento e efetivação do turismo que foi, sobretudo, desenvolvido a partir 

do Programa de Desenvolvimento de Turismo do Litoral do Ceará – 

PRODETURIS e do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – 

PRODETUR-NE (DANTAS, 2002).  

Finalmente, a partir dos anos 2000 surge no contexto da Zona Costeira outras 

duas impactantes atividades, a saber, a carcinicultura – cultivo de camarão em 

cativeiro, e a implantação de parques eólicos nos campos de dunas. Essas 

atividades irão trazer aos povos do mar constantes conflitos sociais e danos 

socioambientais, degradando, inclusive, sistemas naturais de importância 

singular, como é o caso do ecossistema manguezal. 



Conforme Meireles (2006, p. 1), esses danos socioambientais 

estão relacionados com a utilização e a ocupação desordenada dos 
sistemas ambientais que dão suporte à evolução morfoestrutural e 
paisagística da zona costeira, à sustentação sócio-econômica e 
cultural das comunidades tradicionais e à conservação da 
biodiversidade. 

 Nesse sentido, os conflitos socioambientais não são simples, pelo 

contrário, mostram-se complexos, pois a sua solução depende do caminho que 

os seus protagonistas irão tomar (NASCIMENTO, 2010, p. 51).  A partir desse 

panorama exposto, surgem na Zona Costeira conflitos socioambientais deste 

processo de urbanização turística, da ação dos especuladores imobiliários 

entre outros. Conflitos decorrentes da chegada do estranho que passa a 

comprar as casas dos pescadores, da efetivação da pesca predatória, da 

atividade da carcinicultura e agora, da implantação de parques de energia 

eólica, passam a fazer parte de todo este espaço. 

 Sobre este processo, Moraes (2007) disserta que 

Poder-se-ia dizer, que um dos problemas mais sérios existentes hoje 
no litoral, principalmente nas zonas de expansão recente da 
ocupação, reside nos conflitos oriundos da sobreposição dos títulos 
de propriedade, Estes se originam tanto da grilagem de terras, quanto 
da recorrência de processos de sobre-povoamento nos espaços 
litorâneos...(MORAES, 2007, p. 26). 

  

As comunidades pesqueiras que vinculam-se, principalmente, ao ritmo e as 

temporalidades da natureza passa, a partir da década de 80, confrontaram4 

com veranistas, grileiros e empreendedores turísticos5. É a valorização dos 

espaços litorâneos, que Madruga (1992) chamou de processo de litoralização, 

provocando na Zona Costeira Cearense, grandes conflitos, perdas e 

transformações substanciais.   

Nesse escopo, entende-se que a terra na Zona Costeira passa a ser a principal 

mercadoria no Ceará, atraindo investimentos nacionais e internacionais 

                                                             
4
  Conforme Pinheiro (1998, p. 19) os modos de vida em confronto iniciaram-se com a presença 

dos colonizadores que, impunham aos indígenas uma “nova noção de tempo que passou a ser 
marcado, nas aldeias, pelo sino da igreja, mas sobretudo, adotar noção de utilidade no sentido 
mercantilista era essencial (...) o conflito entre o mundo europeu e dos povos ameríndios 
estava centrado nas disputas pelas terras e, sobretudo, nas tentativas reiteradas de 
transformar os povos indígenas em produtores de mercadorias, isto é, que esses adotassem o 
modo de vida que se constituía na Europa”. 

 



(principalmente aqueles voltados ao turismo de massa), que, por 

conseqüência, tendem a expulsar e segregar as comunidades pesqueiras 

marítimas que ancestralmente e sustentavelmente usufruem de tais territórios. 

3 A COMUNIDADE PESQUEIRA DO BATOQUE EM FOCO 

Torna-se importante, antes de prosseguir no caminho aqui proposto, dedicar-se 

a explanar, de modo pontual, a origem e a história da comunidade pesqueira 

marítima do Batoque. Este retorno as múltiplas temporalidades do objeto de 

estudo, é de importância ímpar uma vez que, é no investigar e no decompor 

delas que resulta as relações sociais específicas (LEFEBVRE, 1999).   

Os espaços litorâneos de Aquiraz, conforme registros históricos passaram a 

ser utilizados por volta do século XVII. De acordo com Silva (1987) apud Braid 

(2004) o porto do Iguape chamou a atenção dos colonos da época devido a 

disponibilidade de madeira para conserto das embarcações e a calmaria das 

águas da enseada local. Entretanto, fora somente no século XIX que a família 

Vitorino ocuparia o Batoque, a fim de coletar a tabuba6 e realizar a atividade 

pesqueira. Almeida e Lima (2003) afirmam que a ocupação no Batoque ocorreu 

de modo lento e ao redor da Lagoa do Batoque. As casas, à época, eram 

quase que a maioria de taipa ou palha de coqueiro. Em sua paisagem belezas 

cênicas ímpares que, atrai ainda hoje olhares deslumbrados de turistas e 

veranistas. 

Inicialmente, entende-se a importância que o nome de um determinado lugar 

possui. Encontra-se, na literatura, diversas versões para a origem da topomínia 

Batoque. Segundo Gomes e Vieira Neto (2010), registram-se oralmente na 

comunidade três histórias distintas. Os mais antigos contam que o nome 

Batoque advém dos indígenas Botocudos; outros afirmam que o nome vem de 

uma madeira branca abundante no local utilizada pelos indígenas como 

ornamentos; finalmente, há aqueles que relatam que palavra batuque, remete-

se ao som do movimento das águas das lagoas contidas na reserva. Este 

tilintar das águas, provoca um batuque semelhante ao dos instrumentos de 

percussão, que, popularizou-se como “batoque” entre os nativos.  

                                                             
6
 De acordo com Gomes e Vieira Neto (2010), as tabubas são plantas existentes dentro do rio e 

da lagoa do Batoque. Elas se configuram como principal matéria – prima de vários fazeres 
artesanais como tapetes, cortinas, cestas entre outros. 



Localizada na porção leste da Zona Costeira cearense7, no município de 

Aquiraz, a aproximadamente 54 km de Fortaleza, a comunidade de Batoque 

(Foto 01), que tem como principal via de acesso a CE-040 e uma posterior 

estrada carroçal (vicinal). Segundo o Departamento de Estradas e Rodovias – 

DER, está programado a pavimentação da estrada para o Batoque para o inicio 

de 2012.  

3.1 Conflitos vividos na comunidade do Batoque: da luta à criação da 

RESEX 

Os conflitos e as lutas pelo direito à terra e ao território, por sua vez, iniciaram-

se na década de 80. O primeiro conflito teve como protagonista o Sr. Antônio 

Sales Magalhães que, começou a comprar coqueiros dos moradores, 

colocando suas iniciais como demarcação da posse da terra.  

Braid (2006) revela que os ataques do referido senhor aumentou quando este 

passou a impedir a venda dos cocos, proibindo também o uso das vazantes e a 

construção de casas pelos filhos dos nativos. Lima (2002) afirma que a 

gravidade da situação foi percebida pelos “batoqueiros” em 1988 quando o 

grupo de jovens do Conjunto Palmeiras (Fortaleza) e representantes do 

Conselho Pastoral dos Pescadores - CPP foram ao Batoque, a fim de ajudar a 

comunidade a entender por que os moradores passaram a ter restrições no uso 

do espaço e dos recursos naturais, enfim,  construir  a resistência a ação do 

grileiro. Ações foram encaminhadas à Justiça Federal com a ajuda do Centro 

de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos – CDPDH. 

Com a questão do conflito com o Sr. Antônio Sales Magalhães ainda não 

resolvida, vieram as investidas do Sr. Domingos Miguel Gazzineo Filho, que 

chegando aos poucos na comunidade comprou uma posse, onde construiu 

uma segunda-residência, e começou a distribuir presentes e agrados a todos e, 

logo depois, apresentou-se como dono de uma área da comunidade cuja 

finalidade seria a construção de um hotel 5 estrelas. Conforme noticiou o jornal 

Diário do Nordeste (1993), Miguel Gazinneo, na época, se dizia dono de 80 

                                                             
7 A comunidade situa-se entre as coordenadas  3° 58' 30” a 4° 00' 50”, de latitude Sul e 38° 13' 
20” a 38° 15' 10” de longitude Oeste, possuindo como pontos limítrofes, o oceano atlântico a 
Norte, o município de Cascavel a Leste, Pindoretama ao Sul e a comunidade de Barro Preto a 
oeste (VIDAL, 2006). 



hectares da praia do Batoque, comprados do mesmo Sr. Antônio Sales 

Magalhães. 

A ação da então estruturada Associação de Moradores do Batoque8, através 

da liderança de Maria Odete de Carvalho Martins e de parceiros de luta 

(CDPDH e Arquidiocese de Fortaleza), que nesse momento, tiveram um papel 

importantíssimo. Feitos os pedidos de providência no Departamento de 

Patrimônio da União (DPU9) foram , em 1995, derrubadas as cercas e uma 

segunda construção do Miguel Gazinneo, já com fins turísticos (LIMA, 2002). 

Com uma organização mais consolidada, a comunidade do Batoque enfrentou, 

no final de 1998 mais um conflito, agora contra o casal Francisco Ivens e Sá 

Dias Branco e Maria Consuelo Leão Dias Branco.  Nesse momento, a 

comunidade se viu ameaçada, também, pelo poder da Construtora Odebrecht, 

que se vinculou ao projeto. Esta construtora relatava uma negociação feita com 

o casal Dias Branco que contava ter adquirido a posse da terra do mesmo Sr. 

Antonio Sales Magalhães. A ideia era construir um complexo hoteleiro10 de 14 

meios de hospedagem, com  8 km de extensão na linha de costa. De acordo 

com o jornal O Povo (1998), o projeto do megaempreendimento turístico 

Aquiraz Resort englobava as praias do Batoque e do Barro Preto. Os 

investimentos seriam em torno de US$ 170 milhões na primeira fase.  

Contudo, ao passo que esse especulador tentava retirar dos batoqueiros o 

direito à terra e ao território, a comunidade  articulava em conjunto com o 

CDPDH alternativas para resolução do conflito. Com a chancela do Ministério 

Público Federal firmou-se entre as partes litigantes, em 24 de maio de 1999, 

um Termo de Ajuste de Conduta que resguardava o território da comunidade. 

Com a assinatura do acordo que reconheceu aos nativos o direito à terra,  o 

CNPT/IBAMA/CE deu encaminhamento, conforme solicitação da Associação de 

                                                             
8
 Braid (2004, p.105) afirma que a comunidade organizou sua Associação de Moradores em 1989 com a 

intenção de “se organizarem para lutar pela permanência em suas terras e a sustentação da 

comunidade”. 
9
 Atual Superintendência de Patrimônio da União – SPU. 

10
 Tais ações, pretendiam ocupar/usufruir também uma parte da reserva indígena, em 

particular, parte da lagoa da Encantada, resguardada pela constituição de 1988, artigo 231 e 
232.  
 



Moradores do Batoque, em 2001, ao processo de criação de uma a Reserva 

Extrativista11. (LIMA, 2002; BRAID, 2004). 

Durante este processo foram realizadas 10 oficinas com diferentes sujeitos da 

comunidade (pescadores, agricultores, barraqueiros, entre outros) bem como 

estudos básicos obrigatórios à tramitação (VIDAL, 2006).  

A constante luta coletiva pela posse da terra teve êxito no dia 5 de junho de 

2003, mediante o decreto de criação da Reserva Extrativista do Batoque, a 

primeira Resex marinha do Estado do Ceará, tendo a área total de 601 

hectares (IBAMA, 2003), e caracterizada como a unidade de conservação de 

uso sustentável, segundo a Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000 que instituiu o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC12. No texto da Lei a 

definição:   

proposta de um sistema nacional capaz de garantir a proteção de 
parcela representativa dos biomas brasileiros, a partir de 
determinadas práticas de gestão territorial. O SNUC estabelece uma 
série de parâmetros para a criação e o manejo de áreas protegidas no 
país, criando um sistema com diversas categorias, que variam quanto 
ao grau de proteção, indo desde unidades nas quais não é sequer 
permitida a visitação até aquelas que comportam indústrias e cidades 
em seu interior, como, por exemplo, as áreas de proteção ambiental- 
APA (CASTRO JÚNIOR et al, 2009, p. 53) 

 Nesse sentido, o SNUC, subdividiu as UC em unidades de conservação 

de proteção integral e unidades de conservação de uso sustentável. No seu 

artigo 18, ficou estabelecido que as reservas extrativistas incluem-se na 

categoria de uso sustentável, e tem como finalidade ser  
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 É importante esclarecer que, antes mesmo da criação do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação – SNUC, as resex já estavam sendo implementadas como “desdobramento de 
ação pública já iniciada em 1987 com a criação dos projetos de assentamento extrativista no 
âmbito do Programa Nacional de Reforma Agrária, sob a tutela do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA” (GUERRA; COELHO, 2009, p. 96). Em 2002, 
atendendo reivindicações de seringueiros, e em acordo ao que determinava o SNUC, a tutela 
das Resex passou a ser vinculada ao Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das 
Populações Tradicionais – CNPT, vinculado ao Instituto Brasileiro de Recursos Naturais e 
Renováveis –IBAMA.  
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 “A tramitação do SNUC no Congresso Nacional levou oito anos, marcados por embates entre 
proprietários de terra, setores produtivos e ambientalistas, debates radicais entre 
preservacionistas e conservacionistas, atuação vigorosa dos movimentos ligados às 
populações tradicionais e uma discussão sobre o papel do controle social na gestão de 
unidades de conservação. (…) O SNUC incorporou ao aparato jurídico institucional e à política 
de conservação as discussões sobre biodiversidade, populações tradicionais, conhecimento 
tradicional, formalizando essas discussões no âmbito nacional. (CASTRO JÚNIOR et al, 2009, 
p. 45). 

 



uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja 
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na 
agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, 
e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura 
dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos 
naturais da unidade (grifo nosso) (...)§ 1 - de domínio público, com 
uso concedido às populações extrativistas tradicionais conforme o 
disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica, sendo 
que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser 
desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei (...) § 3 A visitação 
pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e 
de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área (grifo nosso). 
(BRASIL, p. 10, 2000) 

  

Trata-se de uma unidade de conservação onde especializam-se “territórios 

“vividos” ou “usados” e campos de proteção de biodiversidade, a partir dos 

estudos dos grupos sociais - que para sobreviverem necessitam se 

territorializar e se organizar” (GUERRA; COELHO, 2009, p. 15). 

A comunidade pesqueira marítima do Batoque, então, enquanto Resex, 

constitui-se como um espaço onde é amparada a preservação do ambiente, 

garantindo a população nativa a sustentabilidade e o direito a propriedade 

coletiva, inclusive para as gerações futuras. Ela se tornou, então, o caminho 

legal para a resolução dos conflitos existentes desde a década de 80, outrora 

expostos. Entretanto, há de se questionar se, a criação da Resex garantiu à 

comunidade o ponto final nos problemas. Lima (2011) indica que existem 

mudanças sociais e disputas internas e externas ainda em curso. Por exemplo, 

cabe perguntar, é ainda significativa a presença de veranistas na RESEX? 

O veraneio, apesar da Resex  já criada, ainda possui algumas 

representatividades na comunidade sim. 

Tal fato é alvo de questionamento entre os moradores do Batoque pois, 

enquanto o ICMBio derruba construções de moradores elevadas em lugares 

inapropriados, casas de veranistas, sem quaisquer ligações de parentesco com 

os batoqueiros, são mantidas intactas, como é o caso da casa de veraneio (foto 

1 e 2) da Senhora Maria Luiza de Oliveira, mãe da prefeita de Fortaleza, 

Luiziane  de Oliveira Lins. 

 



Fotos 1 e 2. Placa de autorização da casa de veraneio e, respectivo 
empreendimento, da esquerda para direita. 
  

 Foto: A autora, 2011. 

A partir da criação da RESEX, surge a presença da representação do Estado 

na comunidade do Batoque, na figura primeiramente do IBAMA e, a partir de 

2008, do  ICMBio. Este fator, dentre outras questões, constitui o emaranhado 

de problemáticas que se associam aos processos internos. O que pode e o que 

não pode em uma reserva extrativista, inclusive quando se trata de práticas 

culturais, a exemplo de tirar areia que invade o acesso à Praia, é alvo de 

interferência pelo Estado.  Portanto, percebe-se que, apesar da resolução do 

problema no tocante ao direito à terra e ao território, as divergências e desafios 

não findam. Pergunta-se, portanto, com a resolução dos conflitos 

protagonizados por agentes externos (grileiros e especuladores), quais são 

conflitos atuais presentes na Resex do Batoque?. 

3.4 Atuais conflitos internos na Reserva 

Através da efetivação da Resex no Batoque, as dificuldades provenientes dos 

especuladores imobiliários foram anuladas, garantindo a comunidade local, o 

direito a terra e ao território de modo geral. Contudo, aliado a esta posse 

coletiva do território, surgem neste cenário divergências internas. 

Uma vez estabelecida a reserva extrativista, torna-se evidente a ação do 

Estado enquanto gestor participativo desta unidade de conservação e, a partir 

desta atuação, a comunidade que antes possuía a autonomia de modificar 

suas casas (propriedade privada), por exemplo, vê-se “presa” a legislação que 

rege a UC. As divergências internas no Batoque decorrem, principalmente, da 



avaliação sobre a presença e gestão do ICMBio. Em conversas realizadas com 

moradores do Batoque, foram perceptíveis as opiniões divergentes no tocante 

a criação da Resex. Para alguns dos entrevistados a Resex trouxe a garantia 

da permanência dos nativos, a anulação da ameaça do lugar ser tomado por 

donos de hotéis e outros empreendimentos turísticos enquanto para outros há 

submissão ao ICMBio.  

Segundo Borges (2011)13, alguns moradores chegaram a afirmar que a criação 

da Resex ao invés de ajudar na garantia da autonomia dos batoqueiros, piorou 

a situação, já que para tudo que se cogitar construir na área reserva (pequenas 

construções, por exemplo), tem que solicitar e aguardar a autorização do 

ICMBio. 

É importante analisar como a presença do Estado numa comunidade 

tradicional, é contraditória. Por um lado, tem-se o Estado, na figura do ICMBio 

com o propósito de gerir a Resex; por outro lado, tem-se este mesmo instituto 

como mediador  dos processos e fiscalizador da unidade de conservação. O 

grande questionamento levantado pelos entrevistados é que, muitas das vezes, 

a autonomia dos moradores do Batoque, acaba por ser interferida pela 

presença do Estado. Souza (2010, p. 106) afirma que esta autonomia constitui 

como um alicerce para o desenvolvimento e que 

 uma sociedade autônoma “é aquela que logra defender e gerir 
livremente seu território, catalisador de uma identidade cultural e ao 
mesmo tempo continente de recursos cuja acessibilidade se dá, 
potencialmente de maneira igual para todos (...) No entanto, 
indubitavelmente, a plena autonomia é incompatível com  a  
existência  de  um  “Estado”  enquanto  instância  de poder 
centralizadora e separada do restante da sociedade. 

 

Sendo assim, a criação da Resex traz consigo aspectos positivos, no tocante a 

preservação e posse do território, e aspectos negativos, no que diz respeito a 

interferência do Estado no cotidiano dos moradores, na sua autonomia Através 

dos trabalhos de campo realizados, pôde-se observar o referido 

questionamento na fala de alguns moradores, em situações singulares. Por 
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 Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós Graduação em Geografia da 
UFC intitulada: TURISMO COMUNITÁRIO EM COMUNIDADES DA ZONA COSTEIRA DO 
CEARÁ. 



exemplo, com o aumento da intensidade dos ventos na segunda metade do 

ano, ocorre uma grande movimentação dos sedimentos nas dunas móveis.  

Por consequência, alguns lugares da reserva são impedidos de passar carros, 

devido a enorme quantidade de sedimentos depositados. Algumas residências 

(ver figuras 6 e 7)e lugares de passagens mais próximos a essas dunas foram 

os mais atingidos por tal processo. A solução para os moradores, naquele 

momento, era a retirada da areia, contudo, devido a ausência do gestor oficial 

da Resex, esta ação não pode ser tomada. Percebe-se aí, a interferência do 

Estado em questões que outrora, eram solucionadas facilmente pelos 

batoqueiros. 

Conforme Guerra e Coelho (2009, p. 71), as lutas nas unidades de 

conservação “não são apenas contra um inimigo externo. Os confrontos 

(banais ou motivados pela repartição desigual do poder político) entre 

indivíduos membros da comunidade podem ocorrer até mesmo sem que 

tenham tido motivações tangíveis”. 

O conflito interno, nessa perspectiva, traz à comunidade conseqüências 

delicadas. Borges (2011) afirma que quando o inimigo é externo, a organização 

comunitária fortalece-se com o objetivo comum de lutar coletivamente pela 

manutenção dos direitos. Contudo, quanto o desacordo ocorre internamente, 

os laços de solidariedade e união são enfraquecidos, dificultando o 

desenvolvimento comunitário. Tais ações evidenciam-se na Resex do Batoque, 

uma vez que, até para a formação de seu conselho deliberativo existe a 

dificuldade de organização.  

Além disso, percebe-se que, uma vez enfraquecida a liderança comunitária 

(representação da Dona Odete – antiga líder), a juventude do lugar mantem-se 

relativamente inerte à luta por melhores condições de vida na reserva. A 

incipiente organização no tocante as atividades econômicas da Resex 

comprometem diretamente, por exemplo, na distribuição de renda e 

desenvolvimento econômico, conforme a fala de alguns pescadores. 

Nesse sentido, ratifica-se aqui, a importância de um ensino de Geografia e de 

uma educação contextualizada, de modo geral, que reafirme os valores 



importantes à na juventude da comunidade, a fim de trazer à tona os costumes, 

o modo de vida e a realidade vivida em Batoque. 

4 CARACTERIZAÇÃO DOS MEIOS DE VIDA E ATIVIDADES ECONÔMICAS  

As Resex’s constituem-se como “áreas de conservação protegidas pelo Poder 

Público, destinadas a populações com tradição no uso de recursos extrativos e 

reguladas por contrato de concessão real de uso” (SNUC, 2000, p.10). Assim, 

conceber a ideia desta UC enquanto lócus de atividades tradicionais e de 

saberes complexos, é entender que toda a economia neste território baseia-se 

no uso sustentável dos recursos naturais, logo, a condicionalidade da 

sustentabilidade estabelece-se como critério fundamental para a “permanência, 

reprodução e temporalidade” das populações extrativistas (GUERRA E 

COELHO, 2009, p. 97). 

Na Resex do Batoque há um conjunto de atividades econômicas 

desenvolvidas: a pesca artesanal, a agricultura de vazante, artesanato 

(principalmente na renda de bilro e na artesania com quengas de cocos e 

apetrechos de pesca), os pequenos cultivos, o comércio (vários tipos de 

pequenos estabelecimentos) e o turismo. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da pesquisa, pôde-se perceber que a comunidade pesqueira do 

Batoque, ainda que agora constituída como unidade de conservação, isto é, 

Reserva Extrativista do Batoque, passa por dificuldades no tocante ao manejo 

da área e da própria experiência e organização comunitária.  A presença do 

ICMBio, enquanto órgão federal gestor da Resex, também contribui tanto para 

a preservação dos ambientes costeiros importantes à comunidade, como a 

Lagoa do Batoque, mas também acaba por interferir na autonomia que os 

“batoqueiros” tinham no passado, antes da criação da UC. 

Vê-se que a presença do Estado na comunidade é dúbia, trazendo ora 

benefícios e ora contribuindo com alguns conflitos internos. Apesar disso, a 

criação da Reserva do Batoque permitiu a manutenção das práticas sociais da 

comunidade, ainda que, segundo alguns moradores, não tenha trazido o 

chamado “progresso, emprego e desenvolvimento” ao local.  



Uma reflexão sobre a realidade da comunidade do Batoque nos permite 

perceber a relação dialética de todo o processo de luta pela terra e pelo 

território tradicional comunitário. 
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