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AN4LISE DE ALGUMAS TRANSFORMACOES ESTRUTURAIS E 

SOCIAIS, OCORRIDAS NA COMUNIDADE PESQUEIRA DE 

PARACURU-CE, DECORRENTES DA EXPLORAÇA0 DO TURISMO.  

Jefferson Souza  da  Silva. 

1 INTRODUC40 

A beleza do litoral cearense tem atraido a visita 

de milhares de pessoas que se encantam com as dunas, as areias 

coloridas, a riqueza do mar que produz grande variedade de 

peixes e crustáceos. No Ceará, o sertao parece se encantar 

também com a extenso de nossas praias e delas se aproxima o 

mais que pode. A par de tamanha beleza, ha uma realidade huma-

na triste e que sofre as agressOes produzidas pela ganância de 

produzir riquezas. No Ceara, sertao e litoral  so  agredidos 

incessantemente pela especulacao. Orgaos públicos e imobiliá-

rios se irmanam no ato de depredar a natureza. 

0 litoral cearense tem 573 km de costa e possui uma 

populacao de 100.000 famílias de pescadores t . As terras onde 

vivem estas famílias  so  um patrimanio recebido de seus ante-

passados, ha cerca de 300 anos. 

(1) MEIO ambiente: Litoral e sertão ameaçados. Fortaleza: Conselho Pastoral dos Pescadores 

/Instituto da Memária do Povo Cearense - IMOPEC, Es.n.: no paginado 
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!Is grilaoens de terra, a ocupaggo dos terrenos da Uni  

go,  os loteamentos e construgges luxuosas em cima das dunas e 

morros provocam danos sobre o  mein  ambiente e arrasam a cultu 

ra dessas populaOes0  

com e curiosidade de uma pessoa que frequenta a co-

munidade pesqueira de Paracuru h4 mais de 20 anos e que enxer 

ga a necessidade de explicaOes cientificas, que contribua  pa  

ra a soluço dos problemas vividos, no se5 pela referida comu 

nidade, mas por inmeras outras que passam pelo mesmo proble- 

ma (Jericoacnara, Cumbuco,  Canoe  Quebrada,  etc.  ) de crise  

secio-econOmicr-cultural, e que tentamos orgsni7ar um traba-

lho com a intençgo de contribuir com as autoridades e/ou com 

aqueles que queiram implementar projetos ou aprofundar pes-

quises que  deem  respostas a estes tipos de problemas to co-

muns atualmente, no litoral brasileiro. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Analisar as transformaçOes de ordem física, cultu- 

ral e econômica no ndcleo pesqueiro de Paracurd, situado a 93 

Km. Oeste de Fortaleza. Levando-se em consideraq5o o fator de 

mudança fundamental na vida da comunidade que foi a ampliaçao 

da exploraçao da atividade de turismo na cidade. 

2.2. Objetivo,_, especificos. 

a) Verificar o que provocou o afastamento do pesca-

dor da atividade pesqueira e quais as atividades que esto 

atraindo-os; 

b) Verificar qual a reaqao dos pescadores da cida-

des frente a estas transformaqOes; 

c) Verificar a descaracterizaç5o cultural promovida 

pelo turismo, que valores culturais resistiram e quais que mu-

daram; 

d) Verificar qual a influencia da especulaqao imo-

biliaria junto a comunidade pesqueira. 



3. MATERIAL E MéTODO 

3.i. Origem dos dados. 

A metodologia empregada neste trabalho contou com 

duas etapas principais: 

Para execucao da primeira etapa realizou-se pes- 

quisa bibliografica um vários livros, periódicos, revistas, 

relatórios e entrevistas com técnicos que atuam em áreas 

afins. Nesta etapa verificou-se virias situ-at:5es e questiona-

mentos que balizaram o estudo deste trabalho. 

A segunda etapa correspondeu ao trabalho de campo, 

inicialmente coletando-se informacaes secundárias, em insti-

tuic6es que esto ligadas diretamente e/ou indiretamente 

pesca artesanal e seus problemas, como também informacCies que 

pudessem subsidiar com dados estatísticas OU no a análise 

deste trabalho. 

Paralplamente a esta coleta de dados foram utiliza-

das técnicas de observacao  in  loco a comunidade,  quo  se inten-

sificaram devido a deficiência dos dados secundários. 

Foram realizadas quinze visitas a. comunidade pes-

queira de Paracuru, no período de janeiro/91 a novembro/92 com 

permanôncia do 2 a 5 dias cada estadia. Onde foram realizadas 

entrevistas com vários habitantes, incluindo obviamente, as 

pessoas mais ligadas a atividade pesqueira (ex-presidente da 

colônia, atual presidente, esposas de pescadores, filhos dos 



pescadores, vdrios comercianctes,  etc.)  e feitas, tamb6m,  ví-

ria observac6es, didlogos e registros fotogrdficos a fim de 

sentir de perto e registrar as mudanças ocorridas na comunida-

de. 

As visitas a comunidade foram feitas sempre que 

poss..ivel nos dias da semana em que no havia muitos visitan-

tes, facilitando assim o acesso aos nativos. Nos fins de sema-

na, geralmente eles estao exercendo alguma atividade e  Lorna-

se mais dificil passar longos períodos de tempo conversando. 

3.2. Descricao da drea de estudo. 

Dimensao 

O município possui uma drea de 528 km, ocupando 

assim o 93g lugar em extensao territorial, em relaçao as de-

mais zireas dos municípios cearense. 

Populaç10 

De acordo com a recenseamento de 1990 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e E!-Aatiutica/IBGE, a populaçao do mu-

nicípio 6 de 24.500 habitantes. 

Localizaçao 

A cidade localiza-se no litoral, margem direita 
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do Riu  Curd,  principal acidente geogriifico no município, e 

Prdximo de sua fo;.! que  dí  origem a uma bela enseada, conside-

rada centro de atraqao turistica; estda 90 km da capital  du  

estado, sentido oeste apresentando 27  in  de altitude, 03c" 25'S 

de latitude e 039" 05'W de longitude. 

A zona baixa de praia 6 constuida pulas praias: Bo-

ca do Pura, Enseada de Parazinho, Dunas, Coqueiro, Carnaubi-

nhu, Barra do  Curd,  Capim Açu, Piriquara e Canto. 

Limila-se a oeste, com  Train;  a leste e ao sul, 

com  So  Gonçalo  du  Amarante; e  au  norte, com Oceano  Atlantic°  

(ver mapa 1). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1. Aspectos sobre o turismo. 

1.1.1. expansao do turismo no litoral cearense. 

O Ceard situado na regiao nordeste, tem  area  de 148 

mil kr0, dotados de uma faixa litoranea de 537 km de prais com 

clima tropical c ameno, ventilado, apresentando temperaturas 

.numa amplitude entre 25 C(' e 32  Cc)  e forte insolaçao durante 

todo o ano. 

Estas características fazem do Ceara um grande po-

tencial turístico.  Sao  muitos municípios que junto com Forta-

leza, dividem a exploraç5o deste potencial. Podemos citar: Je-

ricoacoara e Canoa Quebrada - Aracati, Cumbuco e Icarai em 

Caucaia, Paracuru, Iguape - Aquiriz, Morro Branco - Beberibe, 

Caponga - Cascavel, Pecem -  Sao  Gonçalo do Amar-ante,  etc.  

O governo alega a necessidade de ampliar a arreca-

dacgo de impostos e de aumentar a oferta de empregos. Assim, 

investe em acCies conjuntas com a iniciativa privada nacional e 

internacional, para o desenvolvimento do turismo (Anexo 7). 

Podemos citar como um destes investimentos o PRODETURIS-CE °, 

um dos mais ousados em termos de abrang8ncia e dotaqao finan-

ceira no que se refere a exploraçao turística. 

(2) PRODETURIS-CE - Programa de Desenvolvimento do Turismo no Litoral do Ceará) 



12  

abrangência do PRODETURIS-CE é o turismo litora-

nuo e seu objetivo de estudo á a  area  extensiva que compOe a 

unidade fisiogrifica do litoral, tendo por base parametros de 

homogeneidade do meio físico c biotico, além de referência do 

meio sócio-económico. A  ail-ea  do programa corresponde a uma 

faixa de 20 km de costa, compatível com as diretrizes de deli-

mitacao do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 3. Final-

mente, a área de intervencao é delimitada por uma faixa de 6 

km  du  costa interior, ao longo de todo o litoral, onde  sera°  

estabelecidos os planos e propostas de intensificacao das ocu-

pacOes e usos potenciais turísticos (Mapa no 2). 

Devemos salientar que este programa de desenvolvi-

mento do turismo vem ignorando os pescadores como populaçao 

residente no litoral, no discutindo com suas entidades repre-

sentativas e muito menos debatida com os parlamentares e com o 

movimento ecológico no Ceará como um todo. Desta forma exclui 

as  populaces  nativas do planejamento do processo de mudança 

que irá ocorrer em suas comunidades. 

4.1.2. o desenvolvimento da indústria do turismo em 

Paracurd. 

Paracuru ate a década de 70, era uma comunidade que 

(3) CEARA. IPLANCE/SEPLAN. Os novos caminhos do turismo. Fortaleza: PRODETURIS - Programa de 

desenvolvimento do Turismo no Litoral Cearense, Cs.n.: no paginado. 
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vivia quase que exclusivamente da pesca e da agricultura, ati-

vidades que eram conciliadas com a pequena exploracao turísti-

ca que fluia nesta década. 

De acordo com as informaçaies de moradores da comu- 

nidade, no existiam hotéis, pousadas, grandes restaurantes, 

fazendo com que a infraestrutura para aexploragao turística se 

resumisse a pequenas pousadas e ao aluguel de casas dos pesca-

dores para veranistas e turistas que ficavam encantados com as 

belezas naturais, bica, dunas, rochedos, por-do-sol e as paca-

tas e hospitaleiras pessoas do lugar. 

Com o fluxo de pessoas que surgiam a procura dessas 

belczas naturais, ampliou-se o desenvolvimento na cidade de 

pequenas pousadas e restaurantes que concorriam com pequenos 

comércios a beira-mar sem a menor infraestrutura de higiene e 

conforto. 

A partir dai, passou-se a observar a construcao de  

manses  a beira-mar o o surgimento de pousadas de nível médio 

(Teto da Praia, Hotel de Paracuru, Pousada Joana D'arc,  etc.)  

assim como, restaurantes de nível médio. 

0 que veio proporcionar uma maior divulgacao da ci-

dade, foi o anúncio pela PETROBR4S em dezembro de 1976, da 

grande reserva de petróleo na Plataforma Continental nesse mu-

nicípio. Assim, poucos meses depois já no prOximo carnaval 

(1977), um grande número de turistas invadia a cidade. 

Deste então o município ficou conhecido como cidade 

do petróleo que atraia milhares de turistas nos carnavais, me-

ses de férias, fins de semana e feriados (Anexo 8 e 9). 
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Em 1978 com a ampliaçao do fluxo turístico solidi-

ficou-se a posiqao do municipio como um grande centro turisti-

co, começando a nascer a partir dai o que em um futuro  proximo  

seria o carnaval de rua da cidade. Evento este responsável pe-

lo fluxo turístico durante quase todo o ano, cujos visitantes  

so  atraídos pelo sucesso carnavalesco. 

Neste momento de acordo com a opini.A.o de corretores 

imobiliarios houve uma grande valorizaçao dos imóveis dentro 

de Paracuru, podendo-se observar de forma acelerada a mundança 

física da comunidade com o erguimento de mans5es (Foto 1). 

1986 foi uma data marcante para o município. Desen-

volveu-se uma intensa campanha publicitária organizada pela 

Prefeitura Municipal Empresa Cearense de Turismo - ENCETUR, 

tentando transformar o carnaval de Paracuru competitivo no  sá  

com o Cear, mas a nível de nordeste 

Outro marco referancial também em 1986 foi o Ultimo 

carnaval no Clube da Cidade que era tradicionalmente realizado 

com grande pdblico, que neste ano fora um verdadeiro fracasso, 

fortalecendo dai o famoso mela-mela e o carnaval das noites na 

praia. 

Paracuru hoje, possui vdrios eventos turísticos que 

faz a cidade efervecer durante todo o ano coma: 

(4) JUVENCIO, F.J.M. - ConsideraçOes sabre os aspectos da degradação ambiental no litoral 

cearense. Cuiabá: Universidade Federal de Mato Grosso/Dep. de tetras e Ciências Humanas. 

Curso de Mestrado em Educ.  Pub.,  1991. 88 p. (Dissertação do Curso de Especialização). 
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- Feira semanal aos domingos 

- Regata de Paracurd (fevereiro) 

- Festa de Santo Ant6nio (junho) 

Garota Costa do Sol (junho) 

- Festival de Artes (outubro) 

Possui lambem várias pousadas, háteis e restauran-

tes para receber os inúmeros turistas que chegam a cidade. 

A exploracao turislica em Par acuru, lransformou to-

talmente o perfil pacato dos moradores e a antiga arquitetura 

da comunidade (Fotos 2 e 3).  Aspect  os que iremos enfocar, nos 

capítulos a seguir. 

4.1.2, o turismo como depredador do sistema ecoló- 

g ice. 

O desenvolvimento  du  turismo trouxe comsigo a de-

predacao de alguns ambientes naturais, modificando quase toda 

a estrutura física e comportamento dos habitantes da comunida-

de. 

Constatou-se nas visitas feitas, a construcgo de 

casas que ocupam parte  du  supralitoral, fato que prejudica 

tanto a passagem de pessoas na maró cheia com a destruicao do 

habitat natural de alguns animais aquáticos. 

A grande quantidade de pessoas que frequentemente 

assitem ao por-do-sol no alto das dunas, e a• movimentacao de 

bugre sobre as mesmas, ajuda o deslocamento de dunas prejudi- 
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cando sensivelmente a vida dos que moram  proximo  as dunas. A 

Secretaria do Meio Ambiente do Coari - SEMACE, esti com um 

projeto de contenção de dunas para minimizar estes problemas 

(Fotos I e 5). 

Constatou-se também o lançamento de dejetos domes-

ticos, de lavanderia e esgoto sanitário diretamente ao mar, 

provenientes dos bares, restaurantes e resid&ncias construídas 

próximas ao mar (Fotos 6 e 7). 

Um dos grandes depredadores do sistema ecológico 

desta comunidade á o capital imobiliário que transforma o es-

page)  de acordo com suas necessidades e sua lógica de multipli-

cação. 

-0 espaço urbano no contexto das relaçOes que o 

produz, 6 uma mercadoria de alto custo, a qual não pode ter 

acesso a população que não tem renda para gozar da modernidade 

e do conforto na vida da cidade 

Diante da ausancia de documentação legal, os aspe-

culadores aproximan-se dos pescadores fazendo-se de amigos. 

Alguns tentam comprar as lideranças locais. Quando conseguem 

axito, partem para a expulsão, usando até a violencia, se pre-

ciso. Nos cartórios  so  forjadas escrituras falsas. As altas 

taxas cobradas pelos cartórios, impedem o acesso dos pescado- 

(5) ALMEIDA, M.G. - Desenvolvimento urbano e a (mesa° ambiental no Ceara. In: DIAGNOSTICO 

sócio ambiental do estado Ceara. Fortaleza:  Forum  da sociedade civil cearense sobre o meio 

ambiente, 1992. 237 p. p. 73-141 
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res à documentaçao que legalizam suas posses. A legislaqao 

brasileira usa para justificar a relacao de dominacao entre 

.rico e pobre, no contempla o direito dos oprimidos. Por exem-

plo: a lei federal 6.766/79 regulamenta a instalaçao de lotea-

mentos conferindo amplos poderes as prefeituras municipais pa-

ra aprovar ou rejeitar os projetos. Este á o quadro colocado 

pela Comisso Pastoral dos Pescadores - CPP, a entidade colo-

ca tamb6m que no litoral cearense ocorre conflitos entre pes-

cadores e especuladores em mais de 20 áreas, citando como 

exemplos: Cumbuco, Iparanu, Batoque, Frecheiras, Canoa Quebra-

da, Lagoinha, Jericoacoara,  etc.  

Paru o caso de comunidade de pescadores de Paracuru 

recai muito bem, o conceito de conflito surdo ou seja um tipo 

de luta mais latente entre capital e trabalho. 

Como isso queremos chamar a atencao do fato de que 

a dominaçao, para o caso de Paracuru, no tem sido exercida 

mediante utilizacao de meios de coersao fisica - como ocorre 

na luta pela terra em outras comunidades mas com mecanismos 

caracteristicamente econômicos. 

0 processo progressivo de segregaçao espacial, pode 

ser observado em virias partes da cidade. Criou-se uma linha 

de beira-mar que anbrange cerca de 400 M acima do infra-lito-

ral que 6 considerada uma  area  nobre da cidade. Habitam nesta 

área a populaqao de alta renda e onde se concentra a maioria 

das casas de veraneio da cidade. 

Tomamos aqui o conceito de dominaqao, segundo o 

qual  so  constitui numa relaqao de desigualdade que surge do 
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"controle diferenciado de certos recursos, graças aos quais 

habitualmente possível conseguir o ajuste dos comportamentos 

e das absten65es do dominado a vontade expressa, tacita ou 

presumível do dominante 6. 

A populaçâo de baixa renda esta sendo expulsa desta 

região pelos alugueis, açOes de despejos e indeni2aç6es ofere-

cidas pelos que se di2cm donos das terras. Vale salientar  quo  

esta faixa litorânea (junto ao mar) historicamente foi habita-

da pelos pescadores e suas famílias. Estas famílias que perde-

ram suas casas próximo ao mar entraram num processo de perife-

rizaç5o ou ingressaram na massa das favelas. 

Podemos observar dois exemplos  quo  caracterizam bem 

essa situação: 

a) Rua das Carlotas habitada Por Pescadores que sa-

íram da região da Praia do Canto; 

b) Comunidade do Riacho Doce (Fotos 8 e 9) habita-

das por moradores da Praia da Barra que foram retiradas do lo-

cal que habitavam  hi  mais de 40 anos e colocados em um espaço 

criado especialemente para eles sem a menor infraestrutura de 

saneamento básico e energia elétrica. 

,(6) O'DONNEL G. Apud, MELLO A. F. de - A pesca sob o capital: - a tecnologia a serviço da do-

minacio.  Belem:  Universidade Federal do Pari, 1985. 
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A construção de casas sobre dunas e falosias, pro-

move a mudança nas correntes de ar, deslocando dunas e afetan-

do sensivelmente o carreamento de nutrientes para o mar (Foto 

10). 

De acordo com informantes, a Construtora Marquise, 

está loteando uma grande área na regiao da Praia da Barra, lo-

cal  quo  antes era habiado por pescadores. Constatou-se que 

parte deste loteamento entre na  area  de mangue, ou seja, área 

de preservaç'ao permanente (Foto 11 o 12). 

A tragetoria imposta ao pescador em to curto es-

pago do tempo, ú cm si o retrato dramático da forma violenta 

Pela qual o capitalismo tem submetido os supostos "espaços va-

rios", condenando a populaçOes inteiras a condição de objeto 

marginal da história. 

4.2. Aspectos econômicos. 

4.2.1. renda e mercado de trabalho na comunidade. 

As informaçOes e as avaliaçôes formuladas neste ca-

pitulo foram fruto de investigação nas entrevistas dentro das 

pessoas que conheciam a história da comunidade. 

Como já foi citado anteriormente, o município de 

Paracuru até algum tempo atrás, ou soja, na década de 70, vi-

via quase que exclusivamente da pesca e da agricultura. 0 co-

mércio da cidade no oferecia grandes oportunidades de empre-

go, e a indústria resumia-se a fabricação de barcos pesqueiros 
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e alguns trabalho na construção civil. Tínhamos nessa época a 

pesca como principal fonte de trabalho no município. 

Já no termino da década de 70, com a ampliação do 

fluxo turístico, que se encontrava ate então em pequena escala 

de desenvolvimento, verificou-sea  ampliação do setor comer-

cial e de serviços (o surgimento de mercantis, farmicias, res-

taurantes, mercearias, bares, hotéis, pousadas,  etc.).  

Com a chegada da PETROBR4S em 1976, grandes oportu-

nidades de empregos e salários surgiram transformando a econo-

mia do município. Ampliou-se significativamente as verbas da 

prefeitura com a royalts de petráleo. 

Com o surgimento da exploração da atividade turís-

tica que fortaleceu a economia secundária e terciária, começa-

ram a nascer várias oportunidades de trabalho que completavam 

ou substituiam a renda produzida pela atividade pesqueira. 

0 que se constata nas entrevistas é que hoje os 

pescadores por não mais possuirem os meios de produção, e por 

acharem a pesca uma atividade que não lhes dá condiçOes de 

sustento digno para suas famílias, sentiram-se atraídos por 

várias atividades que estavam surgindo. r comum entrevistar-

mos pescadores assumindo estas novas tarefas (caseiros, donos 

de bares, garçons, feirantes,  etc)  em busca de sua sobrevivn-

cia, nascendo assim uma nova categoria de pescadores (os pes-

cadores biscateiros). 

A economia informal da comunidade, representa gran-

de fonte de renda, tais como as barracas de praia, atualmente 
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um total de 88 e  quo  a cada dia  so  multiplica conforme o rela-

tário da prefeitura, alugueis das casas de nativos em tempora-

das festivas, arrecadacao das pequenas sorveterias e fábricas 

de dindins,  etc).  

"A pesca  du  peixe no d tributada e nem controlada 

por nenhum orgao municipal, estadual ou federal. A tributaçao 

de impostos incide apenas sobre a pesca da lagosta,  quo  tem 

uma pruduçao insignificante de 400 kg anualmente" (informaço 

obtida junto a Coletoria Estadual). 

0 que enxergamos com as informacUes d que o co- 

mercio e o cot  or  de serviços nao os grandes geradores de em-

pregos e renda da comunidade (2 que a pesca, apesar de ainda 

ter um grande número de trabalhadores 6. uma atividade  quo  esid 

sendo colocada um segundo plano, inclusive pelos pescadores. 

De acordo com os informantes, a atividade profissional que 

conta com o maior número do adeptos atualmente ú a de comer-

ciante. 

Os setores  du  comercio  du  servicos, por dependerem 

dos periodos festivos (carnaval, semana santa, reveillon) para 

o seu pleno desenvolvimento sofre crises ciclicas  du  absorvi-

cat)  e dispensa de mau de obra, enquanto a agricultura e a pes-

ca podem ser feitas praticamente o ano inteiro, mantendo o 

mesmo número de empregos, mesmo que no seja  at finan- 

ceiramente. 
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4.2.2. pruducao pesqueira (suas caracteristicas). 

Ob pescadores  du  Puracuru, esto divididos cm 3 

praias de desembarque, ou seja, a praia de Paracuru que vai da 

Barra at6 o restaurante Boca  du  Poço; a praia do Canto que vai 

da Boca do Poço alú u Baixio Grande e a praia da Piraquara que 

vai do Baixio Grande ale a frontuira da Tabu (Tabula 1). 

Esta comunidade pesqueira passou por viirias trans-

formacEies  nab  suas formas de organizacao das relac6us produti-

vas. Desde os primórdios de um modelo típico prú-capitalista, 

com o incremento da pesca industrial e expansao da inddstria 

turistica. 

A sua evolucao relacao  du  producao dos recursos 

naturais e da organizacao social do homem, no difere muito da 

classificacao proposta por DIEGUES para a organizacao de 

forcas produtivas no litoral do estado de  So  Paulo: 

a) A producao de pescadores-agricultores 

b) A producao de pescadores-artesanais 

C) A producao de armadores e de pesca 

a) producao puscadores-agricultores  

Ds  pescadores que vivem na relacao pesca-agricultu- 

(7) DIEGUES, A. C. - Trabalhadores camponeses e trabalhadores do mar.  So  Paulo: ática. 1983. 
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ra, se resumem a números reduzidos e cstao nessa relacao por 

falta de opcao para outra forma de sobrevivência. Observou-se 

que a maior concentracao de pescadores-agricultores ocorre em 

Pariquara e Riacho floce onde se verificou que cerca de  'JO%  dos 

pescadores estio dentro dessa categoria. A producao dessas 

duas comunidades k:! baseada na pesca de subsisiência e por is-

so, praticam agricultura com o cultivo de milho, feijao, bata- 

ta,  etc.  

Outro grupo de pescadures que podem ser classifica-

dos nessa categoria ra-c) aqueles que vivem da pesca de caran-

guaijo no mangue, e com a pesca de linha e tarrafa. Por mora-

rem de frente para o mar, Os pescadores sofrem constante pres- 

sao provocada polo surgimento de grandes  manses  

que se intercalam com seus casebres (Foto 

b) producao pascadores-artesunais 

Oss pescadores artesanais  so  aqueles que praticam 

a pesca com apetrechos simples e praticam exclusivamente a 

pesca. Essa categoria representa o maior número Oe embarcac6es 

engajados a essa atividade e, logicamente, contdbui com 

maior número de pessoas dependentes. 

As embarcacOes utilizadas  so  de tamanho inferior a 

5,90m e se constituem de jangadas a vela, paquetes, botes a 

remo e do casco. Nos botes a remo e outras amburcacbus meno-

res, normalmente a pesca 6 feita por dois companheiros que  re-

Partem a producao no final do dia. O proprietzirio lava um qui- 
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nhao maior, mas acertado entre eles. Ji nos barcos a vela, a 

diviso da producao se  di  da seguinte forma: 2/3  da producao 

do pescado para o proprietário da embarcacao c o restante 

rateado entre 1 ou 5 companheiros. 

c) producao de armadores de pesca 

Hoje, este tiro de producao praticamente no exis-

te, vez que a cota de barcos lagosteiros (lanchas) se resume a 

seis unidades, sendo cinco desativadas. 

Nota-se que os barcos lagosteiros foram substitui-

dos por barcos menores que pescam com caçoeiras e que conse-

quentemente necessitam de menor investimento para colocá-los 

no mar. 

Com o aparecimento de novas atividades econômicas 

de subsistência criou-se uma nova categoria: 05 pescadores 

biscateiros que  sac)  aqueles que além da pesca vivem também 

do  sub-emprego criado pela indústria turistica. Fazem pratica-

mente tudo.  So  os  garcons,  caseiros, feirantes, pequenos co-

merciantes, trabalhadores em construqao civil,  etc.  

Os biscateiros eram pescadores artesanais, que vi-

viam única e exclusivamente da pesca e que hoje a colocam,  in- 

(8) MILLER Jr., Tom O. et al. A  crise da pesca artesanal  no Rio Grande do Norte. Natal:  Uni- 

versidade  Fed.  do R. G. do Norte/C. C. Humanas e Letras, 1988. (Dissertacio de Mestrado) 
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clusive, como mais uma das oportunidades de complementar sua 

renda reduaindo-a ao segundo plano. 

A secundariadcau  du  atividade pesqueira, provocada 

pela falta de investimento no setor e a descuructeri.,!ac:lo s6- 

ciocultural da comunidade tornaram cada vez menos  at a 

atividade pesqueira. 0 que constatamos ao longo dos 61Limos  

del:  anos, 6 que a produc vem ao regredindo progressivamente 

(Tabula 2). Isto se deve possivelmente tanto a reducao de ho-

ras dedicadas a atividade pesqueira como tamb6m o semi-usgota-

mento de algumas populacEles de esp6cies exploradas. 

Ao longo de duas decadas a carga horGiria de traba-

lho foi diminuindo em decorrCmcia do desvio dessa mo-de-obra 

paru outras atividades. Isto 6, o que constatamos em nossas 

entrevistas e anal iando os dados sobre a quantidade de pesca-

dores do município (Tabela 3). 

Outro fator que contribuiu para o decretscimo da 

producao pesqueira no município foi a reduqao significativa do 

número de emburcacCies da frota pesqueira do município, reflexo 

da falta de investimento do setor (Tabela 4). 

4.2.3. infra estrutura de apoio a comercializacao. 

As pricipais dificuldades citadas pelos pescadores 

furam: 

a) A falta de material de pesca no comárcio local e 

o preço alto dos insumos para a captura; 
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b) A aço de atravossadures que chegam a vender o 

peixe 100% mais caro do  quo  cl es compram ao pescador; 

c) A aço da colônia  cwt.!  6 considerada deficiente; 

d) Falta de equipamento nos barcos; 

e) Falta  du  créditos e sistemas de beneficiamentos 

para a construco e consertos de barcos de pesca de pequeno 

Porte. 

A% especies mais capturadas  so:  

- Biquara 

- Cangulo 

- Cavala 

- Bonito 

- Ariacó 

- Camurupim (em algumas cipocas do ano) 

As especies de maior valor comercial  so  a lagosta, 

cavala e o camurupim.  

Nat)  encontramos nenhum outro recurso explorado. De 

acordo cum  us  entrovistados,  exist  iam coletas de algas na lo-

calidade do Canto da Praia (regiao que apresenta condiaies su-

tisfatórias para u cultivo de algas),  hi  uns dois anos atrás. 

As formas de conservacrio e armai.tenagem s10 feitas 
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de forma  "in  natura"  has  pescarias de ir e vir e em gelo nas 

pencarias mais longas. Isto representa tamb6m uma grande difi-

culdade apontada peio' pescadores por no possuirem barcos 

equipados  corn  tecnologia suficiente para explorarem populacOus 

em alto mar. Na comunidade os peixes sao armazenados e guio 

(caixa isotermicas) e frezeres. 

Existe uma fzibrica de gelo com uma produ6io de 100 

barras/dia e com potencial de 280 barras/dia. Uma câmara com-

pativel com fiibrica para ustocagem  du  guio u 1 camara para ar-

mazenagem de pescado desativada (10  ton).  0 que anda preocu-

pando os pescadores 6 o sucatuamento dussa pequena infraes-

trutura pelo descaso das autoridades competente do local e a 

incapacidade econômica dos pescadores para mant6-la e/ou am-

plia-la. 

0 peixe capturado 6 quase todo comurcializado para 

o mercado local. 0 prefeito proibe a saidu do pescado para 

Fortaleza, COM excecao  du  lagosta, como forma de defusa da po-

Pulaqao local. Isto cria um impasse entre os próprios pescado-

res e a preso exercida pelos atravessadores do local,  quo  

compram toda a producao. "Os puscadores no tendo  outran  al-

ternativas para vender em outros mercados  so  obrigados, algu-

mas vezes, a venderem o peixe cladestinamente para Fortaleza e 

cidades vizinhas - 

Essa protecao no tem trazido efeitos satisfató- 

(9) Informa0o colhida junto aos moradores.  

BS IvA 
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rios, visto que o nativo no tem condicaes de pagar o alto 

prego do peixe cobrado pelos comerciantes do mercado, princi-

palmente em dpocas festivas, ficando os peixes de melhor qua-

lidade unica e exclusivamente para vender aos turistas que t&in 

maior poder aquisitivo, fazendo com que os habitantes local 

consumam o puixe de qualidade  in  

cultural 

1.3. Aspectos sociais. 

A rolac5o entre o homem e seu ambiente, a ecologia 

necessariamente o  en  foque principal, se quiser en- 

tender a realidade da opurac5o e da sobrevivncia de uma pe-

quena comunidade humana. A adaptaq5o humana a um ambiente, im-

plica nas necessidade de meios tecnológicos e organizacionais 

adequados a explorac5o deste  

infra-estrutura social, educac5o, saddc, mo-

radia e saneamento. 

Paracurd C? uma cidade que possui uma infra-estrutu-

ra que apesar de se desenvolver  au  longo do tempo, ainda guar-

da traços de precariedade, e caracteriza-se pelo fato de vol-

tar-se a atender necessidades dos visitantes, colocando muitas 

vezes as demandas dos habitantes locais em segundo plano. 

(10) Miller Jr. op. cit. 
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Paracuru conta hoje com um hospital, uma rodovii-

ria, dois postos da TELECEAR4, um grande mercantil, um mercu-

do, inúmeras farmácias, uma igreja, possui grande maioria de 

ruas calcamentadas e com uma infra-estrutura ligada ao turismo 

(bares, pousadas, restaurantes, barracas de praia, hoteis). 

No plano da educacao o município possui cinquenta e 

seis salas no perimetro urbano e sessenta e oito na zona ru-

ral. A presença módia de filhos estudando na comunidade e de 

um total de cinco filhos por família, sendo que a media de fi-

lhos por família chega a 5,6 (Diagnóstico da Pesca - SUDEPE 

1988). 

Na  area  da educaeao verifica-se que no foi regis-

trado maiores problemas, e 6 importante ressaltar que foi ob-

servada a existência de cursos profissionalizantes nas  areas  

de pedagogia, administraqao e contabilidade. 

No âmbito da saúde verifica-se a presença de cinco 

postos de saúde, dois ambulatórios e um hospital maternidade 

regional. 

0 atendimento a saúde 6 considerado satisfatório 

mas, hoje 6 identificado que, com o afastamento de parto dos 

moradores da regiao central apresenta-se novas carências na 

zona periférica, tais como a inexistencia de postos descentra-

lizados com vistas a atender os habitantes da periferia. 

Com relaqao a moradia, as casas  so  majoritariamen- 

te de alvenaria com 3 a 5 compartimentos, incluindo-se nessa 

caracterizaçao as casas dos pescadores, possuindo ainda água 
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encanada. Excluindo os pescadores que moravam na Barra e  quo  

possuiam suas residôncias situadas a beira-mar e fuitas de 

taipa, e que atualmente ustao formando uma nova comunidade 

chamada "Riacho Doce-  onde cerca de lrezentas familias residem 

cm casas de taipa rec6m construídas, localizadas a cerca do 2 

km da praia. Este povoado nasceu quando os puscadores dessa 

comunidade, tiveram  quo  deixar suas casas para dar lugar a lo-

leamentos a beira-mar inclusive em iireas  du  mangue considerada 

drea de preservacao permanente. Os aglomerados do pescadores 

que ficam um pouco mais distante do centro ficam totalmente 

margem da infra-estrutura da cidade. Avalia-so  cum isso ores-

cento desordenado e injusto dos serviços. 

4.3.2. formas de organizaçao dos pescadores. 

A comunidade de Paracuru estii carente de entidades ) 

que consigam organizar e canalizar os interesses PoPulares, 

para uma defesa eficaz principalmente no que concerne a  prote-

ct.)  da comunidade dos efeitos prodatários. 

A colônia de pescadores de Paracuru Z-05 possui 

cerca de 378 filiados que na sua grande maioria, esto insa-

tisfeitos com relacao  au  atendimento dado aos seus filiados. 

Na realidade a colônia de Paracuru reproduz uma 

cultura de organizucao caracteristica das demais, onde o com-

prometimento da autonomia dos pescadores, devido ao atrelamen-

to da colônia com com a marinha, 6 um traço marcante. 

A colônia de pescadores de Paracuru sofreu  inter- 
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venço pela Marinha na d6cada de 80, determinando portanto uma 

grande incipii3ncia no nível organi-zacional dos pescadores e no 

seu grau de conscientizacao. Tal fato pude ser atestado a par-

tir das rainvidicacóes dos pescadores: atendimento medi-co- 

odontológico, apoio jurídico,  etc.  Durante as entrevistas 

observam-se que as expectativas refletem aquela velha viso de 

organizaçao popular, veiculadora de uma política paternalista 

cm contraposicao a um modelo onde a colonia seja instrumento 

de luta da categoria a partir de uma aço autonOma em defesa 

de  see,  interessus junto as autoridades competentes (Prefuitu-

ra, Estado, Governo Federal) no sentido de efetivar projetos 

que respondam econômico, social e culturalmente aos problemas 

ascendentes a que esteja submetida a comunidade. 

Atualmente a colônia de pescadores após sua renova-

00, via processo eleitoral, apresenta algumas propostas que 

apontam para uma superaqao mesmo que parcial, do quadro ante-

rior, com intencaes de criar um polo artesanal controlado pela 

comunidade, hem coma assegurar que durante o per Iodo de ferias 

e maios fluxo de pessoas externas comunidade, a comerciali- 

zagao em funcao da atividade turistica seja feita preponderan-

temente paru membros da comunidade. 

4.3.3. implicacaus culturais da exploracao do tu-

rismo. 

-0 pescador artesanal faz parte de uma comunidade 

tradicunal, uma comunidade camponesa. Devemos frisar que mesmo 
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numa sociedade camponesa, mesmo agricola, sempre ha muitas no 

engajadas diretamente na produção agricola "- 

Paracurd até a década de 70, guardava as caracte-

risticas de uma comunidade tradicional. "Onde os pescadores 

tinham um sentido de segurança e solidariedade derivados dos 

laços de parentesco, do compadrio e das suas associvaut; lei-

gat;  o de cunho religioso. Dispunham, portanto, de todas estas 

alternativas as quais ustes podiam recorrer em caso de emer-

gi:mcia. 0 'WU sistema de valores e expectativas em relação ao 

comportamento dos outros tamb6m propordiona uma certa seguran-

ça de previsibilidade das coisas. Estes respaldos no existem  

entry  o proletariado urbano, que se encontra individualmente 

fragmentado e insefuro". 

Os traços culturais de uma comunidade camponesa, 

arraigados na cabeça dos pescasdores pouco a pouco vai dando 

lugar a um novo sistema de valores, com o impacto provocado 

pelo contato com os turistas e a influFmcia .dos meios de comu-

nicação de massa. 

As tradiq5es culturais mais expressivas da comuni-

dade como a festa'da padroeiram a procissão de  sac)  Pedro 0 a 

festa do Suntu Luzia, hoje estão praticamente extintas e se 

restrigem a pequenos grupos de fi6is. 0 novo padrão cultural 

impe que o chique 6 o Festival de  Surf,  o concurso de beleza 

para escolha da "Mis verão Custa do Sol", al6m de desvirtuar  

(it)  SOUZA BRASIL  Apud Miller Jr. op. cit. 
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eventos tradicionais  cam)  o carnaval, o forr6 (Foto 11 e 15) e 

a regal:a. 

A atividade Luristica se desenvolve em detrimento 

da atividade pesqueira, assim a profissão de pescador, que an-

tes era uma profissão de prestigio e que dava  status  social, 

hoje 6 desvalorizada. Do acordo com informaçOes obtidas, rara-

mente o filho de pescador segue a profissão do pai, bem como 

este deseja que o filho a faça. 

A mudança do padrão ent6tico e arquitetônico da c 

dade, com vistas a atender expectativas dos turistas, deslocam 

a comunidade original para a periferia promovendo a quebra do 

laço'.; de solidariedade fruto da desagregação. 

As alteraçUes comportamentais tambE.!rn são observadas 

no linguajar e vesturio dos habitantes da comunidade. r. comum 

encontrarmos nativos falando a gíria dos surfistas e usando 

roupas coloridas e vistosas semelhante  ãs  usadas pelos turis-

tas. 

Apesar dos costumes se verem profundamente altera-

dos, a comunidade no  express&  reação, absorvendo passivamente 

o novo modulo cultural, fruto da aus3nciu de uma consci'ancia 

preservacionista. 

A invasão dos veranistas, turistas, banhistas e ou-

tras pessoas de origem urbana juntamente com a televisão, como 

meio de comunicação de massa, criaram muitas novas -necessida-

des" que a economia de campesinato pescador de baixo nível de 

renda no pode comportar. 0 resultado 6 a -deprivação rolativa 

a grande diferença entre a expectativa, considerada legitima, 
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Tendo em vista o diagnOstico dos capítulos anterio-

res, a pesca artesanal em Paracuru, vive hoje um momento cri-

tico que coloca em risco inclusive sua sobrevivancia como se-

tor produtivo. Foram vários os fatores que influenciaram para 

acelcraçao desse processo: 

a) 0 turismo provoca a intensificação da degradação 

ambiental que se reflete tanto na poluiçao das  areas  costeiras 

como também pela ocupaqao física desordenada do litoral que 

provoca o afastamento do pescador de áreas que historicamente 

foram ocupadas por eles, colocando-os em processo de favela-

mento e periferizacao. 

b) A falta de fiscalizaç'ao da Capitania dos Portos, 

Prefeitura e Governo do Estado para o uso e ocupação dos re-

cursos naturais e da zona litorfinea do município, não tendo 

uma política clara e eficaz do espaço costeiro e seus recursos 

naturais. 

c) A desorganizaçao dos pescadores e sua pacividade 

a esses problemas  so  também fatores determinantes. 

d) A maior mudança verificada na comunidade, foi 

dos hábitos culturais onde foram quebradas as tradicionais re-

lacCies do campesinato pescador e v5o dando espaço a cultura do 
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individualism°,  do modismo, do segregacionismo favorecendo  or;  

inturessen capitalistas. 

e) A falto de uma pulitica de investimentos que 

priori2e a posca artesanal e consiga ampliar a producao e con-

sequentemente o ntimero de empregos evitando a crescunte domi-

nuição do número de pescadores que hoje se deslocam para ati-

vidades de biscates ira.zidas pelo turismo. 

Diante das conclus6es expostas sugere-se algumas 

at:6es para responder a estvs fatores: 

a) Uma aço mais endrgica e participante da Capita-

nia dos Porto., para inibir a aço das imobilizirias em *ircl,w; do 

preservação permanente, preservando tambfim o espaço da moradia  

dot.,  pescadores junto ao mar. 

b) Promover uma ampla campanha do educaçao ambien-

tal que ensine tanto aos turistas como aos pescadores a neces-

sidade de preservar e conviver harmonicamente com o ambiente. 

c) Uma melhor organização dos pescadores artesanais 

transformando as estruturas arcaicas da colônia atual em um 

sindicato que consiga discutir politicamente e dirigir as lu-

tas de interesse da categoria, quebrando assim a viso patena-

lista e assistencialista da organizaçao atual. 
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d) Criar  pal  Li definida de apoio a pequena 

producao penqueira do município agindo no cr(..dito, na infrae,:;- 

trutura t com(rcialiaacu. E politica devem .;er tragada.; 

cum a  part  icipaço efetiva e maciça  du  maior ndmero de pce5ca-

dorc.i 

e) A confecco  dc  um plano que contemple o derLen-

volvimento  du  turi.imu que beneficie efetivamente  ac.;  populaç6eG 

carenlec da comunidade, tranGformando o turismo depreda-

dur em uma atividade que conviva harmonicamente com a popula-

go e o meio ambiente. 
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ANEXO 3 

TABELA 1. 

DADOS 
PARACURU E 

REFERENTES 
SUAS 4REAS 

ANO 

A FROTA PESQUEIRA DE 
DE EMBARQUE E DESEMBARQUE 
DE 1992 

TIPOS PARACURU CANTO PERIQUARA TOTAL 

BOC 07 02 09 
BOR 01 23 12 36 
CAN 02 02 
JAN 16 16 
LAG 02 02 
LAM 04 04 
POT 42 18 14 74 

TOTAL 74 43 26 143  

FONTE: IBAMA/CE 



ANEXO 4 

TABELA 2 

PRODUC40 DE PESCADO DO MUNICiPIO DE PARACURU E SUA 
PARTICIPAC40 RELATIVA NA PRODUC40 ESTADUAL NO PE-

RiODO DE 1977 A 1987. 

I PRODUCnO (TON) I  
ANO 4:01

, 
 

I PARACURU CEARti I 

1977 309 20.170 1,53 
1978 335 19.839 1,69 
1979 310 20.032 1,55 
1980 332 16.326 1,61 
1981 198 13.919 1,42 
1982 210 12.907 1,63 
1983 85 9.231 0,92 
1984 112 12.560 0,89 
1985 112 14.244 0,79 
1986 103 12.749 0,81 
1987 87 14.249 0,61  

FONTE: SUDEPE/PDP/CE (SISTEMA DE CONTROLE DE QUALIDADE) 



ANEXO 5 

TABELA 3 

NUMERO DE PESCADORES ARTESANAIS DO MUNICIPIO 
DE PARACUR6 NOS ANOS DE: /974/1977, 1987, 1992. 

ANOS 

11974 1975 1976 1977 1987 1992  

COLONIZADOS I 560 569 704 382 361 378 

N/COLONIZADOS I 140 200 /00 218 140 150 

FONTE: COLÔNIA DE PESCADORES E PESCART/EMATERCE 



ANEXO 6 

TABELA 4 

NÚMERO DE EMBARCAC6ES DA FROTA ARTESANAL 
MARÍTIMA DO MUNICÍPIO DE PARACURU NOS 

ANOS DE 1975, 1977, /987 E 1992. 

ANO 
MUNICiPIO 

I 1975 1977 1987 1992 

PARACURU t 325 216 127 143 

FONTE: 1975 - Boletim de Ciências do Mar ncl 37. 
1977 - IPLANCE/CE 
1987 - 1992- IBAMA/CE 



ANEXO 7 

roae4 c/e/ ht t/t1  " invest'ra 
. milhões na orirneir 

A primeira etapa do Progra-
ma de Ação para o Desenvolvi-
mento do Turismo no Nordeste 
(Prodetur)., que terá o Banco do 
Nordeste do Brasil  (BNB)  como 
agente financeiro, envolverá in-
vestimentos da ordem de USS 
400 milhões. Cinquenta por cen-
to desses recursos se.eão finan-
ciados pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID) ep restante por enti-
dades nacionais. 
• .A informação á do chefe do 
Departamento de Projetos Inte-
grados de Infra-estrutura do  
BNB,  Genival Marques de Santa-
na. que participou de visita reali-
zada ao *BID, em Washington. 
• acompanhando os governadores 
Ronaldo•Cunha Linha, da  Parai-
ba.  João Alves Filho, de Sergipe, 
Jose Agripino Maia, do Rio Gran-
de do Norte, e Joaquim Francis-
co; de Pernambuco. 

Como resultado das rcu- 

niões mantidas com o presidente 
do BID, Enrique  Iglesias,  e técni-
cos da instituiçao, ficou acertado 
o cronograma de atividades que 
prevê contratação de crédito pa-
ra outubro e inicio dos desembol-
sos para o final do segundo 
semestre de 1993. 

R ECOM  EN  DAÇÕES  

A redução desses prazos 
está condicionada a  urea  serie de  
exigencies  do BID, dentre as 
quais inclui-se articulação do  
BNB  e governos estaduais no 
sentido de definir amostra  minima  
de todos os tipos de projetos a 
serem financiados, com a maior 
distribuição geográfica possivel. 

0 BID recomenda, aindFi*, na 
estratégia de  marketing  do Pro-
detur, estabelecimento do liga-
ção entre o turismo ecológico da 
Amazónia e o turismo nordestino. 
A intenção é vender a idéia de  

que pacotes turisticos envolven-
do o Norte e Nordeste são abati-
vos e 'não encontram 
competidores à altura. 

Quer também o BID o desen-
volvimento de mecanismos 'que 
previnam os efeitos negativos do 
turismo sobre a ecologia e a ga-
rantia de que o programa benefi-
cie as populações mais carentes, 
via capacitação de recursos hu- 
manos .e-  geraçãa de empregos, • 
não se restringindo seus efeitos 
positivos 4s classes de maior po-
der aquisitivo. 

EVENTOS 

Com o Embaixador do Brasil 
em Washington, Rubens Ricupe-
ro, governadores 0 técnicos 
•acertaram a realização da Sema-
na do Nordeste; para o  period()  
de 17 a 21 de maio do  proximo  
ano. O evento  tell  como objeti-
vos a promoção turistica da  re- 

gião e a apresentação dos 
centros turisticos em formaçao 
para atrair investidores do merca-
do norte-americano. 

A-Semana contará com ativi-
dades artisticas, mostra de arte-
sanato e eventos académicos, a 
exemplo de  workshop  com brazi-
lianistas sobre a avaliação da ex-
periência de desenvolvimento 
regional no Brasil. Dependendo 
dos resultados, a Semana  sera  
promovida em outros paises, co-
mo França, Alemanha e paises 
nórdicos. 

Outro  overdo  aCertado é o 
Seminário Internacional de Turis-
mo no Nordeste, previsto para ju-
lho de 1993. provavelmente em 
Fortaleza, sobre o patrocinio do 
131D e de eritidtides brasileiras. 
Neste caso, o objetivo  sera  a dis-
cussão do experiências do de-
son  vo I v im  en  to tur'isfico no 
mundo e a apresentação do Pro-
detur. 

JORNAL DI4RIO DO NORDESTE 
EdiCcio de ti.12.1992 
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Parac  

calendario náutico de 1990  
sera  aberto no  proximo  do-

minga, com a realização da VII 
Regata de Jangadas de Paracu-
ru, a partir das 11 horas. E uma  
manna  de sol, lazer e c Areteni-
mento, com o espetáculo das ve-
las coloridas enchendo de luzes 
e cores uma das mais belas 
praias do Ceara. A competição 
reunirá 54 embarcações que Jar-
garão da praia da Monguba, sob 
o apito de sirenes e uma salva de 
tiros de  ropes.  

A VII Regata de Paracuru tem 
como objetivo valorizar a jangada 
como simbolo turlstico do Ceara 
e promover o congraçamento dos 
pescadores profissionais daque-
la parte do litoral cearense. Tro-
féus, prêmios em dinheiro,  cos-
tae  de alimentos e dIverz:;os pré-
mios estarão sendo ofertados 
aos cinco primeiros jangadeiros 
classificados na prova náutica. 

No palanque, o ambiente será 
animado pela Banda Municipal 
de CaucaIa. No ano passado, a 
Banda Municipal de Maranguape 
foi a responsável pela animação 
do evento. "A presença dessas 
pequenas bandas é uma maneira 
de valorizar os nossos instrumen-
tistas e a música brasileira, além 
de tornar  male  autêntica e tipica 
a promoção", diz Adslberlo Pal-
meira, organIzador.da regata. 

Alem de proporcionar um belo  

espetáculo visual, visto quase 
que exclusivamente nas praias . 
do Ceara, durante o verão, a Re-
gata de Paracuru submete ti pro-
va a habilidade e a coragem do 
homem do mar nordestino. Para 
canhar a competição, com cerca  
co  uma hora e mela de duração, o 
"mestre" da embarcação Una de 
realizar manobras rápidas e au-
dazes, enfrentando multas das 
vezes um mar agitado ou uma 
quase total calmaria, o que o 
obriga ao uso de remos. 

Toda a festa tem, Igualmente, 
uma função social: 6 que após a 
competição, além dos prêmios 
distribuídos aos vencedores, a di-
reção da Regata doa as velas às 
embarcações concorrentes, per-
mitindo a sobrevivência de  daze 

nas de farnflimeAyP 
sustento do mar.;:,,:, 

Este ano; patrotInatil,01 
gata de Paracuru `varlarg.ottirJr;0 
saa cearenses, alern•da,Prefoitt/4. 
ra Municipal de ParacUlliMettat,,  
nia dos Portos e, Escola de'Atirier'fÍA 
dizes Marinhelros do 4„CenriV 
(EAM—CE. A  Seagram  db,Bieca 
recepcionará os convIdadom porri, - 
um coquetel. Patrocinadores¡ltu-f, 
toridades e Jornalistas aerão're. 
cebidos para almoço,fofeyed101.,  
pelo Paracuru Praia Hotel; ap 
realização da RegataMelitt 
de prêmios aos claselfics,k*: 

Para o turista que'dek)44.  
&stir  a essa autêntica . festa, 
mar, a 90 quilômetrots da'tOltkig 
por rodovia asfaltade;o Pare.eutik,; 
Praia Hotel fixou diéria8460 
abatimento aspoll 
344.1226)." ConhecIda, 
"Namorada do Mar"LUPartt 
oferece aos•visitanteti,)961A 
díssimas, entreconadaardOrSikt 
nas e coqueirais e cecontÕttbtiis 
banhos de 

JORNAL DI4RIO DO NORDESTE 
Edic'zIo de 13.07.1992 
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Cidade  liter  .%irea a 93 quiló-

metros de Fortaleza, ParacV-
ru 6 a praia preferida para a ' 
prática dos esportes náuticos 
e mantêm um movimentado 
calendário de eventos espor-
tivos e sociais. Seu clima les-
tivo, principalmente em tem-
poradas de ferias, a tornou fa-
mosa, fazendo  corn  que ela 
seja uma das praias inais visi-
tadas pelos turistas nos pe-
dodos de alta estação. 

Não é s6 a animação do tu-
gar  que cativa os visitantes, 
mas lambern o sou potencial 
palsagistico. Paracaru  tern  
uma paisagem marcada pela 
Imensidão do 'mar de águas 
claras, pela simplicidade de .  
sua gente e por agradáveis 
barzinhos instalados à beira-
mar, que servem de ponto de 
encontro para os jovens que 
freqüentam aquela praia. On-
das compridas e alias favore-
cem a prática de surtismo. 

Paracuru desponta, ainda, 
pcla infra-estrutura que dis-
põe para receber bem o•turis• 
ja, sendo bem servida de pou- 
sadas e restaurantes, O aces-
so

•  
cidade O tolalmento as- 

faltado, podendo sor feito por 
duas vias: BR-222. saindo de 
Fortaleza, entrando em São 
Gonçalo do Arnarante; e BR-
222, entrando em  Croat&  para 
quem vem da Zona Norte • 

BICAS E DUNAS • 

Bicas de Agua doce, dunas, . 
coqueirais e uma imensidão 

,de mar verde, do Aguas mor-
nas, banhadas per muito sol, 

'são alguns dos atrativos natu-
rais do literal de Paracuru: 
Sua extensão litorânea e ocu-
pada pelas praias da Bica, Pa • 
dra do Meio, Carnaubinha, 
Barra do  Guru,  Monguba, Bo-
ca do  Pogo,  Canto, Coquel- , 
ros, Buraco e Piriquara. Esses 
nomes foram frutos da imagi• 
nação de pescadores antigos  
quo  transmitiram aos seus 
sucessores. 

Os programas recomendá-
veis.são desfrutar do passeio 
de lancha ate as plataformas 

ca vetrobras, connecer o cur-
ral dos peixes, escolher entre 
um banho de bica de água do-
ce ou curtir o caior da água 
verde do mar e, ainda, assitir 
ao eseetâculo .da chegada 

ANEXO 9 

Férias com muita 
animação em Paracum 

das jangadas. Para es.  
aventureiros, um passeio cie 
jangada no alto-maré6 um  pro•  
grama emocionante  quo  o vi- 
sitante 
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cutu é urna palavra que  sign'',  
fica "lagarto do mar". A.cida-
de já teve várias denomina-
ções. Antes foi Parazinho, 
pois Alto Alegre do Parazi-
nho. Primeiro pertenceu a  
Train,  depois foi de Sao Gon-
çalo do Amarante, at6 que em 
25 do marçude 1955  so  eman-
cipou, passando A categoria 
de cidade, quando passou a 
ser chamada de Paracuru. . 

A localização da sede do 
município no litoral 6 motivo 
de orgulho para seus habitan-
tes, que vêem nisto maiores 
facilidades para os que visi-
tam a cidade. A sede 6 peque-
na, mas  corn  equipamentos 
urbanos básicos que aten-
dem as necessidades da po-
pulação. Para lazer face à de-
manda turfstica, a cidade, ho-
je, cresceu, embora ainda não 
tenha perdido as caracteris•  
fleas  de Um recanto  tranquil()  
para quem está procurando 
lazer. 

• A Intensa atividade turisti-
ca não atingiu a cidade,  corner  
ocorreu  corn  outros pontos 
turfsticos do Ceara. Em Para-
cum, ainda se pode -ver a co-
ragem dos' bravos jangadei-
ros que se aventuram, diaria-
mente, nos verdes mares em, 
busca de sobrevivência. São 
homens curtidos de sol e 
tados de coragem para en-
frentar o Vento e os segrodos 
do mar, com quem eles já se 
familiarizaram e aprenderam 
alguns truques. A rotina do 
dia-a-dia s6 é quebrada em 
dias festivos, como a  Regain  
de Jangadas, quando exibem 
o seu talento para o público 
visitante: 

Com a crescente demanda 
turfstica, Paracure teve ,que 
se equipar para receber o visi-
tante. Hoje a cidade já dispõe 
de vários males de hospeda-
gem: desde pousadas rústi-
cas até casa de nativos para 
alugar. Também conta com 
razoáveis restaurantes, onde  
sac)  servidos deliciosos pra-
tos A base de frutos do mar. 

JORNAL DI4RIO DO NORDESTE 
Edição de 13.07.1990 



ANEXO 10 

FOTO 1. - Uma dae rilans6es conetruidas 

na faixa nobre da cidade. 



ANEXO 

FOI- O 2 - Pracinha .o_on,Dtruida no -lugar 
do antigor:Clube da cidade 

FOTO 3. - Vgreja da comunidade, foi 

cOMpletamente reformada jun-

to corn toda a pracinha. 
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FOTO 4 u 5. - Projeto de contun6io de Dunas 
feios pela SEMACE. (0 lugar 
esta interditado). 



• ,_4110 • 4 1 

.1S•6042---41  
4".  

ANEXO ia 

--. 

FOTO 6 - Bares construidos em Dunas fixas. 

• 

FOTO 7 - Bar construido na zona 
do infra-lit-oral 



ANEXO 14 

FOTO 8 - Casebre na cOMunidade do Riacho Do-

ce (Detalhe do Banheiro) 

FOTO 9 - Comunidade 0:0 Riacho Doce 

(Proc=esso de:favelamento) 
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ANEXO 1.7L 

FOT. 13 - Casebre intercalando-se com a s 

grandes casas de veraneio, 
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ANEXO i8 

FOTO 14 - Posto de informaçOes turistitas 
construido pela prefeitura. - 

FOTO 1j - Forró mais famoso da cidade. 
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