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RESUMO 
 
As comunidades pesqueiras litorâneas apresentam realidades diversas que revelam 
sempre um conhecimento particular sobre seu modo de viver. Nesse sentido, 
buscamos mostrar, no presente trabalho, uma reflexão sobre a tradição em três 
comunidades localizadas às margens dos estuários dos rios Goiana e Megaó, dentro 
da Reserva Extrativista Marinha Acaú/PB-Goiana/PE, criada em 2007 e situada na 
divisa dos estados da Paraíba e Pernambuco. O campo escolhido deu-se pela 
predominância da pesca artesanal, apesar da inserção de novos moradores, 
empreendimentos, pescadores de outros estados, impactos gerados com o 
crescimento desordenado, entre outros fatores que se interpuseram aos espaços 
comuns de moradia, trabalho e sociabilidade comunitária. Aspectos dessa mudança 
são descritos tendo como fio condutor a memória e a tradição. No curso da 
sociologia e antropologia marítima e pesqueira, foram focadas as mudanças 
socioculturais que os estuarinos que vivem às margens do rio Goiana e do Megaó 
vêm vivenciando desde sua constituição, notadamente, as histórias sobre o lugar, as 
estratégias de trabalho, de sobrevivência, o cotidiano difícil na maré e na “pesca” 
incerta, da organização social, as manifestações culturais e festividades, ou seja, o 
modo peculiar de vida daqueles que esboçam na prática pesqueira um 
conhecimento típico das populações tradicionais. A metodologia contou com a 
observação participante, recursos da história de vida e registros de depoimentos por 
meio da história oral. Além disso, nossas observações objetivam também contribuir 
para uma etnografia de pescadores e pescadeiras que nasceram, cresceram ou 
residem há mais de 10 anos nas comunidades estudadas. A etnografia sugere uma 
descrição analítica e descritiva de um modo de vida tradicional reelaborado pela 
dinâmica social, podendo, assim, contribuir para ações futuras de gestão na Unidade 
de Conservação (Resex Acaú-Goiana). A tradição é reelaborada e reinventada como 
forma de resistência da pesca artesanal frente às mudanças e aos impactos 
vivenciados pelos(as) pescadores(as) e pescadeiras de Acaú-PB, Carne de Vaca-
PE, Povoação de São Lourenço-PE, perpassada nas relações sociais e de produção 
pesqueira e no modo de ser e fazer pescador(a) artesanal. 

 
Palavras-chave: Pesca artesanal. Modos de vida. Memória e tradição. Resex 
Acaú/Goiana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ABSTRACT 
 

The coastal fishing communities present several realities which always reveal a 
specific knowledge about their way of living. In this sense, we have tried to show, in 
this particular research, a reflection about the tradition in three communities located 
by the banks of the Goiana and Megaó Rivers, which make part of the Marine 
Extractive Reserve in Acaú/PB-Goiana/PE, established in 2007 and situated on the 
borders of Paraíba and Pernambuco. The chosen field occurred for the 
predominance of the small-scale fishing sector, although the insertion of new 
residents, undertakings, fishers from other states, impacts generated by the 
disordered growth, among other factors that have got in the way on the common 
spaces of housing, work and community sociability. Such aspects are described by 
the memory and tradition. In the marine and fishing sociology and anthropology we 
have focused on the socio-cultural changes that the estuarine who live on the border 
of the Goiana and Megaó Rivers have been experiencing since its constitution, 
mainly, the stories about the place, the work and survival strategies, the hard daily 
life in the tide and in the uncertain “fishing”, the social organization, the cultural 
manifests and the celebrations, that is, the peculiar way of life of those who outline in 
the fishing practice some knowledge which is typical of the traditional populations. 
The methodology has occurred by the participant observation, resources of life 
history and registers of testimonials through oral story. Besides, our observations 
have also aimed to contribute for the ethnography of the fishers who have been born, 
raised or lived for more than 10 years in the analyzed communities.  The 
ethnography suggests an analytical and descriptive report of a traditional way of 
living which has been revised by the social dynamics and may, in this way, contribute 
for future management actions in the Unit of Conservation (Resex Acaú-Goiana). 
The tradition is re-elaborated and re-invented as a way of small-scale fishing 
resistance because of the changes and impacts lived by the fishers from Acaú-PB, 
Carne de Vaca-PE, São Lourenço Village-PE, and this resistance is penetrated in the 
social and fishing productions and in the way of being and doing the artisanal fisher.  
 
Keywords: Small-scale fishing. Ways of life. Memory and Tradition. Resex 
Acaú/Goiana. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMÉ 
 

Les communautés de pêche du litoral présentent des realités diverses  révélant 
toujours une connaissance particulière sur ces modes de vie. Nous essayons de 
montrer  avec ce travail une réflexion sur la tradition dans trois communautés situés 
ao long des estuaries des rivières Goiana et Megaó, au sein de La Réserve 
Extrativiste Marine Acaú-PB-Goiana/PE. Soient Acaú, Carne de Vaca et Povoação 
São Lourenço. Le champs choisi se donne à cause de la prédominance de la pêche 
artisanale, bien que a présence de nouveaux habitants, de pêcheurs d´autres états, 
des entreprises, des impacts que se soit interposés aux espaces comuns de 
maisonnées, de travail et de sociabilité communautaire. Nous avons décrit des 
aspects de ces changements ayant comme fil central a mémoire et la tradition.  La 
sociologie maritime et de la pêche, se sont penchées sur e changements 
sociooculturels que lês pêcheurs de la région en question, vivent depuis leur 
constitution. Ce sont notamment des histoires sur le lieu, les stratégies de travail, de 
survivence, le quotidien difficile en mer, soit aussi à l´oreganisatrion sociale, les 
manifestations culturelles,les pratiques face aux   incertitudes de la pêche.  Somme 
toute, le mode de vie de ces populations traditionelles.La méthodologie utilisée a été 
l´observation participante, les histoiresde vie et l´enregistrement de l´histoire orale. 
Notre but a aussi été de contribuer pour une ethnographie de pêcheurs qui résident 
ily a plus de dix ans dans La région étudiée.L´etnographie seconstitue d´une 
description analytique et descriptived´un mode de vie tradiionel  et contribuer pour 
dês actions futures de gestion à lÚnitéde Conservation (Resex Acaú-Goiana). La 
tradition est reelaborée et reinventée comme forme de résistence de la pêche 
artisanale face aux impacts   sous lesqueles  vivent em nos jours lês relations 
sociales et de productionle modes d´être et se faire des pêcheurs artisanales. 
 
 
Mots-clé: Pêche artisanale, Modes de vie, Mémoire et tradition, Resex  Acaú-Goiana. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao estudar comunidades pesqueiras, deparamo-nos com realidades 

diversas, circunstâncias incertas, as quais revelam sempre um conhecimento 

particular sobre um modo de viver “sobre as águas”. 

As práticas desses atores da pesca tradicional tanto no Brasil quanto em 

outros lugares, construídas pelas relações que a humanidade desenvolve com o meio 

ambiente, são referência básica para os estudos sobre a “cultura marítima” ou 

maritimidade1, pois “a atividade pesqueira marítima tem uma importância profunda, 

não só enquanto atividade produtiva, mas também, e, sobretudo, ideológica e 

identitária, sendo o mar e o que nele se faz, como se o vê e representa.” 

(MALDONADO, 2011, p. 203). 

Diegues (2004) ainda aponta que as relações entre as sociedades 

humanas e o mar são marcadas por diversas práticas econômicas, sociais e 

simbólicas e que o conhecimento tradicional marítimo é produzido e acumulado 

culturalmente por meio da prática profissional, sendo continuamente recriado de 

acordo com a especificidade do ambiente que se apresenta como cíclico, móvel e 

imprevisível. 

Segundo Diegues (2004, p. 7), a exploração dos recursos pesqueiros é 

antiga, tendo uma importância não somente econômica, mas cultural e simbólica. 

Alguns grupos humanos foram produzidos material e simbolicamente por essa 

atividade. Em 4700 a.C., havia, nos templos sumérios, listas de embarcações, de 

apetrechos de pesca e de quantidades de peixes capturados. Também na Antiguidade 

Egípcia, conheciam-se ex-votos ou presentes ofertados aos deuses pela proteção nos 

perigos da navegação.  

Para o referido autor (idem, p. 8), até hoje a pesca continua sendo uma 

atividade aleatória, incerta, frequentemente perigosa, e são essas características que 

estão na origem da função que as práticas simbólicas e rituais desempenham em 

muitas sociedades de pescadores com a finalidade de propiciar capturas abundantes. 

Ele detectou que sociedades inteiras, em determinados períodos históricos, 

dependeram quase que exclusivamente da pesca que foi responsável pela 

                                                 
1 A maritimidade é delimitada como uma produção social e simbólica da relação do homem com o meio 
aquático (marinho, fluvial, lacustre). In: MALDONADO (1994, 2004), DIEGUES (1983, 2004) e 
CORDELL (1989).  
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reprodução física e social de seus membros, bem como pela importância de 

representações sociais e culturais que marcaram a vida social, não somente na 

antiguidade, mas nos tempos modernos. Nesse sentido, torna-se relevante 

considerarmos que 

 

o mar e os oceanos, desde os primórdios da humanidade, foram objetos de 
curiosidade, de conhecimento, de ricas simbologias e de práticas culturais 
antigas ligadas à pesca, à coleta e à navegação. Todas essas atividades 
foram exigindo um conhecimento crescente do mar e de seus fenômenos, a 
partir das práticas culturais que foram se acumulando durante vários milênios. 
(DIEGUES, 2004, p. 15) 

 

Assim como o mar e os oceanos, os povos que “vivem” e trabalham nos 

estuários dos rios Goiana e Megaó trazem à tona um arcabouço de práticas 

tradicionais, estratégias e um conhecimento que aguçou o “olhar” de pesquisadora, 

ao ouvir de uma pescadora a frase: “Sobre as águas que levam meu barco”2, enquanto 

ela empurrava sua embarcação para o começo de mais um dia de trabalho. Aquela 

mulher sabia exatamente o percurso que seu barco faria, mas não o que traria, pois o 

“mar”, como dito anteriormente, é incerto. 

As palavras daquela mulher fizeram pensar, a princípio, nos motivos, 

sentidos e significados que seu trabalho (a pesca) poderia revelar. Uma atividade 

difícil, para alguns, sofrida e indesejada, parecia naquele instante soar como 

satisfação, desejo, por mais um dia pescar. A partir daí, iniciou-se a busca em 

compreender aquele cotidiano que apontava um saber de mulheres e homens que 

aprenderam a arte do “saber-fazer PESCADOR” (MALDONADO, 1994, 2000; 

DIEGUES, 2004; RAMALHO, 2004) nas formas de se organizar e de se representar 

simbolicamente no espaço costeiro e marítimo e, particularmente, viver, sobreviver e 

resistir no “estuário dos rios Goiana e Megaó”. Este último subdivide-se em dois rios 

menores: Megaó de cima e Megaó de baixo (Figura 1). 

. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 “Sobre as águas” também era o nome escrito na sua embarcação. Este fato, agregado a sua fala, 
inspirou-me na escolha do título da tese. 
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Figura 1 - Estuário dos rios Goiana e Megaó  

Rio Goiana

Rio Megaó

Foz do estuário

Megaó de Cima

Megaó de Baixo

 
Fonte: Google. Disponível em: www.googlearth.com (modificado pela autora). Acesso em:20 set.2011 

 

O interesse em conhecer seu modo de vida conduziu a este estudo em três 

comunidades, onde o estuário do rio Goiana demarca a fronteira dos estados da 

Paraíba e Pernambuco. Os campos escolhidos (Figura 2) foram o distrito de Acaú, 

município de Pitimbu, localizado no litoral sul da Paraíba, a 68 km de João Pessoa; e 

as povoações de São Lourenço e Carne de Vaca, localizadas à margem do litoral 

norte de Pernambuco, pertencentes ao município de Goiana3, a aproximadamente 65 

km de Recife. A partir de 2007, essas três comunidades pesqueiras passaram a fazer 

parte de uma unidade de Conservação Federal, a Reserva Extrativista Marinha Acaú-

Goiana, a qual foi criada por Decreto Presidencial em 26 de setembro de 2007, 

abrangendo uma área de 6.678,30 hectares4.  

 

 

 

                                                 
3 O município de Goiana é, hoje, um centro importante da zona da mata pernambucana pela produção 
de cimento, açúcar, cal, construção de futuros empreendimentos com o polo farmacoquímico, 
montadora da FIAT e outros empreendimentos que geram renda e trabalho para a região. A cidade 
originou-se de um dos mais antigos núcleos de colonização da região e foi, por diversas vezes, sede 
da capitania da Ilha de Itamaracá. 
4 Ver anexo 2 - Decreto de criação da Resex Acaú-Goiana. Hoje, os municípios que fazem parte da 
Resex Acaú-Goiana são: Pitimbu (Acaú) e Caaporã, no estado da Paraíba, e Goiana (Baldo do Rio, 
Tejucupapo, Carne de Vaca, Povoação de São Lourenço), no estado de Pernambuco. 

http://www.googlearth.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pitimbu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caapor%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Goiana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco


Figura 2 - Mapa das comunidades pesquisadas 

 
                           Mapa: Fábio Medonça. Acervo da Pesquisa, 2012. 
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O que essas comunidades parecem ter em comum é a atividade da pesca 

artesanal como uma das principais fontes de renda e subsistência da região. Nas 

“águas do Goiana e do Megaó”, falar de pesca é tentar compreender a dinâmica de 

um processo de desenvolvimento “desaguado” pela tradição. Esse fato, aliado à 

proximidade geográfica e às relações de troca, sociabilidade no trabalho e 

festividades, observados desde os primeiros contatos, conduziu-me à escolha 

dessas três comunidades como campo de pesquisa. 

A pesca artesanal1 é um tipo de pesca caracterizado pela tecnologia 

simples e de baixo custo de produção, com técnicas construídas socialmente ou 

pelas relações de parentesco, e o destino da produção é para subsistência ou 

venda, como afirma Maldonado (1986, p. 15): 

 

A pesca artesanal é um tipo de pesca pela sua caracterização simples de 
tecnologia e pelo baixo custo de produção [...] produzindo com grupo de 
trabalho formado por referenciais de parentesco, sem vínculo empregatício 
entre as tripulações e os mestres dos botes. Esse tipo de pescador tem na 
pesca a sua principal fonte de renda e a produção volta-se para o mercado, 
sem perder, contudo, o seu caráter alternativo, podendo destinar-se tanto 
ao consumo doméstico como à comercialização.   

 

Segundo Ramalho (2004, p. 4), o termo artesanal vincula-se à ideia de 

artesão, diferenciando o pescador do camponês, porque este “é dono da terra que 

cultiva, o artesão, dos instrumentos que maneja com pericia” (MARX, 1982, p. 880 

apud RAMALHO, op.cit.), pois, ser pescador artesanal não está apenas no ato de 

viver da pescaria, mas dominar, plenamente, os meios de produção da pesca.  

Sua atividade utiliza técnicas muito simples e tem o controle humano. É 

realizada por homens e mulheres, sendo geralmente coletiva (com a participação 

dos amigos, compadres etc.) ou familiar (parentesco).  

O que podemos perceber é que a atividade da pesca, principalmente a 

artesanal, não constitui apenas um trabalho simples, mas revela um “saber-fazer” 

passado de geração em geração, transmitida oralmente, e que constrói, muitas 

vezes, o reordenamento de grupos sociais. Como afirma Diegues (2004, p. 196): 

 

Conhecimento tradicional na pesca é entendido como um conjunto de 
práticas cognitivas e culturais, habilidades práticas e saber-fazer 
transmitidas oralmente nas comunidades de pescadores artesanais com a 

                                                 
1Chamada também de pesca simples, pré-capitalista, de pequenos botes. (MALDONADO, 1986, 
1994, 2011; CORDELL, 1989; DIEGUES, 1983; SILVA, 2012). 
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função de assegurar a reprodução de seu modo de vida. No caso das 
comunidades costeiras, ele é constituído por um conjunto de conceitos e 
imagens produzidos e usados pelos pescadores artesanais em sua relação 
com o meio ambiente aquático (marinho, lacustre, fluvial) e com a própria 
sociedade. 

 

No entanto, essas comunidades têm vivenciado mudanças com a 

chegada de “outros”. Essas mudanças serão relatadas ao longo dos capítulos. Tais 

elementos contribuíram para as transformações nos espaços da pesca, nos modos 

de vida, nas práticas culturais da tradição, no instrumental pesqueiro etc. É 

importante ressaltar que, mesmo diante desses fatos, a pesca artesanal ainda 

resiste como atividade principal, apesar de sua precariedade e dificuldades inerentes 

à atividade “nas águas”.  

Segundo Hall (2003), as mudanças causam processos de transformação 

e reorganizações. Há um jogo de transformar e criar algo novo. Alguns aspectos que 

delineiam a prática pesqueira podem desaparecer, enquanto outros podem ser 

reelaborados, pois estão sujeitos a ressignificações. 

Seriam, então, a reelaboração e reinvenção da tradição da pesca 

artesanal uma forma de resistência frente às mudanças e às intervenções 

vivenciadas pelos pescadores e pescadeiras? 

Zumthor (1997) afirma que uma tradição só continua existindo na 

proporção que se reelabora e se ressignifica, sendo um processo vivo e dinâmico de 

transmissão de saberes, reconstrução de processos nos quais alguns elementos ou 

práticas são esquecidos, enquanto outros reelaborados.  

Para tanto, levanta-se a tese de que a tradição da pesca artesanal é 

reelaborada e reinventada como forma de resistir às mudanças inseridas nas 

comunidades e à presença de novas tecnologias na atividade pesqueira, das ações 

antrópicas e da chegada de “outros”. 

Os estudos realizados nas Ciências Sociais sobre a sociologia e/ou 

antropologia marítima (DIEGUES, 2004; MALDONADO, 1986, 1994; MOURÃO, 

BRETON, 1981) apontam que os grupos sociais que vivem econômica e 

simbolicamente do mar e/ou “das águas” (lagunas, estuários, rios) sofrem 

transformações constantemente. 

Esses estudos revelam que populações tradicionais litorâneas sofrem 

expropriação pela especulação imobiliária, sobrepesca, inserção de 

empreendimentos da carcinicultura. Até o final da década de 90, a poluição pelo 
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vinhoto em estuários era recorrente no Nordeste (DIEGUES, 1995) devido à grande 

produção de cana-de-açúcar. Hoje, a poluição recorrente dessa produção é mínima, 

mas não ausente, pois o vinhoto é praticamente utilizado na adubação das canas, 

entre outros fatores.  

Como afirmou Maldonado (1986, p. 44): 

 

As áreas de praia onde geralmente estão situadas as comunidades de 
pesca artesanal têm sido ocupadas por empresas imobiliárias, turísticas e 
hoteleiras, o que afasta o pescador do contato sistemático e frequente com 
o mar, elemento imprescindível à formação individual e à reprodução do 
grupo. Esse tipo de intervenção no ambiente também contribui grandemente 
para a desarticulação dos grupos e marginalização do pescador. 

 

Outro fato importante é a recorrência da marginalidade vivenciada pelas 

comunidades pesqueiras, dada por fatores diversos endógenos ou exógenos, mas 

que de alguma forma provoca rupturas e transformações nos seus modos de vida. 

No litoral sul paulista, por exemplo, Mourão (2003), estudando o “caiçara-pescador”2, 

mostra que desde a economia da troca, desenvolvida por uma atividade agrícola, o 

pescador era um indivíduo em situação de marginalidade, e mesmo com a 

decadência da agricultura e a passagem à pesca3, consequentemente, a  transição 

para uma economia monetária por meio da pesca motorizada não melhorou sua 

situação, mas o fez permanecer em situação marginal. O autor afirma que 

 

A passagem da agricultura para a pesca de subsistência aparece, então, 
para os elementos envolvidos, não como opção entre dois modos de 
produção ou entre fatores que lhes propiciassem reforço de status, mas 
como imperativo de subsistência ante a decadência da agricultura na zona 
lagunar, para alguns e, para outros, ante o desejo de se libertar de uma 
economia de troca. (MOURÃO, 2003, p. 22) 

 

Isso mostra a capacidade que essas populações tradicionais têm de se 

organizar e buscar novas formas de resistência. Segundo o autor, o processo de 

mudança vivenciado pelo grupo de caiçara-pescador favoreceu o desenvolvimento e 

a integração das alternativas, porém a passagem da pesca de subsistência para a 

pesca artesanal motorizada, período em que se iniciou a formação e estabilização 

                                                 
2 O autor analisou o processo dinâmico-social de um dos grupos em que se distribui a população 
caiçara: o grupo do caiçara-pescador, habitante do litoral sul paulista.  
3 No litoral sul paulista, a passagem da agricultura tradicional em decadência para a pesca iniciou-se 
em 1910, época em que alguns pequenos barcos de Santos foram comprar pescado em Cananéia, 
pagando em dinheiro. Posteriormente, parte desses elementos passou da pesca artesanal de 
subsistência para a pesca artesanal motorizada. 
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de um preço para o pescado, ocorreu à custa da marginalização de boa parte do 

grupo que havia permanecido na área rural do sistema lagunar. 

Em todas as sociedades, inclusive nas pesqueiras, as mudanças 

acontecem devido a diversos fatores culturais, sociais, econômicos, políticos. Resta-

nos saber como alguns pescadores e pescadeiras4 as percebem. 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo geral estudar o modo de 

vida e o conjunto das práticas pesqueiras, identificando as mudanças vivenciadas 

por aqueles que “vivem” no estuário dos rios Goiana e Megaó – pescadores(as) e 

pescadeiras que nasceram, cresceram ou vivem há mais de 10 anos nas 

comunidades de Acaú-PB, Carne de Vaca-PE e Povoação de São Lourenço-PE –, 

e, consequentemente, a reelaboração da tradição. Nessa perspectiva, delimitamos 

como objetivos específicos: 

 registrar histórias sobre o passado e o presente das 

comunidades estudadas, identificando seus aspectos socioculturais 

e econômicos;  

 identificar os fatores que se interpuseram e se interpõem à 

realização da atividade pesqueira, às práticas de trabalho na pesca 

artesanal, aos instrumentos e espaços utilizados;  

 descrever quais as mudanças sociais ou os conflitos que 

implicaram ou implicam o processo de desenvolvimento da 

atividade pesqueira;  

 observar como as comunidades participaram ou participam no 

processo de implantação e desenvolvimento da reserva extrativista 

no estuário dos rios Goiana e Megaó. 

É necessário que se conheça o modo de vida dessas comunidades, tendo 

em vista que elas dependem diretamente dos recursos naturais existentes na região 

da Resex Acaú-Goiana, aliada ao fato de que a pesca artesanal ainda predomina 

dentre outras atividades econômicas. Dessa forma, a pertinência desse tipo de 

estudo está em refletir sobre a reelaboração da tradição, na descrição dos modos de 

vida de três comunidades que, em 2007, passaram a fazer parte de uma unidade de 

conservação (Reserva Extrativista Acaú-Goiana), e mostrar como os atores sociais 

                                                 
4 Este é o termo utilizado por alguns moradores das comunidades na região, para referir-se também 
às marisqueiras ou às que catam caranguejo. Dessa forma, escolhemos a ênfase ao uso do termo, 
valorizando, assim, um modo de linguagem próprio àquelas mulheres.  
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percebem o processo de mudanças e as intervenções com a chegada de outros 

(instituições públicas e privadas, novos moradores, pescadores de outros municípios 

e comunidades etc.), a fim de contribuir com ações futuras, por exemplo, o plano de 

manejo e a gestão da unidade de conservação da Resex Acaú-Goiana, assim como 

acrescentar a outras reflexões que versam sobre a sociologia da pesca, a 

socioantropologia marítima ou pesqueira, entre outras, que tratam “os povos das 

águas”. 

A relevância do trabalho justifica-se também na percepção que 

comunidades litorâneas estão à margem de um processo social que as exclui, 

segundo informações e relatos presentes em muitos estudos sobre a pesca e/ou 

comunidades pesqueiras5. Muitas mudanças poderão ter ocorrido devido às 

influências externas e intervenções de instituições ou empreendedores nas práticas 

tradicionais e no desenvolvimento local dessas comunidades. A exemplo de 

Tambaú, como afirmaram Maldonado (1994) e Firmino Júnior (2006), a pesca 

artesanal perdeu espaço para a pesca industrial, no entanto, essa atividade, em São 

Lourenço-PE, Carne de Vaca-PE e Acaú-PB, campo escolhido para esta pesquisa 

de doutorado, consegue resistir ao “tempo” mesmo com as mudanças dadas pela 

inserção, direta ou indiretamente, intervenções de atividades externas como 

carcinicultura, canavieiras, pescadores de outros estados, veraneio etc. 

Podemos dizer, ainda, que a pertinência desse tipo de estudo também 

está relacionada à possibilidade de contribuir para o acréscimo das reflexões atuais, 

sobre a pesca artesanal, abordado no espaço acadêmico, nas instituições, entre as 

populações tradicionais, podendo apontar outras questões da pesca atrelada à 

tradição, à memória, aos modos de vida de comunidades que têm a prática 

pesqueira (artesanal) como parte de seu cotidiano e história. 

Para tanto, procuramos construir este trabalho por meio da observação 

direta e da leitura de outros trabalhos realizados na área estudada, a “visão de 

mundo” e a percepção de pescadores e pescadeiras das três comunidades da 

Resex Acaú-Goiana que nasceram, cresceram ou residem há mais de 10 anos às 

margens do estuário dos rios Goiana e Megaó, como dito anteriormente. Buscamos 

a história dos detentores da memória, os únicos capazes de narrar o passado e 

presente, considerando suas particularidades e experiências, especificamente, as 

                                                 
5 Cf. MALDONADO (1994), FIRMINO JUNIOR (2006), SILVA (2006), etc. 
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que discursam sobre os modos de vida, a “arte do pescar” e viver, ou ainda, 

sobreviver frente às mudanças e à inserção de “outros”.  

O recurso aos métodos e às técnicas sociológicas, entrosado com a 

contribuição da antropologia e da história, mostrou-se de grande valia e 

indispensável no decorrer do trabalho de campo, para levar ao bom termo nossos 

propósitos fundamentais. Dentre eles, a observação participante, o uso da história 

oral e história de vida, coleta de depoimentos e de imagens registradas por meio da 

pesquisa de campo e no campo (observação participante), pesquisas bibliográficas e 

documentais em instituições públicas, entrevistas formais e informais (com e sem o 

uso de gravador), atendo-se a uma pesquisa qualitativa. No capitulo intitulado 

“Sobre as águas”: pesquisa e metodologia, está a descrição detalhada do 

procedimento metodológico e dos caminhos percorridos para a construção de uma 

etnografia da socioantropologia pesqueira. 

Os relatos orais de homens e mulheres marítimos e, especialmente, 

estuarinos – pescadores de peixe, de camarão; catadores de caranguejo, aratu, 

sururu, mariscos, – assim como das lideranças comunitárias6, entre outros, 

possibilitaram a percepção e descrição da sociabilidade comunitária de um tempo 

em que a pesca era abundante. 

Pescadores artesanais como as marisqueiras, os catadores e coletores, 

enfim, homens e mulheres que vivem de recursos marinhos e estuarinos – por isso 

os chamamos de “povos das águas” (DIEGUES, 2000) – trazem nos seus discursos 

um saber tradicional que despertou o nosso olhar. Assim, pretendemos mostrar, por 

meio das “redes do imaginário da pesca”, que são atribuídos outros valores, funções 

e sentidos à atividade pesqueira como: sociabilidade, lazer, prazer, modos de vida e 

tradição. 

São povos viventes em comunidades que podemos classificar como 

tradicionais, a partir da referência de Diegues e Arruda (2001). Comunidades que 

têm a pesca como um dos pilares para sua constituição, muitas vezes como fonte de 

subsistência, ou que ainda mantêm, de alguma forma, o exercício do trabalho pela 

tradição. Suas atividades não apenas se encontram atreladas ao manejo do 

                                                 
6 As entrevistas também foram realizadas com as lideranças comunitárias e representantes 
institucionais, devido ao campo de pesquisa fazer parte de uma Reserva Extrativista, sendo 
importante ouvir outros atores sociais, diretamente ligados às comunidades. 
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ambiente, mas, sobretudo, medidas por relações históricas, sociais, e, 

consequentemente, culturais.  

Segundo Diegues e Arruda (ibidem), os conhecimentos tradicionais são 

valiosa herança para as comunidades e culturas que os desenvolvem e os mantêm, 

além de, potencialmente, representar fonte significativa de informações para as 

sociedades de todo o mundo.  

As comunidades tradicionais revelam que há “modos de fazer, modos de 

pensar, modos de conhecer”, em que a apropriação dos recursos naturais é, na 

realidade, um conjunto de práticas, conhecimentos e técnicas, constituindo uma 

cultura própria do ser pescador que “fez sua própria história a partir do que a história 

fez com eles” (CUNHA; ALMEIDA, 2002, p. 15). A existência de sistemas de manejo 

de recursos naturais marcados pelo respeito aos ciclos naturais é um aspecto 

relevante na definição de populações tradicionais ou “culturas tradicionais” (Diegues, 

1994, p. 44), pois  

 

esses sistemas tradicionais de manejo não são somente formas de 
exploração econômica dos recursos naturais mas revelam a existência de 
um complexo de conhecimentos adquiridos pela tradição herdada dos mais 
velhos, de mitos e símbolos que levam à manutenção e ao uso sustentado 
dos ecossistemas naturais. 

 

Desse modo, o foco escolhido neste trabalho – pesca (trabalho), modos 

de vida e tradição (cultura) – torna-se relevante por dar vez e voz, ao relatar histórias 

por meio da história oral e da memória, àqueles que trazem “um saber e fazer 

pescador” (DIEGUES, 2004; RAMALHO, 2004) que constitui a identificação de 

comunidades tradicionais, assim como poderá contribuir com informações de grande 

utilidade para o manejo da Reserva Extrativista Acaú-Goiana PB/PE. 

Para tanto, buscamos nesta introdução expor as informações gerais a 

respeito do tema, o objeto de estudo, a problemática em questão, a justificativa do 

trabalho. Esboçamos os fios condutores de aporte teórico-metodológico para 

pensarmos no âmbito das ciências sociais, especialmente a sociologia, os modos de 

vida daquelas consideradas “populações tradicionais”.  

Em seguida, no capítulo POR UMA SOCIOANTROPOLOGIA 

PESQUEIRA: REFLEXÕES SOBRE MEMÓRIA, CULTURA E TRADIÇÃO, 

desenvolvemos o debate que consideramos fundamental na perspectiva da 

socioantropologia pesqueira sobre as categorias memória, cultura e tradição.  
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No capítulo seguinte, intitulado “SOBRE AS ÁGUAS”: PESQUISA E 

METODOLOGIA, descrevemos os caminhos percorridos, as etapas da pesquisa, a 

metodologia utilizada, os fatores favoráveis e desfavoráveis para a etnografia dos 

“povos das águas”, apresentando o campo observado e as características que 

sinalizam seu modo de vida a partir dos relatos, anotados e/ou gravados, dos 

entrevistados. Fundamentamos o uso da história oral e história de vida, aliado à 

memória sobre o passado e o presente, como recurso para o registro de 

depoimentos e a busca de instrumentos e técnicas relativos à busca pelo fazer-se 

pesquisador. 

No capítulo A PESCA ARTESANAL E AS RESERVAS EXTRATIVISTAS, 

relatamos sobre o processo de criação da Resex Acaú/PB-Goiana/PE, tendo em 

vista que as comunidades estudadas fazem parte de uma unidade de conservação. 

O fato repercute no cotidiano das comunidades e aponta que existe um modo de 

vida particular ligado ao manejo dos recursos naturais que os fizeram reconhecidos 

como populações extrativistas e, portanto, tradicionais. Dessa forma, buscamos 

mostrar quais os motivos que levaram à criação de uma unidade de conservação. 

Como a população participou ou tem participado de sua “institucionalização”? O 

diálogo sobre os modos da pesca artesanal e as reservas extrativistas marinhas, 

para pensarmos de que forma suas implicações dar-se-ão no manejo dos recursos 

pesqueiros e no cotidiano das comunidades.  

Em A TRADIÇÃO DA PESCA ARTESANAL, desenvolvemos uma 

etnografia sobre os estuarinos dos rios Goiana e Megaó, apontando as relações 

produzidas e reproduzidas pelos pescadores e pescadeiras no trabalho e no manejo 

pesqueiro frente às mudanças, à demarcação dos seus espaços, à resistência. 

Buscamos “a arte da pesca”: o que pescam, como o fazem, quais estratégias, 

técnicas e instrumentos, quais os sentidos atribuídos ao que identificam como a 

pesca artesanal, entre outras práticas culturais populares sustentadas no “ser 

pescador”, relevantes para compreendermos a reinvenção e reelaboração da 

tradição.  

Nas considerações finais, a última parte deste trabalho, montamos um 

quadro geral de ideias sobre os modos de vida e a tradição da pesca artesanal e as 

implicações dadas pela chegada de “outros” sujeitos (novos moradores, 

empreendimentos, instituições públicas e privadas) nas comunidades de pescadores 
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artesanais, ou, aquelas ditas, tradicionais, assim como recomendações. Esse é o 

caso das comunidades da Resex Acaú-Goiana.                                        

Tendo como ponto de partida o conhecimento de que o estudo das 

práticas econômicas, sociais e simbólicas do homem que tira seu modo de vida do 

ambiente aquático e, sobretudo marinho, é revelador de uma grande diversidade de 

culturas e de formas de apropriação da natureza (DIEGUES, 1995). Reafirmamos a 

relevância de um estudo sobre esses povos que reinventam ou têm sua tradição 

reelaborada nas formas de apropriação econômica, social e simbólica do ambiente 

aquático. 

Aqui está “o principal”: a memória, o mundo, a voz forte dessa gente 

corajosa – pescadores e pescadeiras de cá (Acaú), de lá (Carne de Vaca) e de acolá 

(Povoação são Lourenço). 
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POR UMA SOCIOANTROPOLOGIA PESQUEIRA: REFLEXÕES 

SOBRE MEMÓRIA E TRADIÇÃO 

 

 

                                                                                                                                 
                                                                                    Fotos: Gekbede Targino, 2010. 
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1 POR UMA SOCIOANTROPOLOGIA PESQUEIRA: REFLEXÕES SOBRE 

MEMÓRIA E TRADIÇÃO 

 

 

Atualmente, são muitas as contribuições teóricas apresentadas no campo 

das ciências sociais, na Sociologia e Antropologia, no que diz respeito às 

comunidades pesqueiras7, mas nem sempre foi assim. Apesar de o “conhecimento” 

sobre os mares ser “fruto de um acúmulo de informações que se iniciou quando o 

homem primitivo começou, da terra, a observar o mar e os seres que nele viviam” 

(DIEGUES, 1997, p. 3), a “ciência dos mares” desenvolveu-se, principalmente no 

século XX, com a crescente especialização científica, que buscava o conhecimento 

sistemático dos mares, seus processos ecológicos e seus habitantes (DIEGUES, 

2004). 

Segundo Diegues (1997, p. 9), o estudo das sociedades marítimas, 

principalmente dos pescadores, a partir da década de 1950, apesar das publicações 

ainda serem reduzidas, começou a ser tratado de forma sistemática, ou seja, 

“ganhar corpo com os estudos dos antropólogos e sociólogos que estudaram o 

Atlântico Norte e as comunidades de pescadores de grande tradição marítima”. A 

partir da década de 1960, foram publicados outros estudos sobre as sociedades de 

pescadores, com “densidade metodológica e teórica” em outras regiões do mundo. 

Ele relata que 

 

[...] em 1960 e 1966 publicaram-se trabalhos sobre comunidades de 
pescadores no sul da Tailândia. Entre 1967 e 1970, Forman estudou os 
pescadores de jangada do nordeste brasileiro, o mesmo acontecendo com 
Kottac (1966) ao estudar comunidades de pescadores da Bahia (Brasil). No 
início da década de 70, Breton publicou seus primeiros trabalhos sobre os 
pescadores do Canadá e, no Brasil, Mourão (1967, 1971) e Diegues (1973) 
estudaram os pescadores do Litoral Sul de São Paulo. Também no início da 
década de 70, começaram a surgir os primeiros centros organizados de 
pesquisa sobre as comunidades marítimas e pescadores. (DIEGUES, 1997, 
p. 9) 

 

A partir daí, na década de 80, vieram muitas outras contribuições, e a 

antropologia marítima foi consolidada como “sub-disciplina específica inserindo-se 

no domínio da antropologia social.” (BRETON, 1989 apud DIEGUES, 1997, p. 10). 

                                                 
7 Essa contribuição também se estende à geologia marinha, oceanografia, biologia, geografia, entre 
outras. 



32 

 

Os cientistas sociais foram se organizando, posteriormente, em espaços de 

discussão sobre “As Populações Humanas e o Mar”. Como exemplo disso foi o I 

Encontro de Ciências Sociais e o Mar, realizado em 1986. 

Diegues (2004) expõe que muitos estudos sobre a atividade pesqueira 

ativeram-se à discussão de tecnologias (esforço da pesca), analisando os 

instrumentos de captura separados de quem os utilizava, ou seja, “a análise da 

pesca era naturalizada como se fosse um ato semelhante ao da gaivota que 

mergulha para capturar sua presa” (idem, p. 23). Outros discorreram, principalmente, 

a partir dos anos 80, sobre a atividade pesqueira atrelada a fatores 

socioeconômicos, a categoria do trabalho ou sua precarização, os impactos e 

mudanças na pesca artesanal, gerados pela pesca industrial, entre outros.   

Vale salientar, ainda, que, por algum tempo, esses estudos foram tratados 

dentro da temática do campesinato, no qual o litoral, a costa, o mar e o oceano eram 

vistos como extensões do continente, e as populações, que viviam desses 

ecossistemas, eram consideradas camponeses (DIEGUES, 1993, 2004). Segundo 

Diegues (2004), esse foi um dos fatores para a “ausência das ciências humanas nos 

estudos marítimos” e, consequentemente, o interesse das ciências sociais pelo mar 

relativamente recente8.  

A diferenciação entre pescadores e camponeses começou a ser tratada 

por Raymond Firth em 1970, mas, anteriormente, em 1946, com a publicação de Os 

Pescadores Malaios, as sociedades dos pescadores foram tratadas integradas às 

sociedades camponesas, ao estudar suas bases econômicas9. Diegues (2004, p. 28) 

também faz essa diferenciação quando afirma que a “gente do mar” tem “seu modo 

de vida específico marcado por práticas sociais e culturais distintas das existentes 

nas sociedades camponesas.”10 

                                                 
8 Segundo Diegues (2004), a geografia humana e a história são consideradas pioneiras nos estudos 
sobre o mar. Cf. A. THOMAZI. A História de Pesca (1987) e HERUBEL. A evolução da pesca 

(1928).  
9 Firth (apud DIEGUES, 1997, p. 9) entendia que o camponês malaio podia ser agricultor numa 
estação do ano e pescador em outra; mesmo que as pessoas ocupadas nessas atividades não 
fossem necessariamente as mesmas, estavam frequentemente interligadas por valores e instituições 
comuns. Para Diegues (1997), a inserção ou não das sociedades de pescadores no mundo 
camponês causou debates entre antropólogos e sociólogos, principalmente entre as décadas de 50 a 
70, e ainda continua sendo objeto de debates, sobretudo naquelas situações em que o pequeno 
produtor combina pesca e atividades agrícolas (idem, p. 9). 
10 O pesquisador Antonio Carlos Diegues expõe essa diferenciação dos pescadores da sociedade 
camponesa, discutindo sobre o particularismo da “gente do mar” nas seguintes obras: Pescadores, 
camponeses e trabalhadores do mar. São Paulo: Ática, 1983. p. 103-272. (ensaio 94) e na obra 
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Malinowski foi outro pesquisador inglês que contribuiu com estudos sobre 

as sociedades de pescadores, quando desenvolveu uma etnografia sobre os 

trombriandeses, nas ilhas da Polinésia, observando seus rituais como o kula, os 

mitos, as crenças religiosas, costumes descritos em Os Argonautas do Pacífico Sul, 

publicado em 1922. Com sua pesquisa de campo, construiu modelos metodológicos 

para a consolidação da antropologia, mas também foi referência para a sociologia no 

que diz respeito ao pesquisar qualitativamente por meio da observação participante.  

Além desses, podemos citar vários outros estudiosos, cujas pesquisas 

contribuíram para o desenvolvimento da Antropologia Marítima como campo de 

investigação antropológica. Assim, recorremos a alguns dentre os principais autores 

e obras que subsidiaram a compreensão neste trabalho sobre a pesca e aqueles 

que a fazem como seu modo de vida: Diegues (1983; 1997; 1999; 2001; 2004a; 

2004b; 2004c, 2005), Maldonado (1985; 1986; 1994; 2000; 2000b, 2011), Furtado 

(1993), Lima (1997), Mourão (1971; 2003), Britto (1999), Miller (1992), Ramalho 

(2006; 2007; 2011), Knox (2007), entre outros. Esses autores nos aportam a 

releituras de clássicos da antropologia da pesca ou antropologia marítima, como o 

antropólogo americano Acheson (1981), Breton (1981), Firth (1964), Forman (1970), 

Casteel y Quimby (1975). 

Antonio Carlos Diegues é um dos pesquisadores da atualidade que tem 

buscado em suas publicações a construção histórica dessa área, em sua 

interdisciplinaridade, apontando os vários estudos no Brasil e no mundo sobre a 

“cultura marítima”. 

Em A pesca construindo sociedades: leituras em antropologia marítima e 

pesqueira, Diegues (2004) orientou a reflexão, aqui pretendida, na medida em que 

aponta que as relações entre as sociedades humanas e o mar são marcadas por 

diversas práticas econômicas, sociais e simbólicas. Alguns grupos humanos 

litorâneos vivem da pesca, construindo um modo de vida baseado num 

relacionamento intenso com o mar e com os seres vivos que nele vivem.  

Nessa obra, Diegues (idem) faz um panorama da pesca da Idade Média 

até os dias atuais, passando pelos tipos de pesca que contribuíram para a 

construção de territórios e sociedades nas camadas populares das cidades 

europeias no início da Idade Moderna. Faz uma retrospectiva da socioantropologia 

                                                                                                                                                         
intitulada Povos e mares: uma retrospectiva de sócio-antropologia marítima. São Paulo: NUPAUB, 
1997. Disponível em: <http://www.usp.br/nupaub>. Acesso em: jul. 2010.    

http://www.usp.br/nupaub
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marítima, discute tradição analisando o seu particularismo, mudanças sociais 

vivenciadas por grupos de pescadores marítimos brasileiros e os processos pelos 

quais passam, historicamente, aqueles que vivem econômica e socialmente da 

pesca, entre outras abordagens concernentes ao tema. 

Os estudos sobre essas sociedades denominadas “culturas marítimas” 

(DIEGUES, 2004) mostrou que a diversidade das sociedades marítimas tem como 

características principais a “valorização positiva ou negativa do mar, o modo de 

organização econômica e social, o lugar reservado às atividades pesqueiras na 

economia, o modo de integração das comunidades litorâneas na sociedade mais 

ampla e o caráter simbólico das relações com o mar.” (DIEGUES, 2004, p. 28). 

A Antropologia Marítima11, hoje consolidada, é “um campo de pesquisa 

especializado de estudo etnológico sobre comunidades que vivem no mar, 

principalmente da pesca”. Seus estudos buscam 

 

a variedade e a complexidade dos sistemas técnicos, sociais e simbólicos 
elaborados pelas populações litorâneas no processo de apropriação do 
espaço marinho que daí retiram sua subsistência. Ela estuda, portanto, o 
modo de vida da gente do mar como específico e particular, em contraste 
com o modo de vida das populações continentais com as quais as 
comunidades marítimas mantêm relações sociais estreitas. (DIEGUES, 
2004, p. 27) 

 

Casteel y Quimby (1975 apud FERNANDEZ, [198-?], p. 4) define a 

antropologia marítima: 

 

Maritime anthropology may be considered to be study of maritime cultures, 
societies and subcultures in the context of anthropology. In the United 
States, anthropology generally encompasses a number of subdisciplines 
among which are ethnology, archeology, social anthropology, linguistics, and 
physical anthropology. The study if any maritime culture, society or 
subculture in the context of any of the above –mentioned subdisicplines 
could then be considered maritime anthropology. Maritime is an adjective 
which means of or pertaining to the sea. Thus, those cultures, societies, and 
subcultures that are of the sea or pertaining to the sea the subject matter of 
maritime anthropology and consequently, maritime anthropology subsumes 
a broad spectrum of cultural and physical phenomena. 

 

Aqui temos a explanação que esse tipo de análise considera o trabalho 

significativo de populações de pescadores que vivem da pesca, cuja subsistência 

depende do mar, pois marítimo é um adjetivo que significa de ou pertencente ao 

                                                 
11 O termo Antropologia Marítima apareceu pela primeira vez no Dictionnaire de l’Ethonologie etde 
l’anthropologie, em 1992, publicado pela Presses Universitaires de France (DIEGUES, 2004, p. 27). 
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mar. Para esse autor, a antropologia marítima difere da antropologia da pesca, pois 

naquela é abordada a problemática da territorialidade, do segredo, do recrutamento 

do parentesco. Dessa forma, define a antropologia da pesca a partir  

 

De lós elementos más o menos recurrente observables em la vida de lós 
pescadores deriva que también em Antropología de La Pesca encontremos 
problemas teóricos que centram lós estúdios de lós investigadores, como a 
territorialidad, el secreto, el eclutamiento, el sistema a la parte, etc. Pero no 
hablamos de antropologia de La pesca únicamente porque consideramos 
que existe um campo de investigaciones específico, que por algunas 
características de su objeto de estúdio necesita modelos de análisis y 
técnicas de observación um tanto diferenciadas [...]. (CASTEEL Y QUIMBY, 
1975 apud FERNANDEZ, [198-?], p. 5)  

 

Acheson (1981) utiliza a antropologia marítima como sinônimo da 

antropologia da pesca, diferentemente de Casteel y Quimby e Fernandez. Para 

Maldonado (comunicação pessoal, 2011), essas áreas estão comumente 

interligadas, pois “a antropologia da pesca é mais uma questão da coleta, das 

técnicas, dos impasses da territorialidade, enquanto que a marítima abre um leque 

de possibilidades temáticas”. É importante entender que 

 

A pesca marítima é uma das formas sociais em que a percepção específica 
do meio físico é da maior relevância, não só para a ordenação dos homens 
nos espaços sociais como também para a organização da própria produção 
e para a reprodução da tradição pesqueira, tanto em termos técnicos como 
em termos simbólicos. (MALDONADO, 2000, p. 59) 

 

Hoje a interface entre práticas sociais humanas e suas condições 

materiais, a relação entre sociedade e natureza, o homem e o mar, variam entre a 

observação dos vários aspectos, desde biológicos até os culturais. Segundo 

Maldonado (2011, p. 203), nos estudos sobre a “cultura marítima” [a 

socioantropologia marítima], tem-se buscado, nos últimos 20 anos, “às formas e 

fundamentos que a apropriação da natureza marítima assume nas várias culturas 

costeiras do mundo”, e muitas destas revelam uma cultura diversificada, complexa e 

com particularidades próprias da relação do homem com a terra e o mar.  

Por sua vez, é importante ressaltar que essa “gente do mar” (DIEGUES, 

2004) que circunscreve essa “cultura marítima” (DIEGUES, 2004; MALDONADO, 

2011) tem suas práticas sociais e culturais tecidas também em outros espaços 

aquáticos, por exemplo o estuário (o mar-de-dentro), o qual delimitamos como 

espaço central de nossa observação. Assim, conduzimos a discussão em busca de 
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uma socioantropologia pesqueira, como forma de especificar uma perspectiva dentro 

da antropologia marítima, dialogada à tradição, à cultura e à memória. 

Essa discussão nos faz pensar nos modos como as comunidades de 

pescadores(as) de Acaú-PB, Carne de Vaca-PE e Povoação de São Lourenço-PE 

definem suas estratégias de trabalho e de vida, a divisão de tarefas, a seleção das 

técnicas de pescar como “elementos marcantes e estruturais à pesca simples 

[artesanal] pois geralmente respondem a outros princípios da cultura do grupo a que 

pertencem e do sistema em que operam.” (MALDONADO, 2011, p. 209). 

A memória da pesca e as narrativas sobre seus modos de vida trazem 

relatos sobre momentos de sociabilidade entre os pescadores dessas comunidades 

quando circulavam e dividiam os espaços de trabalho e diversão, pois, segundo 

alguns moradores, após as pescarias, brincavam de lapinha, ciranda, coco de roda 

ou de samba, num passado ainda presente na memória e na lembrança dos mais 

velhos e dos mestres da pesca12. Seu modo de vida é marcado por práticas culturais 

e sociais que “se constroem em relação a um meio tanto físico quanto socialmente 

instável e imprevisível.” (DIEGUES, 2004, p. 28). 

Nessas comunidades, a “arte da pesca” (RAMALHO, 2004) revela “um 

conjunto cumulativo de saberes e crenças transmitidas culturalmente através de 

gerações.” (BERKES, 1993 apud DIEGUES, 2004, p. 196). 

Sob essa perspectiva, a tradição, a cultura e a memória estão 

intimamente associadas à compreensão do ser e viver da e na pesca, dos modos 

que os definem como população tradicional extrativista, cuja reflexão teve como fios 

condutores autores como Zumthor (1997), Bornheim (1997), Giddens (2003), Xidieh 

(1976), Hobsbawn (1984), Ayala e Ayala (1995; 2000), Carvalho (1991), Halbwachs 

(1990), entre outros. 

A palavra tradição vem do latim: traditio (BORNHEIM, 1997, p. 13-29). O 

verbo é tradire e significa precipuamente “entregar”; designa o ato de passar algo 

para outra pessoa ou de passar de uma geração a outra geração. Nos dicionários, 

refere-se ao conhecimento oral e escrito. Isso quer dizer que, através da tradição, 

algo é dito e o dito é repassado na coletividade.  

Giddens (2003, p. 48) ainda acrescenta que a tradição 

 

                                                 
12 Homens considerados os mais sábios e experientes na técnica da pesca e que têm como função 

liderar a embarcação. 



37 

 

significa transmitir, ou confiar algo à guarda de alguém. Tradere foi 
originalmente usado no contexto do direito romano, em que se referia às leis 
da herança. Considerava-se que uma propriedade que passava de uma 
geração para outra era dada em confiança – o herdeiro tinha obrigação de 
protegê-la e promovê-la.  

 

Nesse sentido, a oralidade tem uma função primordial: transmitir um 

saber, uma cultura, um conhecimento, um modo de fazer e viver, pois a “tradição é 

constituída através do elemento dito ou escrito quando algo é entregue através das 

gerações e, por sua vez, também ao se constituir, nos constitui, ou seja, ela faz 

parte da nossa vida.” (BORNHEIM, 1997, p. 18). 

Nessa perspectiva, a tradição pode ser entendida como uma questão 

chave na pesca e na cultura de um povo, pois também será compreendida num 

mesmo processo dinâmico de reelaboração, contrapondo a ideia de alguns 

folcloristas clássicos que definem a tradição como algo imutável. Giddens (2003) 

compreende que considerar a tradição como impermeável à mudança é um mito, 

pois as tradições evoluem ao longo do tempo, mas podem também ser alteradas ou 

transformadas de maneira bastante repentina. Elas são inventadas (HOBSBAWN, 

1984) e reinventadas (GIDDENS, 2003). 

Hobsbawn (1984), em A invenção das Tradições13, afirma que a “tradição 

é uma invenção” implicada em questões de interesses diversos de poder. Sua 

conceituação de tradição inventada tem como objetivo desmascarar a construção da 

homogeneidade nacional, ideologicamente fabricada, criticando o processo de 

invenção burguesa das tradições nacionais, principalmente na Inglaterra.  

Para a teoria marxista, em voga na época, o Estado-nação era 

considerado uma invenção. Então Hobsbawn, adepto dessa linha teórica, propôs a 

mostrar como o Estado-nação foi inventado, discutindo como é que sob formas de 

sociedades camponesas, de subdiferentes classes sociais, criou-se a ideia de que 

as pessoas vivem num estado homogêneo e que compartilham a mesma cultura e 

história, ou seja, que nos identifica um único povo.   

Na tentativa de desconstruir essa ideia de homogeneidade, Hobsbawn 

(1984) mostra como tradições foram construídas. Assim, afirma que os instrumentos, 

as práticas sociais, as ideias que a classe burguesa usou para construir a 

homogeneidade da Inglaterra, da França, do Brasil, deu-se com a “invenção das 

                                                 
13 Esse livro foi escrito por Eric Hobsbawn em parceria com Terence Ranger, mas como usamos mais 
as reflexões dos textos iniciais, vamos nos referir com frequência a Hobsbawn, sem desmerecer que 
as contribuições de ambos foram fundamentais para o conjunto da obra.  
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tradições” ou a “tradição inventada”, ou seja, para instituir a homogeneidade 

nacional, a camada e a elite burguesa desses países, inventaram a ideia da nação e 

inventaram tradições que a legitimassem e, sutilmente, dominar o “povo” (SILVA, 

2006). 

 Para esse autor, na medida em que há referência a um passado 

histórico, “as tradições inventadas” se caracterizam por estabelecer com ele uma 

continuidade bastante artificial, sendo reações a situações novas que, ou assumem 

a forma de referência a situações anteriores, ou estabelecem seu próprio passado 

por meio da repetição quase obrigatória. 

Então, segundo Hobsbawm (1984), a tradição se refere sempre a algo 

inventado. Para explicar isso, ele mostra a diferença entre costume e tradição. 

Afirma que o costume é contínuo, cotidiano, característico da sociedade “tradicional” 

(as sociedades camponesas, pré-capitalistas); as pessoas não têm consciência de 

que estão vivendo dentro dele, ou seja, é inconsciente, é dinâmico, aberto a 

modificações, pois é de sua natureza se transformar.  

Essa “tradição inventada”, por sua vez, é recortada do costume e 

congelada, comportando a obrigação de não mudar. Ela não pode mudar, ou seja, 

ela é conscientemente recortada da vida social e legitimada como tal, fixa ideias, é 

descontínua e existem os períodos em que ela é evidenciada, vivida apenas em 

grandes momentos rituais.  

Para Hobsbawm (1984), a “tradição”, nesse sentido, deve ser nitidamente 

diferenciada do “costume”, vigente nas sociedades “tradicionais”, ou seja, nas 

sociedades pré-capitalistas ou não industriais, nas quais o objetivo e a característica 

das tradições, inclusive das inventadas, é a invariabilidade. Isto é, toda tradição quer 

ser invariável, não mudar, para dizer que o passado sempre se repetiu como é, pois 

“o passado real ou forjado a que elas se referem impõe práticas fixas (normalmente 

formalizadas, tais como a repetição).” (HOBSBAWM, 1984, p. 10). Foi justamente 

para criar uma realidade adequada para a burguesia que a tradição foi inventada, 

isto é, com o objetivo de legitimar o processo histórico para o seu próprio bem. 

O costume teria nas sociedades “tradicionais” uma dupla função: de motor 

e volante, não impedindo as inovações, podendo mudar até certo ponto, e sua 

função seria a de dar a qualquer mudança desejada (ou resistência à inovação) a 

legitimação da anterior, continuidade histórica e de direitos naturais, conforme o 

expresso na história. Na perspectiva de Hobsbawn (1984), o costume é o arranjo 
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temporário do processo histórico de uma correlação de forças. Por isso ele sempre 

vai mudar.  

Enquanto a tradição quer ser invariável, o costume não. A este é 

permissível a mudança. Assim, entendemos que o costume trata de uma correlação 

de forças históricas e a tradição é uma “arma” usada por determinados grupos como 

um instrumento para atender seus interesses, dentro dessa correlação que pretende 

manipular outros grupos ou fatos. O costume é o contexto histórico, enquanto a 

tradição é o instrumento de luta nesse contexto. 

Hobsbawm (1984, p. 10) ainda afirma que 

 

A diferença entre “tradição” e “costume” fica bem clara. “Costume” é o que 
fazem os juízes; tradição (no caso, tradição inventada) é a peruca, a toga, 
outros acessórios e rituais formais que cercam a substância, que é a ação 
do magistrado. A decadência do costume inevitavelmente modifica a 
“tradição” à qual ele geralmente esta associado. 

 

 O que o autor está mostrando é que o ato de julgar e a posição que os 

juízes ocupam seriam, nessa ordem, o costume, mas os instrumentos usados por 

ele tratar-se-iam de uma “tradição inventada”. Antes, todos os juízes tinham que 

usar uma peruca só porque era uma situação de auto status e concessão do rei, só 

que isso mudou, pois hoje, para se obter um cargo de juiz, deve-se passar por um 

concurso e o único que usa peruca é o nomeado pelo Presidente da República: são 

os juízes do Supremo. Os demais não usam, ou seja, são retirados os elementos 

que davam a aura de diferença de juiz. Dessa forma, entendemos que o costume 

tem seus limites, mas sempre se transforma e, quando isso acontece, 

consequentemente a tradição também muda, mesmo que esta tente manter 

aparência de imutável.  

Não negamos a distinção feita por Hobsbawm (1984, p. 10) sobre 

costume e tradição, porém, relevando algumas de suas diferenciações, vamos 

considerar esses conceitos como aparentemente semelhantes, pois estão 

proximamente associados. Noutras palavras, a tradição também é posta em certos 

momentos como um costume, pois dele se apropria a tradição e o legitima como tal. 

Concordamos com a ideia de que “tradições são inventadas”, em um dado momento 

da história por interesses de determinadas “classes”, mas também são 

reelaboradas, transformadas no conjunto da interação dos grupos sociais (SILVA, 

2006).  
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Na obra de Hobsbawm e Ranger (1984), percebemos uma crítica radical 

ao tipo de tradição construída pela burguesia, porém também temos de lembrar que 

a “tradição inventada” pode se dar por um grupo dominado, quando este a 

reelabora, criando e recriando outras tradições.  

As conceituações de Hobsbawn (1984) são importantes para o nosso 

trabalho em vários aspectos. Primeiro, ajuda a pensarmos as relações criadas pelos 

diferentes grupos sociais no âmbito da pesca. As comunidades da Resex Acaú-

Goiana não são uniformes, e os nossos narradores fazem parte de um determinado 

grupo dentro de uma totalidade maior. Em segundo lugar, importa-nos a reflexão a 

partir da ideia de “invenção da tradição” na complementaridade da abordagem da 

reelaboração da tradição, quando os pescadores e pescadeiras inserem novos 

elementos à sua cultura como estratégia de resistência frente às intervenções 

externas e instituições privadas e públicas. 

A concepção de tradição reelaborada, dinâmica e processual, está na 

contribuição de Paul Zumthor, em seu livro Tradição e esquecimento (1997). Ela é 

acessível a negociações decorrentes das transformações histórico-sociais e, nesse 

processo, alguns elementos culturais podem ser esquecidos e outros reelaborados. 

Para esse autor, nenhuma tradição cultural é verdadeiramente fechada, no sentido 

de se cristalizar no tempo e no espaço.  

Nesse sentido, a memória está proximamente associada à tradição e, 

portanto, importante ao favorecer a continuação de valores, de conhecimento que 

compõem a tradição, atuando como um elemento “preservador” da cultura, 

operando-se por meio da rejeição e seleção – é o papel seletivo e funcional da 

memória apontado por Zumthor (1997). Para ele, o esquecimento, nesse processo, 

aparece em sua positividade como necessário para permitir a dinamicidade e, assim, 

a atualidade da memória. Algumas coisas são esquecidas e outras são clarificadas, 

ou seja, o “lembrar” também implica esquecer, e assim vai redefinindo tradições.  

Na lógica da tradição, a seletividade da memória pode ser percebida 

quando o “esquecimento implica um desejo latente”, de rejeitar em vista de algo. Um 

processo de seleção que “pole, apaga, e, por isto, clarifica o que deixa à lembrança, 

transformando-a em tipo, extraindo daquilo que foi sua fragilidade temporal” 

(ZUMTHOR, 1997, p. 15), ou aquilo que revela desnecessário ou que poderia 

prejudicar sua própria existência.  
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Nessa perspectiva de análise, Maurice Halbwachs (1990), sociólogo 

francês, também foi fundamental à compreensão e ao uso da memória, na 

perspectiva pretendida aqui. Ele nos ensina sobre a importância do social na 

constituição da memória. Em 1925, publicou Lês Cadres Sociaux de La Mémoire, 

obra em que faz uma análise das classes sociais por meio do estudo dos quadros 

sociais da memória (objetos de investigação). A obra A memória coletiva, publicada 

postumamente em 1950, explicitou a ideia do social na constituição da memória, 

refutando assim o pensamento vigente na época em que tomava esta como um 

fenômeno individual. Sua contribuição foi de grande valia para as ciências sociais, 

especialmente a sociologia, pois suas últimas análises abriram caminho para o 

estudo sociológico da vida quotidiana. Tornou-se, assim, o precursor no conceito de 

memória coletiva, destacando que toda a memória é estruturada em identidades de 

grupos.  

Esse autor, no seu estudo de Memórias Coletivas, abordou primeiro uma 

associação entre memória e sociedade, apontando que a memória é fruto de 

interações sociais que ocorrem no presente, pois tudo o que nós nos lembramos do 

passado faz parte de construções coletivas do presente e, segundo, compreendeu a 

memória como ato de reconstrução, que nunca é idêntica a qualquer imagem do 

passado, mas há lugares da memória que podem ser estudados como formas de 

acesso ao passado, pois “qualquer sociedade, na medida em que existe, subsiste e 

toma conhecimento de si mesma, terá os traços que deixou de si mesma 

reconstruídas” (SANTOS, 1998, p. 12). Sua referência também se torna 

imprescindível ao trabalho, no fato de ter sido um dos primeiros intelectuais do 

século XX a priorizar o estudo de imagens e a inserir em sua investigação dados 

arqueológicos, iconográficos e arquitetônicos, relacionando-os a testemunhos da 

época.  

Ao dissertar sobre os lugares da memória, seu estudo é capaz de tornar 

evidente que as marcas deixadas pelo passado não são tão imperceptíveis como 

muitos supõem. Suas ideias tiveram influência da escola sociológica francesa, mais 

especificamente a vertente durkheiminiana, que compreende o indivíduo como 

produto de suas relações sociais (SILVA, 2006). 
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A análise que Halbwachs (1990) faz da memória se assemelha 

diretamente à inspiração de algumas ideias de Émile Durkheim14, pois, como 

discípulo, a concepção de memória coletiva do sociólogo francês se construiu em 

concordância no que diz respeito à “consciência coletiva”: um produto cultural, social 

e histórico, um sistema com vida própria que estará difuso em toda a extensão da 

sociedade, que ligará gerações, ou seja, num sistema de representações coletivas 

de uma determinada sociedade. Assim, a memória, na concepção de Halbwachs, 

opera na manutenção de uma consciência coletiva, no repasse para as gerações 

futuras dos saberes, valores e costumes da tradição engendrada na coletividade.  

Halbwachs (1990) tem como foco central do pensamento teórico a ideia 

de que os indivíduos constroem suas memórias como membros de uma 

coletividade, utilizando-se obrigatoriamente de convenções sociais disponíveis, as 

quais estão relacionadas ao que ele chama de “quadros sociais da memória”15. 

Estes são, por sua vez, os grupos e as instituições abarcados durante a vivência do 

indivíduo, incluindo-se assim o trabalho, a classe social, a família, a escola, entre 

outros, ou seja, quando esse autor expõe a ideia desses quadros sociais, está 

considerando a presença do “outro genérico”, em nossa percepção da realidade, na 

construção da realidade individual e na constituição da identidade.    

Em análise das obras de Halbwachs, principalmente Les Cadres Sociaux 

de La Mémoire, Myrian Sepúlveda dos Santos16 aponta a ideia de que, apesar de ele 

ter percebido que a reconstituição do passado era realizada por grupos sociais, 

procurou mostrar que a busca do sentido das construções coletivas deveria se 

localizar na investigação dos quadros sociais da memória, estruturas, para ele 

estáveis e capazes de se tornarem objetos de uma análise sistemática por parte do 

cientista social. Santos (1998) propõe que compreendamos esses múltiplos quadros 

em contínuo movimento e reestruturação, associando-os a possibilidades de 

mudanças, ou seja, pensá-los sempre em contínua transformação, diferentemente 

                                                 
14 Sociólogo francês considerado um dos maiores pensadores clássicos de sua época (séculos XIX e 
XX). Criou a escola sociológica francesa, foi o fundador da sociologia comparada e o pioneiro do uso 
rigoroso da indução nessa ciência, discorrendo sobre os métodos que deveriam fundamentar o rigor 
sociológico. 
15 Os quadros sociais da memória, para o sociólogo, não são constituídos apenas pela combinação 
de lembranças individuais, nem mesmo de formas vazias, mas, ao contrário, “são os instrumentos de 
que a memória coletiva se serve para recompor uma imagem do passado que se combina, a cada 
época, com os pensamentos dominantes da sociedade” (HALBWACHS, 1990 apud SANTOS, 1998, 
p. 7). 
16 SANTOS, M. S. Sobre a autonomia das novas identidades coletivas: alguns problemas teóricos. 

Revista Brasileira de Ciências Sociais, 1998.  
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de Halbwachs, pois “há várias representações coletivas, conflitivas e em mudança, 

relativas a diferentes grupos, por meio das quais indivíduos se socializam e 

constituem suas identidades e memórias ao longo de suas vidas” (SANTOS, 1998, 

p. 7).  

Toda memória está proporcionalmente relacionada à sociedade 

(Halbwachs, 1990), distinguindo duas memórias: uma pessoal (memória individual) e 

outra social (memória coletiva). A primeira apoiar-se-ia na segunda, pois toda 

história de nossa vida faz parte da história geral. Mas a segunda seria mais ampla, 

representando o passado de forma resumida e esquemática. Assim, a memória 

coletiva é “uma corrente de pensamento contínuo, de uma continuidade que nada 

tem de artificial, já que retém do passado somente aquilo que está vivo ou capaz de 

viver na consciência do grupo que a mantém” (HALBWACHS, 1990, p. 81).   

Halbwachs (1990, p. 51) ainda explica que a memória individual é um 

ponto de vista sobre a memória coletiva e que muda conforme o lugar que ali o 

indivíduo ocupa. Isto é, os indivíduos lembram como membros de um grupo, ou seja, 

sua expressão individual é determinada pela sua vivência grupal, pois “nossas 

memórias apoiam-se umas sobre as outras”. Esse ponto de vista justifica a escolha 

dos entrevistados e informantes na nossa pesquisa de campo, atentos ao fato que,  

 

Para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não basta que eles 
nos tragam seus depoimentos: é necessário ainda que ela não tenha 
cessado de concordar com suas memórias e que haja bastante pontos de 
contato entre uma e as outras para que a lembrança que nos recordam 
possa ser reconstruída sobre um fundamento comum. Não é suficiente 
reconstituir peça por peça a imagem de um acontecimento do passado para 
se obter uma lembrança. (HALBWACHS, 1990, p. 34) 

 

Segundo Halbwachs (idem, ibidem), é necessário que essa reconstrução 

se opere a partir de dado ou de noções comuns que se encontram tanto na 

“consciência individual” quanto nos dos outros (coletiva), porque elas “passam 

incessantemente desses para aquele e reciprocamente, o que só é possível se 

fizeram e continuam a fazer parte de uma mesma sociedade”. Assim, somente 

dessa forma podemos compreender que uma lembrança é ao mesmo tempo 

reconhecida e reconstruída. 

As lembranças do passado retornam ao presente passando 

necessariamente por um processo construtivo, no qual o indivíduo reelabora suas 

lembranças a partir dos dados presentes de seu entorno social (SILVA, 2006). 
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Assim, a memória vai se apresentar sempre baseada em representações da 

sociedade, devidamente atualizadas. Assim, também podemos apontar outro fator 

importante para a duração da memória, que é o espaço onde o indivíduo está 

inserido, pois, como afirma Halbwachs (1990, p. 136), “quando um grupo humano 

vive muito tempo em um lugar adaptado a seus hábitos, não somente seus 

movimentos, mas também seus pensamentos se regulam pela sucessão das 

imagens que lhe representam os objetos exteriores”, ou seja, se a memória coletiva 

trata da representação de uma realidade social, a qual também muda, a menor 

alteração do meio social também atingirá a memória, fazendo com que esta se 

transforme. 

Portanto, “a memória é o centro vivo da tradição, é o pressuposto da 

cultura no sentido de trabalho produzido, acumulado e refeito através da história” 

(BOSI, 1997, p. 53), considerando seu fator mutável de perpetuação. Assim, 

podemos reafirmar que os conceitos de memória e tradição estão estreitamente 

relacionados e podem apontar os fios condutores do modo de vida e o conjunto das 

práticas pesqueiras. 

Dessa forma, compreendemos a memória como ato de reconstrução do 

passado, categoricamente reelaborada no presente, “onde o individual e o coletivo 

não se confundem, mas se fundam” (SILVA, 2006) para constituir a compreensão 

dos modos de vida, pois por meio dela poderemos perceber os processos de 

mudanças inerentes à vida e às práticas sociais e culturais, permeadas pela pesca, 

vivenciadas por indivíduos que aprenderam desde sua infância a arte de pescar  e 

sobreviver.   

Pensamos assim a pesca como tradição, não apenas considerando os 

seus aspectos econômicos, mas que ela constitui e é constituída pela tradição de 

um povo, percebendo-a na esfera da dinâmica cultural, em constante reelaboração, 

adquirindo sempre novos significados e, ao mesmo tempo, mantendo-se como 

expressão popular que, mesmo “transformada”, tenta continuar como agente de 

produção e reprodução, transmissão de um saber, resistência quando está diante 

dos processos “hegemônicos” do capitalismo, como a carcinicultura, a pesca 

industrial, o uso de novas tecnologias de pescado. 

Nesse processo, a memória passa a ser uma referência, um instrumento 

para manutenção do grupo e de sua atividade, mesmo que reelaborada, pois por 

meio da memória é reforçado o sentimento de pertencimento, que mantém a 
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identidade do grupo, conferindo, assim, a “continuidade” da tradição, nesse caso, o 

conhecimento sobre a “arte da pesca” (RAMALHO, 2004, 2007).  

Como afirma Zumthor (1997, p. 27): 

A memória coletiva luta contra a inércia do quotidiano, captura os 
fragmentos que sente significantes ou úteis, e trabalha por dinamizá-los, 
transformados em elementos de tradição. Assim isolados, centrados, 
funcionalizados, estes fragmentos mudam de natureza e esta mutação é o 
próprio resultado da seleção, a consequência de uma vontade do 
esquecimento.   

 

Enfim, para Zumthor (1997), uma tradição só continua existindo na 

proporção que se reelabora e se ressignifica, sendo um processo vivo e dinâmico de 

transmissão de saberes, nos quais alguns elementos são esquecidos, enquanto 

outros reelaborados. Portanto, a memória do grupo tem um papel fundamental, pois 

“tende a assegurar a coerência de um sujeito na apropriação de sua duração: ela 

gera a perspectiva em que se ordena uma existência e, nesta medida, permite que 

se mantenha a vida.” (ZUMTHOR, idem, p. 13). 

Sendo assim, “a memória” daqueles que usam dos conhecimentos 

tradicionais da pesca torna-se fundamental para a compreensão dos processos 

societários e de transformações nas atividades de trabalho, nos usos dos espaços e 

no manejo dos recursos naturais nas comunidades tradicionais da Resex Acaú-

Goiana. O que podemos perceber é que a atividade da pesca, principalmente a 

artesanal não constitui apenas um trabalho simples, mas revela um saber passado 

de geração em geração e que constrói, muitas vezes, o reordenamento de grupos 

sociais.   

Portanto, as reflexões sobre a tradição da pesca artesanal, apresentadas 

ao longo do texto, têm como ponto de partida as narrativas daqueles que fazem a 

pesca simples, que buscam nela a sua sobrevivência, expressão de um modo de 

vida.  

Assim, pensar a tradição, a cultura dos pescadores e pescadeiras, é 

também perceber que comunidades tradicionais podem se adaptar, resistir ou se 

articular diante de uma classe dominante (GARCÍA CANCLINI, 1983, p. 12), ou 

frente às mudanças sociais, culturais e tecnológicas, assim como as intervenções 

inseridas ao seu cotidiano e nos seus espaços. E, por fim, não esquecer que “a 

tradição é um elemento vital da cultura [...]. Os elementos da tradição não só podem 



46 

 

ser reorganizados para se articular a diferentes práticas e posições e adquirir um 

novo significado e relevância.” (HALL, 2006, p. 243).  

Nesse sentido, concordamos com os vários autores que afirmam que 

tradições podem ser inventadas, mas também não devem ser vistas como genuínas 

e imutáveis, pois elas mudam. Assim, dizemos que a tradição é “inventada” 

(HOBSBAWM; RANGER, 1984), “reinventada” (GIDDENS, 2003) e “reelaborada”. 

(ZUMTHOR, 1997). 
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       “SOBRE AS ÁGUAS”: PESQUISA E METODOLOGIA 
 
 

 

 

 

 

É essa memória que nos guia pelos caminhos da cultura 

popular, pois é a partir dela que podemos dar conta dos 

sentidos e significados dessa cultura [...].  

(Mayk Nascimento, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                Foto: Gekbede Targino, 2010. 

 

 



48 

 

2 “SOBRE AS ÁGUAS”: PESQUISA E METODOLOGIA 

 

2.1 Os (des)caminhos da pesquisa etnográfica 

 

O fazer etnográfico, o ouvir e o dialogar com os interlocutores da pesquisa 

(pescadores e pescadeiras) é uma atividade prazerosa, mas um processo cheio de 

altos e baixos, idas e vindas, acertos e dúvidas, desencontros, etc. 

Há quem diga que escrever uma tese é um processo solitário pelos 

momentos de introspecção, reflexão e, às vezes, autoconhecimento. Acredito que é 

ainda mais solidário, pois no campo de pesquisa interagimos com sujeitos que nos 

conduzem ao conhecimento. Eles questionam, duvidam, às vezes silenciam e 

omitem informações, mas também abrem suas casas, dividem seu tempo de 

trabalho e compartilham suas vidas, seu saber, suas histórias.  

Assim, o ato de escrever acaba se tornando um feito coletivo, pois “o 

trabalho acadêmico [...] tem a ver com a partilha e comunhão que são estabelecidas 

no decorrer da caminhada e vivência de uma pessoa dentro e fora da universidade.” 

(RAMALHO, 2006, p. 9). Assim, como a rede de pesca, a tese acaba sendo 

costurada e remendada por muitas mãos.  

 Partindo desse pressuposto, pretende-se, neste capítulo, descrever o 

que foi a pesquisa, o porquê da escolha do objeto, do campo, a seleção dos sujeitos 

entrevistados, os métodos e as técnicas utilizadas, enfim, os caminhos percorridos. 

O subtítulo escolhido, Os (des)caminhos da pesquisa etnográfica, tem como 

proposta apontar as várias mudanças e oscilações (mudanças de estratégias, 

percurso, planejamento, etc.) encontradas ao longo da pesquisa pelo pesquisador.  

Durante as idas ao campo, mudanças aconteceram, o que nos fizeram 

compreender que, no campo, quando se trabalha com pesquisa qualitativa, todo 

planejamento (roteiros de entrevistas, dias e horários de visitas aos moradores do 

lugar) deve ser flexível, considerando os vários fatores inerentes à dinâmica das 

populações, do campo observado, assim como os agregados (trabalho, família, 

orientação, disciplinas oferecidas pelo programa de pós-graduação, autores lidos) 

que influenciam a construção da tese. 

Sendo assim, trazemos reflexões, relatos de experiências, observações, 

sentimentos refletidos e anotados em campo e fora dele, para que contribuam de 
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alguma forma aos graduandos, estudantes e pesquisadores de áreas diversas no 

FAZER-SE PESQUISADOR. 

Portanto, a metodologia desenvolvida no trabalho trilhou pela pesquisa 

bibliográfica; pesquisa documental, na internet, nas associações e colônias de pesca 

das comunidades em foco; consultas ao ICMBio da Paraíba; pesquisa de campo 

com a observação participante, registros de depoimentos com o uso da história oral, 

em alguns casos a história de vida, gravados, em outros, apenas anotados no 

caderno de campo, que também pode ser chamado de “diário etnográfico” 

(MALINOWSKI, 1978), um instrumento ideal para este tipo de estudo, pois desde os 

primeiros contatos com os nativos devemos registrar ou anotar num diário de campo 

o modo característico como os nativos se alimentam, falam, conversam e trabalham, 

deixando que os fatos falem por si mesmos. Por exemplo, ao observarmos rituais, 

como cerimônias, “devemos não só anotar os acontecimentos e detalhes ditados 

pelos costumes e pela tradição como pertencentes à própria essência do ato, mas 

também registrar, de maneira cuidadosa e exata, as atividades de atores e 

espectadores, umas após as outras” (op. cit., p. 31).   

No campo, temos como ponto de partida a compreensão de que 

 

a cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente 
os conhecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os 
processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser descritos 
de forma inteligível – isto é, descritos com densidade. (GEERTZ, 1989, p. 
24) 

 

Buscamos por meio da etnografia o “contexto” da pesca, considerando os 

aspectos culturais, sociais e econômicos, a partir dos modos de vida de estuarinos17 

para se chegar ao bom termo do texto. Pois, como nos ensina Malinowski (1978), “a 

etnografia adquire a capacidade de reconstruir e transmitir uma experiência de vida 

diversa da nossa”, e, para esse fim, requer estratégias que envolvem confiança, 

aceitação, convívio. 

Bronislaw Malinowski foi um dos primeiros pesquisadores a dar lições 

sobre a construção da etnografia, a observação participante ou direta, como a 

                                                 
17Chamamos assim com objetivo de enfatizarmos uma característica dos entrevistados, que têm no 

mar de dentro, o estuário dos rios Goiana e Megaó, sua principal fonte de renda e sobrevivência. 
Estes também podem ser identificados como extrativistas devido ao trabalho de extrair recursos 
naturais na Resex Acaú-Goiana, e também marítimos, fazendo referência àqueles que desenvolvem 
alguma relação com o mar, seja o de-dentro (estuário) ou o de-fora (alto mar). 
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participação do pesquisador nas conversas e acontecimentos da vida das 

comunidades estudadas, no seu caso, da aldeia; suas implicações metodológicas 

para a pesquisa, enfatizando a relevância em “conviver prolongadamente com os 

nativos em suas aldeias [...], assimilando categorias inconscientes que ordenam o 

universo cultural investigado.” (MALINOWSKI, 1978). Ele estudou o Kula, um 

“fenômeno econômico”, a partir da relação entre o trabalho, a magia, a mitologia e a 

propriedade da terra dos nativos das ilhas Trobriand, a leste da Nova Guiné, 

resultando uma experiência etnográfica entre os trobriand, publicada em Os 

Argonautas do Pacífico Sul. 

A importância desse autor também está no fato de Malinoswki (1978) ter 

sido um dos primeiros pesquisadores que lançou observações sobre os marítimos18 

e os descreveu como navegadores hábeis, destemidos, artesãos laboriosos, 

comerciantes perspicazes. Confirma tal afirmativa ao observar que muitas 

populações costeiras das ilhas do Sul do Pacífico, assim como os papua-melanésios 

– habitantes da costa e das ilhas periféricas da Nova Guiné –, que “produziram 

excelentes variedades de canoas grandes para navegação marítima, usadas em 

expedições comerciais a lugares distantes ou incursões de guerra ou conquistas.” 

(op. cit., p. 17). 

Suas lições sobre como interagir no campo foram fundamentais para a 

construção do trabalho aqui apresentado. Malinowski (1978, p. 32) observa que a 

forma de pensar e sentir dos indivíduos como membros de uma comunidade são 

mediados pelo âmbito social e cultural, pois 

 

[...] seus estados mentais recebem um certo timbre, formam-se 
estereotipados pelas instituições em que vivem, pela influência da tradição e 
do folclore, pelo próprio veículo de pensamento, ou seja, pela língua. O 
ambiente social e cultural em que se movem força-os a pensar e a sentir de 
maneira específica. (op. cit.) 

 

Portanto, é imprescindível que, na pesquisa de campo, o pesquisador 

(etnógrafo) descubra os modos de pensar e sentir típicos, correspondentes às 

“instituições” e à cultura de determinada comunidade e, ao fim, formular os 

resultados de maneira compartilhada com os informantes (sujeitos da pesquisa), por 

exemplo, a partir do diálogo com eles no retorno das suas narrativas ou do material 

                                                 
18 Em 1918, Malinoswki publicou na Revista Man um artigo sobre a pesca nas ilhas trobriandesas. 
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coletado. Neste feito da pesquisa de campo, Malinowski (1978, p. 33) aponta que a 

linguagem é outro fator que requer atenção, pois “ao etnógrafo, que aprende a 

língua nativa e pode usá-la como instrumento de sua investigação, é possível dar 

um passo adiante nessa linha de ação.” Trazemos o exemplo da linguagem, apesar 

de ela não ter sido barreira no acesso ao campo, apenas para pontuar a relevância 

de observarmos os vários aspectos culturais que podem determinar a receptividade 

ou não da comunidade para a pesquisa.  

Malinowski (1978) também observou, ao analisar a vida cotidiana dos 

nativos da Nova Guiné, que suas ações são determinadas por algum motivo: 

 

O homem que se submete a várias obrigações habituais, que segue uma 
linha tradicional de ação, o faz impulsionado por certos motivos, movido por 
determinados sentimentos, guiado por certas ideias. Tais ideias, 
sentimentos e impulsos são moldados e condicionados pela cultura em que 
os encontramos [...]. (MALINOWSKI, 1978, p. 32) 

 

Max Weber, pensador clássico da sociologia, ao desenvolver o conceito 

de ação social, já afirmava que nossas ações são dotadas de sentido justificado 

subjetivamente, ou seja, o individuo dá sentido a sua ação levando em conta a ação 

ou reação de outros indivíduos. Cabe ao pesquisador (cientista) descobrir os 

possíveis sentidos, expressão da motivação individual, das ações do indivíduo na 

realidade social, estabelecendo conexões entre o motivo e a ação propriamente dita 

(WEBER, 1997). Essa definição em Weber nos ajuda a pensar, por exemplo: o que 

leva um pescador ou uma pescadeira à escolha da sua profissão frente à crise 

vivenciada na pesca artesanal? O que os motiva a enfrentar horas na maré ou nos 

perigos do mar? Quais os sentidos que atribuem ao seu trabalho? Como eles 

percebem as relações estabelecidas nos espaços da pesca e quais os sentidos que 

estabelecem sua organização social? 

Essas foram questões perpassadas no convívio com alguns 

pescadores(as) de Acaú-PB, Carne de Vaca-PE e Povoação de São Lourenço-PE. 

O contato com eles foi marcado por três momentos: 1) em 2005-2006, quando 

houve os primeiros contatos nas comunidades; 2) em 2007, quando do retorno para 

levantamento de dados que subsidiassem a construção do projeto a ser 

apresentado, no ano seguinte, ao PPGS/UFPB; e 3) segundo semestre de 2009 a 

2011, quando foi realizada a pesquisa de campo propriamente dita, com visitas 

esporádicas de dois em dois meses, ora com hospedagem nos fins de semana, às 
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vezes na semana, em Caaporã, município próximo de Acaú-PB, ora em Carne de 

Vaca-PE. Essa foi uma estratégia que facilitou a observação, a interação, o convívio 

com os moradores, a possível seleção dos entrevistados e o levantamento de 

dados, preservando certo “distanciamento” importante à interpretação e compilação 

dos resultados. 

Conheci as comunidades em 2005, quando participei de um trabalho 

técnico (diagnóstico)19 composto por três equipes: Equipe socioeconômica, Equipe 

que verificou as condições ambientais e Equipe das condições biológicas, trabalho 

este realizado pela Universidade Federal da Paraíba-UFPB, sob a coordenação do 

professor Gilson Moura, e pelo IBAMA da Paraíba, sob a responsabilidade da 

servidora Marisanta Farias Nóbrega. Fiz parte da equipe responsável pelo 

diagnóstico socioeconômico, entrevistando moradores que residiam na região e 

exerciam a atividade pesqueira nas comunidades de Acaú, na Paraíba, Tejucupapo, 

São Lourenço e Carne de Vaca, em Pernambuco, sob a coordenação do Prof. Dr. 

Andrea Ciacchi.  

O objetivo desse trabalho era a obtenção de dados para verificação da 

possibilidade da criação de uma Reserva Extrativista Marinha - Resex no estuário do 

rio Goiana. Nesse momento, num período de três meses, a equipe aplicou 130 

questionários em Acaú-PB, 30 em São Lourenço-PE, 79 em Carne de Vaca-PE e 92 

em Tejucupapo-PE, totalizando 331 da equipe responsável pelo levantamento 

socioeconômico e 13 entrevistas gravadas (UFPB; IBAMA, 2006). Observou-se os 

recursos extrativistas de relevância econômica e os destinados à subsistência, que 

são utilizados pelos pescadores locais, as áreas de atuação e as estratégias de 

coleta e comercialização, entre outros. Assim, esse trabalho possibilitou a inserção 

nas comunidades. Os dados obtidos pelo diagnóstico contribuíram, posteriormente, 

para reflexão daquela realidade apresentada e da problemática que fundamentariam 

parte da pesquisa de doutorado20.  

Nesse “primeiro contato” com as comunidades, paralela à atividade 

exercida por mim como membro da equipe executora do levantamento 

                                                 
19 Cf. UFPB/IBAMA. Relatório Preliminar Referente ao Diagnóstico Sócio-Ambiental da Região 
do Estuário do Rio Goiana - PE/PB. 2006. 
20 Em 2008, submeti o projeto ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia, da Universidade 
Federal da Paraíba. Mesmo cursando as disciplinas obrigatórias do programa, continuei com as idas 
às comunidades para observação das atividades de trabalho, religiosas, lazer, diversão, entre outros, 
conferindo os meus primeiros dados. No meio do caminho, houve mudança de orientador, o que 
acabou culminando a mudança de projeto, por alguns meses, mas retornando, em 2009, a proposta 
inicial, agora sob a orientação da professora Simone Carneiro Maldonado. 



53 

 

socioeconômico, aproveitando a inserção no campo, identifiquei possíveis 

entrevistados, interagi com alguns pescadores(as), marisqueiras, obtendo os 

primeiros dados sobre os modos de vida em Acaú-PB, Carne de Vaca-PE e 

Povoação de São Lourenço-PE; registrei fotografias e algumas histórias de vida (5 

entrevistas) com moradores de Acaú-PB.  

O terceiro momento de interação nas comunidades pesqueiras estudadas 

foi entre 2009, 2010 e 2011. Com alguns laços estabelecidos, tendo participado de 

momentos de trabalho com as marisqueiras nas croas21, foi possível a realização de 

conversas informais, ou seja, entrevistas abertas e semiabertas, a partir de um 

roteiro22, relacionadas a histórias de vida ou a histórias sobre o lugar, o passado e 

as mudanças vivenciadas por eles nas comunidades. Foram ouvidas 31 pessoas, 

entre conversas formais e informais, sendo 21 gravadas em áudio (8 pessoas 

concederam entrevistas em Acaú-PB, 8 em Carne de Vaca-PE e 5 gravadas em  

Povoação de São Lourenço-PE); 10 entrevistas em que não foi usado o gravador, 

pois o entrevistado não se mostrou “à vontade”, ou quando a circunstância – tempo 

e espaço – não possibilitava o seu uso (assuntos delicados, primeiros contatos, 

conversas nas ruas ou nas croas, etc.). Todas as entrevistas foram transcritas e 

seus discursos, sejam anotados no caderno de campo ou coletados através da 

oralidade, encontram-se ao longo do texto desta tese, em destaque, com fonte 

diferenciada, para dar ênfase à fala dos sujeitos da pesquisa. 

Vale ressaltar que a realização das entrevistas depende mais do 

entrevistado do que propriamente do pesquisador. Marcar horário, local de visita é 

quase impossível, devido à dinâmica dessas comunidades, principalmente quando 

trabalham ou dependem da maré. O tempo no campo precisa considerar essa 

flexibilidade e indisponibilidade; muitas vezes o pesquisador pode passar semanas 

no campo e não realizar nenhuma entrevista, apenas observar. Assim, o uso das 

conversas informais em locais variados é uma boa estratégia para obtenção dos 

dados. Lembro-me de uma situação que procurei, durante a semana inteira, por três 

pescadores em suas casas, mas nunca os encontrava, até que decidi caminhar 

pelas ruas observando suas caiçaras, e lá estavam eles num momento de “lazer”, 

pois o beber entre amigos é, para o pescador, o momento do descanso e da 

diversão.  

                                                 
21 Bancos arenosos móveis que aparecem quando a maré está seca. 
22 Ver apêndice 1 - Roteiro de entrevistas. 
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No campo, cabe ao pesquisador o bom senso e a sensibilidade em 

perceber quais as melhores técnicas de acordo com os espaços que lhes são 

abertos, onde e quando entrevistar. E quem determina isso não é o pesquisador, 

mas a própria dinâmica do cotidiano e da interação com os sujeitos da pesquisa. 

Foram realizadas entrevistas orais e informais com uso do gravador, 

algumas gravadas no mesmo dia, conforme disponibilidade dos informantes, 

coletando as narrativas de alguns pescadores e pescadeiras nativos ou que residem 

nas comunidades há mais de dez anos e desenvolvem direta ou indiretamente a 

prática pesqueira. Alguns dos entrevistados foram procurados mais de uma vez, 

conforme perfil e informações relevantes à pesquisa. Quando necessário, 

recorríamos aos depoimentos pessoais em busca de respostas para nossas 

questões. Em alguns casos, devido ao campo não ser mais “estranho”, aqueles 

abordados para uma primeira entrevista já não se importaram com a gravação de 

suas narrativas, sendo autorizadas por eles. Em outros, a entrevista com uso do 

gravador só foi concedida depois da terceira visita.  

Os entrevistados foram selecionados a partir das suas experiências 

vivenciadas nas comunidades, cada um foi entrevistado mais de uma vez, pois 

muitos diálogos foram apenas anotados no caderno de campo. Também foram 

entrevistadas as lideranças comunitárias e os representantes institucionais23, tendo 

em vista o momento político de gestão da Resex Acaú-Goiana. As entrevistas 

realizadas, gravadas em fita e digital em momentos diversos, conforme descritos 

acima, podem ser vistas no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Catálogo de áudio e entrevistas gravadas (fita e digital) 

                                                 

23 Com objetivo de coletar informações sobre o processo de criação da Resex, do ponto de vista 
institucional, a partir daqueles que participaram de forma efetiva e coordenaram ações preliminares à 
UC, também foram entrevistados Gilson Moura, professor da Universidade Federal da Paraíba; 
Marisanta Farias, servidora pública do ICMBio-PB; assim como Patrícia Greco, ex-chefe da Resex 
Acaú-Goiana. 

 

Ref Ano Assunto Entrevistado Idade Comunidade/Função Tipo 

E1 2005 
Comunidade Acaú, 

mudanças, festas 

Nadiedja Silva 

Santos (Nadir) 

40 Acaú-PB/liderança 

comunitária 
Fita 

E2 2005 
Comunidade Acaú, 

festividades e as 
Josefa 

 

- 
Acaú-PB/pescadeira Fita 
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manifestações 

culturais 

E3 2005 

Comunidade Acaú 

festividades e as 

manifestações 

culturais 

Aline 

 

- 
Acaú-PB/pescadeira Fita 

E4 2005 

Comunidade Acaú e 

o trabalho na 

mariscagem 

Luzia  

 

37 
Acaú-PB/marisqueira; 

liderança comunitária 
Fita 

E5 2005 Brincadeiras e festas Alice - Acaú-PB/pescadeira Fita 

E6 2005 Festas e tradição 
Rita Lourenço 

(Ritinha) 

 

- 

Povoação de São 

Lourenço 
Fita 

E7 2006 
História de vida e de 

São Lourenço 
Ritinha 

 

- 

Povoação de São 

Lourenço 
Fita 

E8 2006 

História de vida e da 

comunidade, 

mudanças,festividad

es e manifestações 

culturais 

Genilde 

(Geninha) 

 

 

- 
Carne de Vaca-

PE/pescadeira 
Fita 

E9 2006 Reunião Resex -  Carne de Vaca-PE Fita 

E10 2006 Reunião Goiana Z14 - 

 Colônia de 

pescadores Z14 - 

Goiana-PE 

Fita 

E11 2006 
Reunião São 

Lourenço - Resex 
- 

 Povoação de São 

Lourenço- PE 
Fita 

E12 2006 Reunião Resex -  Acaú-PB Fita 

E13 2007 

Consulta pública: 

criação da Resex 

Acaú/Goiana 

- 

 

Acaú-PB Fita 

E14 2007 

Consulta pública: 

criação da Resex 

Acaú/Goiana 

- 

 

Goiana-PE Fita 

E15 2007 
Histórias sobre 

Carne de Vaca 
Dona Lia 

 

- 

Carne de Vaca-

PE/marisqueira 
Fita 

E16 2007 

Histórias sobre 

Carne de Vaca e 

manifestações 

culturais 

Carminha 

 

 

- 

Carne de Vaca-

PE/pescadeira 
Fita 

E17 2010 

História de vida, 

mudanças na 

comunidade e o 

trabalho na 

mariscagem 

Maria das 

Neves Felix do 

Nascimento 

(Preta) 

 

 

37 Acaú-PB/marisqueira Dig. 

E18 2010 

As mudanças em 

Acaú e o trabalho na 

pesca 

Andressa 

Lourenço do 

Nascimento 

 

18 Acaú-PB/marisqueira  



56 

 

 

E19 2010 

A pesca e 

pescadores em 

Povoação de São 

Lourenço 

Armando Floro 

de Sousa 

(Floro) 

 

52 
Presidente da colônia 

de Tejucupapo-PE/ 

liderança comunitária 

Dig. 

E20 2010 

Os espaços da 

pesca, história de 

vida 

Geraldo 

Vicente da 

Silva 

 

- 

Carne de Vaca-

PE/pescador/catador 

de caranguejo 

Dig. 

E21 2010 

A vida de 

marisqueira e a 

comunidade 

Maria José da 

Silva  

 

- 
Carne de Vaca-PE/ 

pescadeira 
Dig. 

E22 2010 

A Pesca, a 

mestrança e a 

comunidade em 

Carne de Vaca 

Armando 

Ferreira de 

Santana 

 

42 Carne de Vaca-

PE/pescador 
Dig. 

E23 

 
2010 

A Pesca, a 

mestrança e a 

comunidade em 

Carne de Vaca 

Aldeci 

Rodrigues da 

Silva (Ciso) 

 

55 Carne de Vaca-

PE/pescador 
Dig. 

E24 2010 

História do 

surgimento de São 

Lourenço, 

reconhecimento da 

comunidade de 

quilombola 

Gedália Maria 

Venceslau da 

Silva  (Dadá) 

 

 

49 

Povoação de São 

Lourenço-

PE/liderança 

comunitária 

Dig. 

E25 2011 
Pesca, pescadores 

de Carne de Vaca 

Ediburgo 

Muniz 

 

- 

Carne de Vaca-

PE/liderança 

comunitária 

Dig. 

E26 2011 

Mudanças na 

comunidade e o 

trabalho na 

mariscagem 

Maria das 

Neves Felix do 

Nascimento 

(Preta) 

 

 

37 
Acaú-PB/marisqueira Dig. 

E27 2011 

Pesca, religiosidade 

e as manifestações 

culturais 

Clegivaldo dos 

Santos (Sori) 

 

60 

Povoação de São 

Lourenço-

PE/pescador  

Dig. 

E28 2011 

História de vida, 

Povoação de São 

Lourenço e pesca 

Severina 

Isabel dos 

Santos 

(Filomena) 

 

 

60 

Povoação de São 

Lourenço- 

PE/marisqueira 

Dig. 

E29 2011 
Trabalho na 

mariscagem 
Vanda 

- 
Acaú-PB/marisqueira Dig. 

E30 2011 
A festa de São 

Lourenço 

Gedália 

(Dadá) 

 

49 

Povoação de São 

Lourenço-

PE/liderança 

comunitária 

Dig. 

E31 2011 
Sobre a pesca e os 

modos de vida 

Neta e 

Nildinha 

 

- 

Acaú-

PB/marisqueiras 
Fita 
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O levantamento de dados através das entrevistas e observação 

participante buscou informações gerais sobre o pescado, a atividade marinha para a 

região, os impactos ambientais, a cultura, os tipos de moradia, níveis de educação, 

entre outros fatores relevantes para a compreensão dos modos de vida dos 

estuarinos do Goiana e Megaó. 

A observação e obtenção de dados aconteceram em espaços variados: 

por terra, mar, estuário; e momentos diversos: trabalho dos pescadores(as), 

atividades domésticas, atividades institucionais, como reuniões de associações, e 

trabalhos técnicos do ICMBio da Paraíba24. Uma dessas atividades foi em mar 

aberto, chamado também de mar-de-fora, e pelo estuário do rio Goiana, no mar-de-

dentro, desde a foz do estuário do rio Goiana até as proximidades da BR-10125, 

durante três dias seguidos em setembro de 2010, quando do acompanhamento de 

uma inspeção de fiscais do ICMBio que pretendiam conferir os limites da unidade de 

conservação. Acompanhar essa atividade foi uma experiência significativa para as 

lideranças, que conhecem com maestria os lugares da pesca, mas, mesmo tendo 

participado do processo de criação da Resex Acaú-Goiana, não tinham certeza de 

onde eram seus limites; e para mim, como pesquisadora, também foi significante 

perceber as reações, os diálogos entre os pescadores, por exemplo: o entusiasmo e 

o receio de Floro, presidente da colônia Z17 em Tejucupapo-PE, que pesca apenas 

em rios e entrou em mar aberto pela primeira vez.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 A participação em ações da gerência da Resex Acaú-Goiana permitiu meu acesso a documentos 
relevantes à pesquisa e a aproximação maior com as lideranças comunitárias. Em 2010, acompanhei 
a vistoria feita por técnicos do ICMBio e lideranças comunitárias extrativistas nos dias 6, 8 e 9 de 
setembro de 2010. Além dos três técnicos do ICMBio, participaram moradores e lideranças 
comunitárias: Seu Ary (São Lourenço-PE), Floro (Tejucupapo-PE), Seu Armando e Ediburgo Muniz 
(Carne de Vaca-PE), Gil (Balde do Rio-PE), Julia (Caaporã-PB) e Luzia (Acaú-PB). O objetivo da 
atividade era a conferência dos limites da reserva extrativista por mar, terra e estuários e os impactos 
sobre a UC. 
25 Foi dessa visita sobre as águas dos rios Goiana e Megaó, embarcados no “Sobre as águas”, nome 
dado ao barco utilizado, que se deu a escolha do título desta tese.  
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Figura 3  – Reunião do ICMBio em Carne de Vaca-PE 

 

                                                                                                         Foto:Gekbede Targino, 2009. 

 

Figura 4 – “Sobre as águas”: Floro, Iracema e seu Armando 

 

                                                                                   Foto:Gekbede Targino, 2010. 

 

A cada visita, deixava claro aos nativos e entrevistados qual era o 

interesse com a pesquisa, para que, assim, fosse facilitado o acesso às informações 

e ganhássemos confiança dos interlocutores. Dos primeiros contatos fui levada a 
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outros, pois os próprios vão indicando quem pode contribuir. Conheci Luzia e dona 

Marinalva, cuja confiança acordada conduziram-me, em outros momentos, à Alice, 

Nadir, Preta, Neta, Nildinha, Cláudia, dona Maria, Floro, Vera, Seu Antonio, 

Armando, Isabel, Dadá, e tantos outros pescadores(as), marisqueiras, pescadeiras, 

lideranças comunitárias que aos poucos foram me recebendo, contando “suas 

histórias”.  

O fato mostra que a pesquisa etnográfica, por sua própria natureza, exige 

que o pesquisador dependa da assistência e auxílio de outros, o que ocorre muito 

mais frequentemente na etnografia do que em outros ramos científicos 

(MALINOWSKI, 1978, p. 15). Na interação com os pescadores e pescadeiras, 

sujeitos da pesquisa, o convívio ocasiona a confiança, outro elemento fundamental 

para a pesquisa, pois “a familiaridade com o nativo, a capacidade de participar de 

seu universo constituem condições prévias para a investigação.” (MALINOWSKI, 

1978, p. 15). 

Malinowski (1978, p. 31) chama essa relação de “mergulho na vida 

nativa”; Furtado (1993), de “interioridade na comunidade” para “melhor e maior 

apreensão de vida comunitária e societária nos ambientes trabalhados” (FURTADO, 

idem, p.59), e, para isso, recomenda-se ao etnógrafo que de vez em quando deixe 

de lado máquina fotográfica, lápis e caderno e participe pessoalmente do que está 

acontecendo, tomando parte nos “jogos dos nativos”, do cotidiano, acompanhando-

os em suas visitas e passeios, sentando com eles, ouvindo e participando das suas 

conversas. A convivência é uma forma de ver os modos de vida, os costumes, “tais 

como os nativos realmente as vivem.” (MALINOWSKI, 1978, p. 29). Nessa 

“interioridade nas comunidades” estudadas percebi que a confiança começava a ser 

estabelecida quando fui convidada para comer marisco frito na casa de uma 

pescadeira, quando ganhei peixe frito por outra, quando fui convidada a acompanhá-

los no trabalho da coleta nas croas e na despescagem, no cuidado que tinham 

comigo, na preocupação de onde eu ia dormir, quando me concediam carona para o 

deslocamento de uma comunidade a outra, quando recomendavam os lugares que 

poderia ir, entre outros momento vividos. 

Portanto, a observação participante foi relevante à apreensão dos fatos 

através do olhar e do ouvir no cotidiano, como nos ensina o professor Roberto 



60 

 

Cardoso de Oliveira26, daqueles que fazem da arte do trabalho na pesca o seu modo 

de vida, possibilitou o ato de escrever. A permanência de dias seguidos e semanas 

ou meses intercalados no campo proporcionou vivências nas quais os informantes 

tornaram-se coautores do levantamento de dados e, por conseguinte, dos resultados 

alcançados. A coleta de dados, por meio da pesquisa de campo, é uma das fases 

principais da pesquisa de campo (MALINOWSKI, 1978, p. 30), pois, se 

“observarmos e registrarmos as particularidades do comportamento das pessoas, 

imediatamente poderemos determinar o grau de vitalidade do costume”. Essa 

metodologia pode levar o pesquisador a olhar outros fatores que antes não havia 

pensado, a mudar a hipótese quando necessário, ou, simplesmente, perceber que 

uma hipótese inicial muitas vezes pode não ter sustentação. 

Reconhecendo que “a fotografia tece uma história” (MARTINS, 2008, p. 

37), o seu uso no trabalho de campo também foi importante como instrumento 

complementar às narrativas e interação no campo, visto que possibilita “estabelecer 

relações de empatia e laços afetivos, necessário à confiança entre entrevistado e 

entrevistador, além de ser um elemento de interação por ocasião da devolução do 

material fotográfico” (KANT, 1997 apud KNOX, 2011). A cada visita as fotografias 

tiradas eram devolvidas aos fotografados, e percebeu-se que a confiança era 

também estabelecida e reafirmada pelo retorno à comunidade dos dados 

levantados, nesse caso, as imagens.  

A observação em campo possibilitou também o registro de imagem digital 

das comunidades estudadas, dos espaços de moradia e trabalho, do cotidiano, das 

ruas, do trabalho no rio, das atividades de lazer, das festas religiosas e tradicionais, 

contribuindo para a construção de uma etnografia visual. Foram observados os usos 

nos espaços dos estuários, os locais de desembarque e ancoragem das 

embarcações.  

O uso da memória deu-se como fio condutor teórico e recurso 

metodológico. Nesse âmbito, a pesquisa de campo tem auxiliado para a construção 

da análise do objeto na medida em que 

 

 

                                                 
26 Cf. CARDOSO DE OLIVEIRA. Roberto. O trabalho do antropólogo. 2. ed. Brasília: Paralelo 15; 
São Paulo: Editora Unesp, 2000. 
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[...] o estudo etnográfico, por permitir alargar o horizonte da construção do 
objeto de análise, ao formular uma síntese da perspectiva do observado e 
do observador, que oferece um acesso mais seguro aos significados que 
este último confere à sua forma de organização social. (BRITTO, 1999) 

 

Portanto, “o olhar, o ouvir e o escrever” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000) 

sobre os modos de vida e a tradição da prática pesqueira foram esferas unificadas 

ou articuladas na memória coletiva e social dos moradores no campo de pesquisa. 

Sob a compreensão que no fazer-se pesquisador é que o etnógrafo de campo deve 

analisar “com seriedade e moderação todos os fenômenos que caracterizam cada 

aspecto da cultura [...] sem privilegiar aqueles que lhe causam admiração ou 

estranheza em detrimento dos fatos comuns e rotineiros.” (MALINOWSKI, 1978, p. 

24). Esse é o grande desafio frente às oscilações do e no campo. 

 

2.2 O uso da história oral 

 

A história oral é um conjunto de procedimento que se inicia com a 

elaboração de um planejamento e um roteiro de entrevista. Nela há um propósito de 

pesquisa, há objetos do que se buscar. Para Meihy e Holanda (2010, p. 17), é um 

recurso moderno usado para a elaboração de registros, documentos, estudos 

referentes à experiência social de pessoas e de grupos, um processo em movimento 

que busca uma “história no tempo presente, conhecida como a história viva”, e a 

partir dele pode-se conhecer também o passado.   

É uma prática complexa de apreensão de narrativas feitas através de 

meios eletrônicos, como o gravador, e que integra diferentes etapas, mas que 

precisa levar em consideração a aceitação do interlocutor. A entrevista de história 

oral é sempre um processo dialógico. Assim afirma esses autores: 

 

História oral é um processo de aquisição de entrevistas inscritas no “tempo 
presente” e deve responder a um sentido de utilidade prática, social, e 
imediata. Isso não quer dizer que ela se esgote no momento de sua 
apreensão, do estabelecimento de um texto [as transcrições das narrativas] 
e da eventual análise das entrevistas. (MEIHY; HOLANDA, 2010, p. 19) 

 

Portanto, a partir do uso da história oral, buscou-se o registro de histórias 

sobre as festas, o trabalho, o lazer, as mudanças vivenciadas pelos mais antigos ou 

aqueles que nasceram ou cresceram vivenciando o desenvolvimento das 
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comunidades estudadas, posteriormente ao levantamento bibliográfico sobre a 

pesca, documentos ou registros sobre o objeto em questão. 

Como dito anteriormente, o trabalho de campo constituiu-se de 

entrevistas abertas e semiabertas feitas aos pescadores(as) artesanais, seguindo a 

metodologia proposta pelo recurso da história oral (THOMPSON, 1992). O uso da 

história oral foi escolhido para pesquisa por sua relevância como instrumento na 

reconstrução da memória coletiva, a partir das experiências individuais e na 

transmissão da tradição. 

A história oral vale-se da memória estabelecendo vínculos com a 

identidade do grupo entrevistado e assim remete à construção de comunidades afins 

(MEIHY; HOLANDA, 2010) e de suas histórias. Dessa forma, pretendemos 

fundamentar o uso da memória e dos depoimentos orais para contextualização do 

trabalho. Pois, como já afirmava quando estudei a festa de São Pedro e o conjunto 

das práticas da manifestação cultural em Barra do Camaratuba-PB27,  

 

contar histórias de um lugar nos conduz a expor um saber único dos nativos 
ou mesmo daqueles que, de alguma forma, compartilharam de uma 
coletividade de trabalho e diversão, vivenciaram e participavam ou 
participam das brincadeiras, das conversas na caiçara dos pescadores, do 
trabalho no rio e no mar, as pescarias, as festas aos santos, a chegada da 
energia elétrica, [...] de outros vindos de “fora”, da construção de novas 
casas e do crescimento populacional, assim como das transformações 
socioculturais. (SILVA, 2006, p. 45) 

 

Por meio das histórias e narrativas sobre o cotidiano, as pescarias, as 

festas religiosas, as manifestações culturais, ontem e hoje, identificamos o processo 

de mudança social e sentidos dessa atividade para e por eles. Ecléa Bosi (1994, p. 

55) afirma que “na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, 

reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado”.  

O reviver da memória nunca apresenta os fatos da forma exata, ou seja, 

fiel à maneira exata dos acontecimentos, devido à dicotomia do tempo vivido. No 

entanto, mesmo que o tempo seja outro, não podemos negar que as narrativas dos 

pescadores, das pescadeiras (marisqueiras), dos mestres, assim como outros 

extrativistas que vivem às margens do Goiana e do Megaó, carregam uma 

subjetividade, refletida muitas vezes nas suas expressões de riso, de choro, de 

                                                 
27 Desse trabalho resultou a dissertação de mestrado O tempo das brincadeiras: memória, turismo e 
tradição em Barra do Camaratuba-PB. 2006. 191p. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal.             
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silêncio, percebidas no ato de “olhar e ouvir”, como pesquisador, suas histórias. 

Quando perguntamos algo relacionado à sua própria história, denunciam um viver 

de novo. 

As narrativas construídas pela memória descreveram um tempo em que a 

pesca era sinônimo de fartura e o trabalho era reconfigurado em práticas de uma 

sociabilidade comunitária, quando pescadores e marisqueiras circulavam entre as 

comunidades circunvizinhas, com o objetivo de encontrar um melhor pescado ou 

apenas visitar os compadres e sociabilizar-se por meio de um “tira-gosto” (nome 

usado por eles para se referirem a ato de beber) ou vivenciar práticas culturais como 

as festas religiosas de padroeiro, danças populares, etc.  

Segundo Halbwachs (1990, p. 51), os indivíduos se lembram como 

membros de um grupo, ou seja, sua expressão individual é determinada pela sua 

vivência grupal, pois “nossas memórias apoiam-se umas sobre as outras”, ou seja, 

tanto a memória individual quanto a coletiva são reconhecidas como integrantes da 

vida social apenas ocupando níveis diferentes. Para ele é impossível conceber o 

problema da evocação e da localização das lembranças se não tomarmos para 

ponto de aplicação os quadros sociais reais que servem de pontos de referências 

nessa reconstrução que chamamos memória (SILVA, 2006). O depoimento vai ter 

sentido em relação ao grupo do qual faz parte, pois se supõe um acontecimento real 

outrora vivido em comum e, por isso, depende do quadro de referência no qual 

evoluem presentemente o grupo e o indivíduo que o atestam.  

Dessa forma, as lembranças são reconstruídas a partir de uma conjunção 

de elementos dados ou noções comuns de uma determinada sociedade. Seguindo 

sua tese, nossas lembranças sempre estarão contidas na de outros, ou seja, as 

narrativas que sejam atenuadas à “visão de mundo” daquele entrevistado, revela o 

resultado do convívio do indivíduo com outros. Ele afirma que a memória é coletiva 

porque todos nós só nos lembramos como membros de uma coletividade, tornando-

nos capazes de lembrar somente pela presença ou pela evocação. Aqui ele aponta 

a importância do outro para o processo da constituição da memória no indivíduo, ou 

seja, a própria rememoração. Pois, se nossas “lembranças permanecem coletivas, e 

elas nos são lembradas pelos outros, mesmo que se tratem de acontecimentos nos 

quais só nós estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É porque, em 

realidade nunca estamos sós.” (HALBWACHS, 1990, p. 26). E a história oral, por 

sua vez, evoca essa memória, no ato de lembrar. 
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Recorrer à história oral e, quando necessário, à história de vida, com base 

nos estudos de Paul Thompson (1992) e Maria Isaura Pereira de Queiroz (1988), 

entre outros, contribui para excelentes resultados para a pesquisa, pois o uso de 

técnicas de apreensão da oralidade possibilita novas versões da história ao dar voz 

a “múltiplos e diferentes narradores” (THOMPSON, 1992). Os relatos orais 

transmitem a sociabilidade da comunidade na visão de seus moradores, dos 

usuários e beneficiários da Resex Acaú-Goiana, assim como possibilita o 

conhecimento ao pesquisador das práticas tradicionais da pesca presentes no 

cotidiano e/ou no seu passado, e sua reelaboração.  

Pretendemos “dar voz” aos pescadores(as), pescadeiras, seguindo os 

passos de Paul Thompson, que, em A voz do Passado: história oral (1992), afirma 

que a oralidade é a maneira de dar voz aos que por algum motivo não têm uma 

história contada. Por mais que os pescadores(as) tenham conquistado uma 

representatividade junto às instituições governamentais, colônias e associações de 

pesca e aos espaços no cenário das políticas públicas da SEAP-PR, a exposição de 

sua oralidade é uma forma de reafirmar seu discurso e as problemáticas vivenciadas 

por eles. Suas análises possibilitam uma nova alternativa de trabalhar a História ao 

utilizar dados orais para dar voz àqueles que, muitas vezes, não se expressam no 

registro documental.  

 

[...] a evidência oral pode conseguir algo mais penetrante e mais 
fundamental para a história. Enquanto os historiadores estudam os atores 
da história a distância, a caracterização que fazem de suas vidas, opiniões 
e ações sempre estará sujeita a ser descrições defeituosas, projeções de 
experiências e da imaginação do próprio historiador: uma forma erudita de 
ficção. A evidência oral, transformando os “objetos” de estudo em “sujeitos”, 
contribui para uma história que não só é mais rica, mais viva e mais 
comovente, mas também mais verdadeira. (THOMPSON, ibidem, p. 137)  

 

Segundo Jucá (2003), a oralidade como fonte informativa pode fornecer 

subsídios valiosos para identificar e registrar histórias sobre essas comunidades 

tradicionais e nos conduzirá a expor um saber único dos nativos ou mesmo daqueles 

que, de alguma forma, compartilham de um espaço comum de trabalho e/ou lazer, 

sendo também possível encontrarmos no seu interior “reminiscências saudosas de 

manifestações culturais transformadas, fragmentadas ou mesmo sufocadas diante 

de mudanças de ordem cultural, social e econômica” (FONSECA, 2005, p. 236). 
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2.3 As comunidades tradicionais: n(o) campo e os sujeitos da pesquisa e suas 

histórias 

 

Na estadia no campo, nos momentos da pesquisa, conhecemos pessoas, 

pescadores(as), pescadeiras e marisqueiras, que aqui chamamos de sujeitos da 

pesquisa etnográfica. São pessoas que aprenderam desde a infância o manejo 

pesqueiro e vivenciaram muitas mudanças na vida societária, nos laços familiares, 

na disputa por territorialidade.  

A seleção de quem iria ser entrevistado seguiu a própria dinâmica do 

campo, como descrito anteriormente. A escolha desses sujeitos justifica-se no fato 

de que eles “carregam” na memória um saber local, histórias, considerado “um 

patrimônio de uma população inscrita”, segundo Ramalho (2004, p. 1), como 

 

[...] expressão simbólica e material de um determinado grupo social, a partir 
do seu jeito de ser, estar e ver o mundo, no qual se encontra inserido. 
Nesse sentido, as práticas subjetivas e objetivas tecem e moldam modos de 
vida ao projetar formas de sociabilidades reveladoras de particularidades 
sociais. 

 

Às margens do estuário de grande influência na região (estuário dos rios 

Goiana e Megaó), estão indivíduos que sobre as águas aprenderam a sobreviver, a 

viver, a comungar com outros suas experiências: do mar revolto, no rio grosso28, a 

saudade dos da terra29, os sofrimentos, as alegrias, a abundância e a escassez do 

peixe. Aqui,  

 
A história oral permite apreender como a memória de um grupo se constitui e 
se transmite, como ela ajuda a reforçar sua identidade e a assegurar sua 
permanência para além da esfera da vida de seus membros individuais. Abre 
assim inúmeras possibilidades para o desenvolvimento de projetos para o 
estudo da memória coletiva e de sua relação com as lembranças individuais, 
em grupos e comunidades. (FREIRE; PEREIRA, 2002, p. 126) 

 

Suas histórias defronte a outras poderão se contrapor, dependendo da 

forma como participaram ou participam dos processos de mudanças internas e como 

as veem. Isso não fragiliza os dados, pelo contrário, pode apresentar várias versões 

que aportam à memória coletiva, sob perspectivas diferentes enriquecendo os 

                                                 
28Quando as águas do rio estão sujas e escuras devido a chuvas ou outros motivos, principalmente 

no inverno. 
29 Segundo Maldonado (1993), “os da terra” são aqueles que não vão para o mar. 
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dados. Essa afirmativa recai na concordância com Cavalcanti (2010, p. 93), quando 

nos mostra que “os discursos mudam com o tempo, se entrelaçam e se separam,  

ora em lados propostos, ora no mesmo lado”. E ainda quando Fonseca (2008, p. 

228) afirma que as “narrativas modificam-se com o processo histórico, com as 

mudanças sociais, refletindo as consequências dessas mudanças mais imediatas 

sem, no entanto, perderem as características que as definem como narrativas” e 

estas, por sua vez, são arcabouço do saber e viver, transmitidos pela tradição, 

“sobre as águas”. Assim, podemos concordar que esses sujeitos que narram e 

contam suas histórias são   

 
Aprendiz da tradição, artífice da oralidade, portador de uma sabedoria que 
abarca e ultrapassa os limites de sua existência, de seu espaço geográfico 
e de seu contexto social, o narrador sabiamente atrela estas dimensões à 
teia das histórias que conta, sejam elas reais ou imaginárias, fantasiosas ou 
verossímeis, míticas ou atuais. (FONSECA, 2008, p. 227-228) 

 

As descrições são construções de interpretações partindo da “visão de 

mundo” dos seus atores sociais, ou seja, tentamos construir o texto a partir de 

“interpretações de interpretações” (GEERTZ, 1989).  

Esse aspecto, que se nos deu a perceber durante os períodos de vivência 

com as pescadeiras e pescadores(as), levou-nos a recorrer a uma análise 

comparada das características religiosas, culturais, econômicas, povoamento dado 

pela chegada de outros nos seus espaços de moradia e trabalho – veranistas, 

turistas,  empreendimentos de camarão, cana de açúcar e cimento, e a própria 

Resex recentemente criada.  

Esses fatores foram apreendidos na observação de campo e no registro 

de depoimentos e histórias de vida. Tendo o conhecimento de que “um pesquisador 

capaz de uma ‘boa’ interação com as minorias ou grupos populares será sempre 

porta-voz de seus anseios e carências, logo, da sua ‘verdade’.” (CARDOSO, 1986, 

p. 95), buscamos a construção da memória coletiva  a partir das histórias individuais. 

E, assim, “o critério para avaliar as pesquisas é principalmente sua capacidade de 

fotografar a realidade vivida. Sua função é tornar visível aquelas situações de vida 

que estão escondidas e que, só por virem à luz, são elementos de denúncia do 

status quo.” (CARDOSO, 1986, p. 95). 
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No campo se fez necessário “estabelecer relações, selecionar 

informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um 

diário” (GEERTZ, 1989, p. 15). Dessa forma, as entrevistas aconteceram 

preferencialmente na casa dos pescadores(as), moradores, ou no seu ambiente de 

trabalho, nos bares onde costumam se reunir, na caiçara onde armazenam os 

apetrechos de pesca e remendam as redes, nas croas, nos barcos, nas ruas. 

 As primeiras conversas foram informais, abertas, com o objetivo de 

recorrer à memória e buscar a história de vida, para que, por meio dela, 

pudéssemos chegar à memória coletiva do lugar. Muitas histórias foram contadas, 

segredos compartilhados. Alguns diálogos considerados desnecessários em sua 

íntegra ou quando se tratava de um contato inicial não foram gravados, mas 

anotados e descritos nos diários de campo. As narrativas sobre o acontecido, na 

maioria das vezes, parecia retratar assuntos que não faziam referência direta ao 

objeto de pesquisa, no entanto, faziam parte da experiência de vida dos “narradores” 

e, consequentemente, retratam seu modo de vida.   

Para uma melhor compreensão do leitor, do que foi dito e ouvido no 

campo, optamos pela seleção e edição das entrevistas, mantendo a forma original 

da fala, como a linguagem coloquial, o vocabulário local, as gírias etc. As narrativas 

estão no texto em letra diferenciada, com fonte Comic Sans Ms, e só foram 

identificados aqueles entrevistados que autorizaram, enquanto que as perguntas do 

pesquisador estão destacadas em negrito. Entre parênteses colocamos comentários 

completando ou explicando o sentido da frase, quando necessário. A pontuação 

segue o ritmo e o tempo da fala. Essas foram técnicas utilizadas para uma melhor 

clareza dos discursos dos entrevistados presentes nas partes que se seguem. 

 

2.3.1 O campo e seu povoamento 

 

Acaú foi a comunidade onde foram realizados os primeiros contatos da 

pesquisa e, ao mesmo tempo, onde foi aguçado o interesse em conhecer mais sobre 

os modos de vida e a pesca artesanal na região. É distrito do município de Pitimbu30 

e está a uma distância de 9 km da sede, no litoral sul da Paraíba. É banhada pela 

bacia do rio Goiana, divisa com o estado de Pernambuco. Seu acesso rodoviário 

                                                 
30 O município de Pitimbu tem uma população de 17.024 habitantes (Censo do IBGE, 2010). 
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pode ser pela PB-044, a partir do entroncamento com a BR-101, passando por 

Caaporã, ou pela PB-008 (via litorânea). 

O histórico sobre o surgimento do distrito relata que Pitimbu foi habitada 

inicialmente pelos índios tabajaras e potiguaras, que, além da caça e da pesca, 

faziam a extração do pau-brasil, abundante na região, o qual era trocado por comida 

com os franceses31. Os moradores mais velhos contam que a comunidade nasceu 

às margens do rio Caú(Figura, que, na verdade, é um camboa, também chamada de 

gamboa, no dito popular, um “braço de maré” que corta parte da comunidade.  

 

Figura 5 - Às margens do “rio Caú” 

 
                                                                             Foto: Gekbede Targino, 2011. 

 

Muitas são as histórias sobre o passado que relatam um tempo de 

diversão e trabalho nesse “rio” antes da poluição: é a lavagem de roupa, de louça, o 

banho com os amigos. Como mostram as narrativas de Luzia e Nadir, marisqueiras 

e lideranças comunitárias nascidas e criadas em Acaú-PB: 

 

A gente ia pras croas... que nem eu tava dizendo pra uma 

pessoa da igreja Batista que foi lá em casa, que eu ia mais 

quando minha avó era viva... que gostava de ir pra arrancar. 
                                                 
31 Disponível em: http://www.viagensmaneiras.com/viagens/pitimbu.htm. Acesso em: 25 out. 2010. 

http://www.viagensmaneiras.com/viagens/pitimbu.htm
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(extrair marisco). Eu não gostava de andar em mato, pois essa 

minha irmã aí, ia muita mais que eu. Minha avó gostava muito 

de ir pra arrancar. Eu tinha medo [...] aí com medo de levar 

carreira de boi no cercado, assim nessa época (risos). Mas 

tudo era uma época boa. Quando a gente ia lavar roupa no rio 

que tinha aqui. Esse Caú aqui. A água era doce na época. A 

gente lavava roupa até aqui na porta de casa. (Nadir, 2005) 

 

Era...Tinha um rio ali. A gente achava panela. Num era Nadir? 

Descia... o pessoal que ia lavar prato, aí perdia as vezes as 

panelas. As panelas desciam... ele não via, a gente encontrava 

aqui embaixo. A casa de vozinha é ali depois do grupo, aí aqui 

na frente era danado pra encontrar panela do povo 

descendo, a gente pegava. Não sabia de quem era, pegava.  
(Luzia, 2005) 

 
Nos anos 70, chegou a energia elétrica e, no início da década de 80, a 

água encanada.  

A energia chegou agora, nessa faixa de uns 30 anos (1975). 

Antes as brincadeiras (manifestações populares) eram tudo 

nos candeeiros, com os candeeiros. Não tinha energia não. 

Tinha nada de energia. (Aline, pescadeira aposentada de 

Acaú, 2005) 
 

Os pescadores começaram a deixar a beira mar, venderam seus terrenos 

e foram construindo suas casas à beira do mangue. Pessoas vieram de Pernambuco 

e das cidades vizinhas da Paraíba e começaram a adquirir casas para veraneio 

(segunda residência).  

Diz o teu nome completo. Maria das Neves Felix do 

Nascimento. Conhecida como Preta... criada em Acaú... vi 

mudar muita coisa de antigamente... mudou demais, visse? 

Me conta aí como era antes? As casas eram tudo de barro, 

principalmente a minha que era de barro. Essas casas 

todinha era de barro, aí mudou tudinho de tijolos. E não 

tinha muita casa que nem agora. Essa daqui não era! Era 

barro... Isso aqui mudou, e muito. Aí veio mais gente morar... 

Começou a crescer mais a partir de quando? Acaú 

começou a crescer a partir de quando? [...] eu nem sei, cada 

vez mais vai chegando gente nesse lugar. Cresceu mais a 

população... Eu não sei direito, eu tava em São Paulo... quando 
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eu cheguei estava bastante mudado. Faz uns 17 anos. [...] É a 

minha idade, né... tenho 37 anos. Tenho a idade que a mãe 

mora aqui, né. (Preta, marisqueira de Acaú, 2010) 
 

A comunidade cresceu sem um planejamento urbano, e com esse 

crescimento vieram a poluição, a violência, a falta de infraestrutura, a segregação 

em espaços marginalizados, por exemplo a rua do povo, onde os pescadores 

moram praticamente dentro do mangue32.  

Características semelhantes a essas encontramos nas comunidades de 

Carne de Vaca e Povoação de São Lourenço. Ambas pertencem ao município de 

Goiana-PE33, extremo norte do litoral pernambucano. As vias de acesso são pelas 

BR-101 e PE-049, passando pelo distrito de Tejucupapo, distante cerca de 8 e 6 km, 

com uma distância de 28 km da sede do município de Goiana. Outro acesso é pelo 

rio Goiana, com uma balsa (ferry-boat) (Figura 6), que começou a operar em 2006 

devido à vocação turística da região, transportando pessoas, veículos e objetos de 

Acaú a Carne de Vaca e vice-versa, facilitando o acesso por “águas” entre os 

estados da Paraíba e de Pernambuco. 

 

Figura 6 – Balsa (ferry-boat) 

 
                                                                               Foto: Gekbede Targino, 2010. 

 

                                                 
32 É considerada pelos moradores como a rua mais perigosa da cidade. Foi calçada em 2010 pela 
prefeitura municipal como forma de melhorar as condições de moradia. 
33 O município de Goiana tem uma população de 75.644 habitantes (Censo do IBGE, 2010). 
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A história oficial sobre Carne de Vaca relata que seu surgimento deu-se 

pela ocupação de índios caetés e potiguaras e, no período de colonização, 

pertenceu à Capitania de Itamaracá. Segundo os nativos, o nome dado à 

comunidade originou-se de uma madeira que cheirava a carne de vaca, portanto 

nome dado à madeira de cor vermelha, abundante na região até o século XVIII, mas 

que hoje não pode ser mais encontrada, pois, segundo os moradores, foi extinta 

com a colonização. Há uma hipótese de que essa madeira seria Pau-Brasil, 

vegetação nativa brasileira e abundante antes da colonização na região, fato que 

encontramos na historia sobre o desenvolvimento de outras comunidades, a 

exemplo do município de Pitimbu-PB34. 

 

Aqui desde que eu nasci já se chamava Carne de Vaca... 

dizem que era uma madeira, uma madeira. É, dizia Gesonito, 

que tinha na mata uma madeira com o nome carne de vaca. 

Gesonito, ele faleceu... se ele tivesse por aqui tinha uns 90 e 

poucos anos. O nome dele era esse mesmo Gesonito? Era, 

o nome dele era. Ele disse que o nome da madeira mesmo era 

carne de vaca. Aí Carne de Vaca ficou. Quiseram mudar pra 

Riacho Doce, mas não aceitaram não. Riacho doce? 

Quiseram mudar, né, por causa de Vera Fisher. (Geraldo, 

pescador de Carne de Vaca, 2010)  

 

Dizem que é Carne de Vaca por causa de uma madeira que 

tinha. Mas acabou... (a madeira) dizem que foi desde que os 

homens vieram e acabou tudo. (Pescador, Carne de Vaca, 

caderno de campo, 2009) 
 

A energia elétrica chegou no final da década de 60, segundo seu Geraldo, 

em 1967. A comunidade é abastecida de poço, pois a encanação posta no final dos 

anos 80 para transporte da água não funciona para todas as casas. A comunidade 

originou-se de um sítio, conhecido como Sítio Ponte. Deixou de ser sítio depois da 

morte da proprietária, que dividiu as terras com os herdeiros, que venderam a 

pessoas vindas de fora em busca do veraneio. E, assim, o crescimento populacional 

aconteceu nos meados dos anos 80 com a chegada de veranistas.  

 

                                                 
34 Disponível em: http://pitimbufm.blogspot.com.br/2011/05/conhecendo-pitimbu.html. Acesso em: 3 
fev. 2012. 

http://pitimbufm.blogspot.com.br/2011/05/conhecendo-pitimbu.html
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Mudou muita coisa aqui? Mudouu... em Carne de Vaca? 

Mudou muita coisa, não tinha água, não tinha energia... ah, eu 

lembro!!! Quando a água chegou eu era pequena, foi na época 

do prefeito Lourenço Gadelha. Ele já morto. Foi nessa faixa 

assim de 80, eu não tenho bem lembrança de quando foi, faz 

muito tempo, eu não marco essa coisa. Eu tenho 55 anos [...] 

Na época, quando chegou água aqui em Carne de Vaca eu 

tinha uns 18 anos, porque a gente só ia buscar água lá. Lavava 

roupa tudinho lá no pé de serra mesmo... e depois ele chegou 

e botou a encanação. Vindo de lá da vertente pra rua, aí foi 

se espalhando, se espalhando, fazendo encanação pra cada 

rua. Foi entrando assim, prefeito, cada um foi fazendo uma 

coisa, né. E a energia também, energia não tinha não, foi a 

época de Guerra, ele era governador na época, não tinha bem 

lembrança. [...] O que mais mudou... Escola né. Que escola 

aqui era numa casa pequena, assim, tinha dois quartos, que 

era escola e posto médico, aí depois que entrou... depois 

remodelaram passaram pra aquele colégio ali, aí fizeram 

aquele colégio daquele tamanho. Mas era bem pequenininha. E 

essas casas de veraneio, chegou quando? Rapaz, é nessa 

faixa... essa mesmo na frente daqui (próximo à Igreja 

Sant’Ana) é de uns 30 anos assim, quarenta... aqui é a parte 

mais antiga, é. (Geninha, pescadeira de Carne de Vaca, 2006)  

 

Quando foi que chegou energia aqui? Desde 67. Quando o 

senhor nasceu? Eu nasci em... 49... 45. Nasci em 45. Ah! 

Quando aqui não tinha energia, como era? Ave Maria!!! 

Aqui era motor, o povo só andava com uma vara. Era motor... 

tinha um motor, um gerador de energia. Quem colocou 

energia aqui foi Paulo Guerra, que foi governador de 

Pernambuco, ele e Gadelha... o prefeito de Goiana. Aqui não 

tinha casa não, depois o povo foi chegando. Aqui tudo era 

sítio, era coqueiro, todo coqueiro. Era o Sítio Ponte. Aqui era 

conhecido como Sítio Ponte. Tudo era coqueiro... tudo era 

coqueiro, coqueiro, manga e mato, muito mato. [...] Quando 

ela morreu (a proprietária) dividiu com o filho, foi. Dividiu com 

os filhos. Quem já morava teve direito a posse, teve sim, 

teve... ainda hoje tem questões. [...] Aí essas casas foram 

construídas mais ou menos quando? Deixou de ser sítio faz 

uns 25 anos. Faz uns 25 anos a 30 anos. Foi depois que 

chegou a energia. Hoje em dia terreno aqui tá barato. Hoje 
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em dia terreno aqui ainda tá barato 40 mil a 50 mil, 12... Caro 

vai ficar ainda, tá construindo avenida aí... Agora, a maioria 

dessas casas, senhor Geraldo, é de gente de fora ou 

daqui? Tudo aí é veranista. É veranista. [...] acaba comprando 

os terrenos e constrói, né. E a água encanada aqui chegou 

quando? É difícil, essa pergunta pra mim é difícil. Não tem 

água encanada, não? Tem o cano, mas a água não. Como 

vocês fazem? Aqui é poço... tenho um poço aqui, outro ali e 

outro em casa. Aí vai enchendo a caixa. Então quase todas 

as casas aqui é poço? Tudo aqui é poço. Quem construiu 

esse poço? Meu sobrinho que construiu, ele é quem faz [...] 

Ele tá construindo ali atrás, tá fazendo uma casa. É manilha. 

[...] manilha, vai cavando o poço e descendo a manilha, tudo 

aqui é poço, era água da natureza mesmo. (Geraldo, pescador 

de Carne de Vaca, 2010) 
 

Segundo seu Geraldo, o tempo de sua infância era mais difícil do que 

hoje por falta de recursos materiais pra família. A embarcação, instrumento de 

trabalho pra pesca, também servia de transporte para levar o pão ao outro lado do 

rio, na comunidade de Acaú. Hoje ele é proprietário de um bar, conhecido como Bar 

do Geraldo. Essa foi uma estratégia de sobrevivência e melhoria de vida, diante da 

escassez dos recursos naturais do estuário do Goiana, no seu caso, o caranguejo, e 

uma forma de aproveitar a circulação de pessoas no período do verão. 

 

O que o senhor lembra daqui? Aqui mudou muita coisa? 

Ah, mudou. Aqui era pouco demais, e era pra ter mais... mas 

falta esse políticos olhar praqui. [...] isso aqui era mato, 

ninguém queria isso não. Aqui... a maré era aqui, a maré. A 

maré era aí, ali na padaria. Isso aqui era mar. Eu me lembro. 

Aí o povo foi comprando, fazendo expia (tomar posse), 

fazendo expia... aí deu terra. Aí foram vendendo os terrenos 

[...] Seu Geraldo o que mais que o senhor lembra daqui? 

Que eu lembro daqui... o sofrimento que era antigamente. 

Era mais sofrido do que hoje? Era. Já virei muitas vezes 

carregado (virou a embarcação) Virou como? Deu canoa 

virada, eu e meu irmão. [...] Levava da padaria aqui a canoa e 

levava pra Acaú. A canoa que o senhor fala é a baiteira? É 

a bateira. Carreguei muito pão dessa padaria pra Acaú, saía 

daqui de 6 da manhã pra tá no Caú de 4 horas da tarde. Eu 
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saí da pesca, aí trabalhei na padaria. Esse bar meu tá com 

uns 20 anos, uns 23 a 24 anos. O senhor trabalhava na 

padaria fazendo o quê? Carregando. Aqui não tinha casa 

não, a gente ia pra Acaú, eu e meu irmão [...] Levava em 

embalagem mesmo na canoa, até lá... na canoa. Na época era 

menino... e no remo naquele tempo não tinha motor não, hoje 

é bom, tem motor [...] O senhor acha melhor antigamente, 

ou hoje em dia? Hoje tá bom, não sabe! No meu ponto de 

vista hoje tá bom. Hoje só tá ruim uma coisa que é a violência 

[...] ah, naquele tempo o negócio era outro... (Seu Geraldo, 

pescador de Carne de Vaca, 2010) 
 

Próximo a Carne de Vaca está a Povoação de São Lourenço, subdistrito 

de Tejucupapo, onde está localizada a sede da colônia Z1735, a qual representa os 

pescadores(as) da comunidade. Durante a ocupação holandesa no século XVII, pelo 

episódio conhecido como “Heroínas de Tejucupapo”, quando os holandeses 

invadiram a comunidade, um grupo de mulheres uniu-se aos homens do lugar, 

resistindo bravamente e impedindo a conquista do povoado pelos invasores, 

fazendo com que a comunidade ganhasse certa independência política. 

A comunidade da Povoação de São Lourenço foi constituída, 

basicamente, por pescadores e agricultores, devotos do santo São Lourenço. Há 

relatos de que os terrenos onde hoje reside a população foram cedidos pela família 

Carneiro, seu Benedito Carneiro, que vivia no engenho de Megaó de Baixo. A 

Povoação surgiu do sítio da Mangueirinha, que pertencia ao engenho Megaó de 

Baixo, pertencente a seu Olavo Maranhão, que doou à igreja, e, posteriormente, o 

padre vendeu a seu Joca Carneiro e seu filho Benedito Carneiro, que, herdando a 

propriedade, vendeu grande parte aos usineiros de cana de açúcar.  

A história sobre o crescimento populacional da Povoação, desde a origem 

do seu nome, é uma mistura de religiosidade, mitos que envolvem a crença do santo 

“sacrificador”, relatos de dominação, conflitos pela posse das terras doadas ao 

santo36, mas vendida a “homens de posse e poder”, como relataram vários 

                                                 
35 A colônia Z17 de Tejucupapo foi fundada em 8 de junho de 1986 e, desde 1994, cadastra os 
pescadores(as), pescadeiras e marisqueiras da Povoação de São Lourenço. 
36 Essas histórias também estão registradas e confirmadas em trabalho de Ciacchi, Santos e Fonseca 
(1997) que, entre 1996 e 1997, desenvolveram um projeto em Povoação de São Lourenço,  
procurando a  construção de histórias culturais. Publicaram depoimentos dos moradores da Povoação 
em caderno e os distribuiu nas comunidades e bibliotecas públicas do respectivo município. 
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moradores, inclusive Gedália da Silva, conhecida como Dadá, e que é a presidente 

da Associação dos Quilombolas da Povoação de São Lourenço. 

 

Sou Gedália Maria Venceslau da Silva, mais conhecida como 

Dadá. Tenho 48 anos. Fala daqui de São Lourenço? Pra 

falar o processo quilombola, eu vou começar logo do início, tá 

entendendo? Como isso aqui era. Isso aqui segundo meus 

pais... isso aqui era o quê? Era o sítio, chamado sítio da 

mangueirinha. Porque só tinha casa de um lado e casa do 

outro... e a mangueira ficava no meio. As casas eram 

distantes uma das outras, uma aqui outra acolá. Aí isso aqui 

pertencia a um engenho, Megaó de Baixo, que o dono daqui, o 

proprietário senhor Olavo Maranhão [...] Aí os gados dele 

tava morrendo aí ele fez uma promessa ao santo, São 

Lourenço, que se os gados dele parasse (melhorassem) ele 

doava os figos da mangueirinha ao santo. Passaram-se anos, 

ele alcançou a promessa. Acredito né, que foi doado aí ele 

mandou fazer um quadrado no sítio, em cada ponto do 

quadrado ele colocou uma pedra e chegou e doou ao santo. Só 

que eu sempre digo: “santo não come, não bebe, não fala”. Aí 

não tinha como o santo cuidar dos figos, né. Aí ele entregou 

nas mãos de Fernando Patos que era o padre da época que 

fazia celebrações. Isso foi em que época? Isso foi em 

1920... 1923. Só que em meados de 1923. A igreja já era 

construída? Já já, aí o padre Fernando, ele resolve vender o 

sítio do santo ao senhor Joca Carneiro, que era o homem que 

tinha  poder, né. Poder eu digo é que tinha dinheiro, que era 

o homem mais rico na época que vivia no sítio. Então ele 

vendeu por 200 contos de réis ao senhor Joca Carneiro. 

Enquanto Sr. Joca compra, aí ele coloca a comunidade 

também, um sítio, que tá aparecendo também umas casa mais 

próxima da outra, aí ele resolve em homenagem ao santo 

colocar o nome de Povoação de São Lourenço. Daí o nome. A 

igreja se chamava São Lourenço? A igreja era de São 

Lourenço. Aí quando o padre vendeu o sítio da Mangueirinha 

ao Sr. Joca Carneiro, aí foi Sr. Joca Carneiro que deu e 

resolveu colocar o nome aqui de Povoação de São Lourenço, 

porque na época Sr. Joca Carneiro era o homem de patente 

né. Mesmo que não soubesse ler, mais comprava, né. Dizia 

que era coronel, assim... era o dono do sítio, era quem 

mandava, porque aqui viviam os negros, meus ancestrais. 
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Meus avôs moravam aqui e trabalhavam no engenho Megaó de 

Baixo, na lavoura, na cana de açúcar, as negras trabalhavam 

lá na senzala. [...] E quem é Benedito Carneiro? Senhor 

Benedito Carneiro ele era filho de Joca Carneiro, aí Sr. Joca 

morreu ficou Sr. Benedito. Sr. Benedito. Eu pequenininha 

tenho pouca lembrança... mas era o proprietário daqui. Que 

ali João Santos, meados de 2000, 2006 pra 2007 tinha um 

casarão eu mostrava que era a casa branca. Agora só que 

com ele são colarinho branco né, a gente não somos nada. 

Anoiteceu, mas não amanheceu ele derrubou tudo e plantou 

cana... aí pronto, aí ficou assim. Derrubou o casarão... mas a 

gente via que era a casa [...] Aí depois eu não sei como foi 

que João Santos comprou aquilo ali e fez tudo cana, você 

agora... você vê ali que é tudo cana. Só tem agora umas três 

casas, quatro casa que tem um morador que cuida ali do 

engenho. [...] Aqui é terra santa, porque não foi doada ao 

santo? Toda terra santa é quilombola. Tejucupapo é terra 

santa porque foi doada a Nossa Senhora do Rosário, Carne 

de Vaca foi doada a Santana, tá entendendo? (Gedália, 

liderança comunitária da Povoação de São Lourenço, 2010) 
 

E como afirmou Ciacchi (1997):  

 
Segundo os depoimentos unânimes dos moradores, o sítio no qual está 
localizado o povoado foi doado por um antigo dono do engenho ao santo 
padroeiro do lugar, São Lourenço. Assim, esse presente ao santo vem 
causando conflitos entre a comunidade e os herdeiros atuais da família 
Carneiro, notadamente quando os moradores tentam construir as suas 
casas sem pedir permissão ou sem comprar o terreno. 

 

A energia elétrica foi instalada nos anos 70; o abastecimento de água 

ainda é precário. 

 

Antigamente a gente aqui não tinha energia, isso aqui era 

escuro, era mato. Isso aqui onde você tá nessa casa isso aqui 

mesmo era um lixão, era onde o pessoal de lá dessa casa aí 

colocava o lixo aqui. Aqui não tinha energia... ela chegou... 

rapaz, isso aqui chegou energia acho que meados de... Tinha 

um senhor chamado de Mané de Candinha que ele apagava de 

10 horas, acendia o gerador de 6 horas da noite e apagava de 

10 horas quem tivesse que fazer alguma coisa tinha que 

fazer logo, porque de 10 horas tava se apagando. Aí depois 

com um tempo foi que chegou a energia elétrica através dos 
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prefeitos. Há mais de 10 anos? Muito mais, muito mais. Isso 

aí foi no tempo da minha mãe, que ela ainda era pequena, era 

moçota, não sonhava nem em casar. Quando você nasceu já 

tinha energia? Já, eu nasci em 73 já tinha energia já, as 

casas já eram aproximadas uma da outra, [...] era de taipa, 

era coberta de palha... A comunidade de São Lourenço é 

muito pobre. É, era muito carente, é uma das comunidades 

mais carentes do município de Goiana, era essa aqui. [...] Aqui 

já tem água encanada? mas só Jesus e a benção e a graça. 

Por quê? Essa é uma situação porque não chega água nas 

casas o pessoal carrega de carroça. O pessoal antes 

carregava água lá da bica. Minha filha, eu carreguei muito 

viu, era da bica a gente descia aqui vinha aqui por trás aqui 

do outro lado tinha um caminho, e a gente chamava era a 

ladeira da rua porque vinha pela rua, e a gente sai aqui e a 

ladeira do Alpinho que era ali que saía pelo cemitério [...] a 

gente carreguemos muita água ali. A água foi encanada 

quando?  Olhe e sei te dizer que foi na gestão do ex-

prefeito Osvaldo Rabelo Filho, foi que veio é dar essa graça 

a nós. Tem uns 5 anos? Tem um pouco mais. (Gedália, 

liderança comunitária da Povoação de São Lourenço, 2010) 
 

A população no passado trabalhava, principalmente, na agricultura, na 

casa do engenho de seu Benedito e na pesca nos rios Megaó de Baixo e Cima. E, 

assim, constituiu-se tendo como sistema de manejo os recursos naturais baseados 

na atividade da agricultura, pesca artesanal e de subsistência. Por ser uma 

comunidade de negros descendentes de quilombo, em 2003 iniciou-se o processo 

de reconhecimento oficial como comunidade quilombola, como nos contou Dadá: 

 

Passaram-se anos a comunidade foi crescendo, aí em 2003 é 

que vem o processo quilombola... que a gente fomos 

descobertos através de Gilvania, que é uma grande mulher lá 

de Conceição de Crioulas do interior do sertão. Ela liga pra 

Alfredo. Alfredo era na época o secretário de Política e 

Ação Social de Goiana... dizendo que em Goiana tinha uma 

comunidade quilombola. E ele ficou: “aonde?”. “É a povoação 

de São Lourenço e eu quero que você mande dois 

representantes, porque só falta essa comunidade pra 

encaixar com a nossa”. Aí foi pra representar no 2º Encontro 

das comunidades quilombolas de Pernambuco. [...] Aí tinha 
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que ser uma pessoa da comunidade. Aí ele disse: “eu vou 

mandar quem?”. Aí, ligou pra mim: “Dadá, tu vai pra Salgueiro 

[...] Tu vai, tu vai ter que ir porque sua comunidade é uma 

comunidade quilombola”. Eles que reconheceram a povoação 

de São Lourenço como quilombola? Quer dizer, eles que 

foram descobrir. Foi descoberto por Gilvania, através de 

Gilvania. Alfredo me mandou né. E quem reconheceu foi a 

Fundação Palmares, que a gente tinha o certificado. A 

Fundação Palmares veio aqui? Não, não, não, porque 

Alfredo, ele como... ele é antropólogo, ele fez o laudo, fez a 

pesquisa, tá entendendo? Aí mandou. Ele é do Recife, ele 

agora tá no INCRA. Aí ele fez a pesquisa tudinho, aí mandou 

2003. Eu fui e ele disse assim: “você se realmente você quer 

ir você tem que sentar com seus pais e saber quem era seus 

bisavôs”. Aí eu: “Pai oh, me diga aí... porque o camarada disse 

que aqui é quilombola”. [...] Não, não, porque a gente não 

sabia. Porque a gente não tem assim, tem assim essa 

característica da cor da pele, do cabelo, dos olhos, das mãos, 

dos pés achatados, aí todo mundo disse mais aquela 

comunidade onde tem mais negro é aqui na Povoação de São 

Lourenço. Mais aí a gente não sabia né, só sabia, porque os 

negros daqui, quando minha mãe contava a gente sabia que os 

negros trabalhavam no engenho e pertencia ao general de 

Baixo. Quer dizer, eles trabalhavam na senzala, né. Aí eu sei 

que pai disse assim, ele: “Teu avô era galego dos olhos azuis, 

era alemão. Casou com minha mãe e era ela negra”. Aí pronto, 

minha mãe, foi vivendo por isso que nasceu eu desse 

jeito...com olho verde, cabelo em pé tudinho. [...] Aí foi eu e 

seu Agripino pra Salgueiro. [...] Aí quando foi em 2005, ele 

(Alfredo) novamente ele me traz uma proposta pra eu ir 

participar do Consórcio Internacional Quilombola pela 

DIJUMBAI, que é uma ONG não-governamental, que 

trabalha com o desenvolvimento socioeconômico das 

comunidades quilombolas. É uma ONG daqui? Não, é de 

Recife, ela fica na casa da cultura, ali em Recife, também fui 

sem conhecer [...] Participei do consórcio, o consórcio era 

assim... tinha capacitação, tinha um pessoal, a gente se 

encontrava com o pessoal de Brasília, tem lá SEPPIR, uma 

Secretaria Especial de Promoção e Desigualdade Social que 

trabalha com as comunidades quilombolas. E em 2007 essa 

comunidade aqui teve a honra de receber a embaixadora do 
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Brasil lá da África Katia Julambert, para entregar o 

material, os livros e os álbuns de foto dos meninos. Então a 

comunidade sendo conhecida como quilombola foi bom? 

Quer dizer pra mim foi ótimo tá entendendo, porque assim, a 

gente não tem uma sede ainda, a gente não tem nada. Hoje 

você é a presidente da Associação dos Quilombolas, como 

é? Hoje eu sou. Hoje eu sou, teve votação e eu tô à frente 

da associação quilombola. (Gedália, 2010) 

 
 

Severina Isabel dos Santos, de 60 anos, mais conhecida como Filomena, 

é marisqueira nascida na Povoação de São Lourenço, criou seus oito filhos por meio 

do trabalho da pesca, mais precisamente da mariscagem, também contou sobre a 

história do lugar e a “identidade” quilombola dada à comunidade: 

 

Aqui é uma comunidade quilombola, Filomena? É, porque 

aqui é a classe mais que dá negro. [...] Rapaz, meu pai contava 

que no meu tempo aqui era o seguinte: era um lugar pequeno, 

não tinha saída pra nada na vida. Era aquela história que nem 

um tempo, não era do cativeiro, porque ninguém vivia em 

cativeiros, mas era uma vida... Eu nasci aqui e não achei um 

lugar melhor do que aqui. Aqui morre de fome se for 

preguiçoso. Tá faltando gás, a gente vai ali trás um pau de 

lenha e já temos aquelas panelinhas reservada pra o fogo de 

lenha. [...] Muitos saem, assim através de gente de fora, 

porque tem menino que ver falar em Recife não sabe nem 

onde é que botar lá fica perdido. [...] A senhora se 

reconhece como quilombola? Me reconheço, tenho muito 

orgulho, tenho muito orgulho. E o pessoal daqui se 

reconhece como quilombola? Se reconhece. Mas foi alguém 

que chegou e disse que vocês eram quilombola? Como foi 

isso? Mas, a gente não sabia, entendeu? Assim a gente aqui, 

o povo antigo dizia que a gente era quilombola, mas a gente 

não tinha a realidade. Não tinha a realidade que era mesmo, 

entendeu? O povo da pesquisa que chegou ali com Gedália 

(liderança comunitária) foi que foi reconhecido que aqui era 

quilombola. Tempo de ter até teve uma festa aí com um povo 

da África que veio tudinho. Teve entrevista da gente como 

povo, teve festinha na rua, na praça [...] quilombola porque 

aqui era o lugar que era mais de negro, agora tem mais gente 

claro, mas, meus tios... tenho um tio que cortou até a perna, 
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ele tinha a pele bem preta, meus tios eram bem preto, 

entendeu? É a gente, meu pai era mais clarozinho porque não 

era daqui. Ele era lá da Paraíba, da fazenda, mas minha mãe 

foi nascida e criada aqui. Casou-se com meu pai e a gente 

saiu tudo da cor mesmo da minha mãe, família da minha mãe. 

A maior parte daqui (de pessoas que residem na comunidade) 

é mais família.  
 

Das histórias sobre o povoamento das três comunidades estudadas, 

citadas acima, a observação dos aspectos comuns, no que tange seus espaços de 

moradia e o trabalho, é perceptível que as condições de vida são precárias apesar 

do seu relativo crescimento econômico. Muitas casas foram construídas em áreas 

impróprias e de mangue. O diagnóstico socioeconômico realizado pela UFPB e pelo 

IBAMA, em 2006, detectou que as três comunidades apresentavam um percentual 

de 86,9% pessoas com residência de alvenaria adquirida pela compra ou posse, em 

contrapartida de 13,1% morando de aluguel ou em casas cedidas por parentes ou 

amigos. Apesar da existência de água encanada, não há um tratamento devido e 

muitos esgotos são lançados nas camboas, diretamente no rio ou nas ruas a “céu-

aberto”, como mostra o Quadro 2 abaixo: 

 

Quadro 2 – Tipos de moradia 

COMUNIDADE BARRO ALVENARIA 

Acaú-PB 27,8% 72,2% 

Carne de Vaca-PE 32,5% 67,5% 

Povoação de São Lourenço-PE 62,1% 37,2% 

Todas as comunidades SIM NÃO 

Água tratada 32% 68% 

 FOSSA A céu aberto 

Tipo de esgoto 56,6% 43,4% 

Fonte: UFPB;IBAMA, 2006, p. 17. 

 

A observação de campo em 2009 a 2011 mostra que essa realidade não 

mudou significativamente, como apontam os relatos abaixo:  

 

[...] Qual o maior problema que você acha que tem aqui 

em Acaú? É esgoto, aqui não tem tratamento de nada, de 

nada, sempre foi assim. Ao meu ver eu acho assim, que o 

prefeito deveria se ligar mais na saúde, na limpeza das ruas. 
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Pode olhar aí na rua, nesse matagal aí, né. Isso é um terreno 

de... um vereador de Caaporã, mas tá aí, ele nem aparece pra 

limpar. (pescadeira de Acaú, 2009) 

 

São poucas casas que tem de taipa né? É, aqui mesmo só 

tem duas, a do meu menino... quase todas já tão no tijolo... 

mas assim, ela começou a ser construída no tijolo de um 

tempo pra cá. É de um tempo pra cá. Porque vai comprado de 

pouquinho, de quinhentos reais, de trezentos e ajeitando, 

entendeu. Feito uma senhora ali agora mora ela, e um genro, 

e um neto ali, agora tá comprando de 200 aí vai ajuntando 

pra construir. Vai ajeitando? É, dá minha neta ainda tá aí 

pra fazer, mas ela tá morando mais a mãe dela, até a casa 

dela terminar, é assim... É o que a senhora achou melhor 

em São Lourenço do passado ou hoje? Rapaz, com toda 

decadência no passado, mesmo com toda decadência é 

melhor agora que no passado, porque realmente o que eu 

sofri pra criar esses meninos... (Filomena, marisqueira da 

Povoação de São Lourenço, 2010) 
 

2.3.2 Atividades econômicas 

 

As comunidades estão limitadas geograficamente pelo mar, rio e 

canaviais. Muitos marítimos dividiam ou dividem seu trabalho nas águas (rio ou mar) 

com a terra (comércio, construção civil, agricultura etc.). No passado, muitos 

trabalhavam na agricultura. 

 

Trabalhava em casa de farinha, meus pais eram muito 

humildes e não podiam sustentar a família assim, aí eu 

trabalhava já pra ajudar. Aí quando eu chegava assim da 

pescaria e ia pra casa de farinha, que chamava essa casa de 

farinha de seu Buda. Aí rapava aquele balaio de mandioca, aí 

já ganhava um trocado, é... mas o dinheiro mesmo, quando era 

final de semana sempre ficava na bodega dele. Aí pronto, eu 

tirava goma, mas nem podia torcer o pano pra tirar a goma, 

mas assim mesmo eu enfrentava. Aí pronto, a gente vivia 

assim... Ainda tem casa de farinha por aqui? Tem não... 

tem, mas é lá em cima, que chama... Eu mesmo plantava aí 

quando era época de fazer farinha, ia pra casa de farinha. 
(Nadir, liderança comunitária de Acaú, 2005) 
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O pessoal antigamente vivia do quê, Sr Geraldo? 

Trabalhava mais na agricultura... é terra hoje né. O 

desenvolvimento toma conta de tudo, não pode mais plantar 

mais nada, hoje. Aqui ninguém mais pode plantar mais, 

ninguém pode plantar um bocado de roça, ninguém pode mais 

aqui. [...] Eu já vi muito roçado. Inhame de roça, macaxeira 

ali, hoje a pessoa só vê loteamento. As pessoas antigamente 

viviam da pesca e da agricultura. É, a agricultura era melhor. 

Na agricultura era melhor que na pesca? É cada um tinha 

sua função né. Meu pai plantava muito, hoje não. [...] Aqui 

mesmo, aqui mesmo o pessoal tá saindo pra trabalhar fora. 
(Geraldo, pescador de Carne de Vaca, 2010) 

 

O trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar é outra atividade que sempre 

ocupou espaço de destaque na economia pernambucana. A atividade canavieira é 

perceptível em toda extensão do rio Goiana. Existem na região três usinas: a 

destilaria Tabu, localizada na Paraíba, e as usinas Santa Tereza e Maravilha, na 

divisa dos dois estados. Há também a fábrica de Cimento Votorantim, antiga Poti, 

localizada no município de Caaporã-PB, empreendimentos que surgiram em 198437, 

criando expectativas de emprego para moradores da região, mas, na realidade, há 

relatos de impactos gerados com seu desenvolvimento. 

 

Toda cultura de cana quanto a fábrica de cimento se impõem de forma 
negativa ao estuário do rio, causando impactos negativos ao meio ambiente 
e consequentemente aos pescadores, pescadoras e demais usuários que 
extraem do mangue recursos necessários para sua subsistência. 
(CAVALCANTI, 2010, p. 24) 

 

Podemos perceber que muitos pescadores dividem seu tempo na 

sazonalidade entre a pesca e o corte da cana, principalmente, no lado 

pernambucano. 

 

No tempo da colheita, tem muita gente que deixa a pesca e 

vai cortar cana. Depois volta pra pesca. (pescador, caderno 

de campo, 2009) 
 

                                                 
37 Disponível em: http://www.vcimentos.com.br/htms-ptb/Institucional/LinhaDoTempo.htm. Acesso em: 
23 abr. 2012. 

http://www.vcimentos.com.br/htms-ptb/Institucional/LinhaDoTempo.htm.%20Acesso%20em%2023
http://www.vcimentos.com.br/htms-ptb/Institucional/LinhaDoTempo.htm.%20Acesso%20em%2023
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O pessoal hoje trabalha com o quê? Hoje o pessoal aqui a 

maioria só vive de pesca, hoje não vive mais de agricultura 

porque o camarada lá tomou as terras plantou cana, mas 

ainda tem gente que vive da agricultura, mas a maioria vive 

de pesca. Tem gente que trabalha nas canas? Nesses 

meados, nas usinas eles vêm. Tem uns meninos que 

trabalham, mas de seis em seis meses termina a moagem de 

cana aí eles param. (Gedália, liderança comunitária da 

Povoação de São Lourenço, 2010) 
 

A região apresenta dois ecossistemas aquáticos principais: o costeiro, das 

áreas adjacentes às praias, e o estuarino, composto por dois rios: o Goiana e o 

Megaó. A área estuarina é de 4.776 hectares (UFPB/IBAMA, 2006). São várias as 

atividades econômicas desenvolvidas na costa, relacionadas à pesca: catação ou 

coleta; extração de moluscos como marisco, sururu, unha de velho; de crustáceos 

como caranguejo, aratu e outros encontrados, principalmente, próximos à foz do rio 

Goiana; a pesca de peixe, de camarão, de lagosta, esta última responsável pela 

maior renda entre as atividades pesqueiras; e a pesca artesanal do camarão, 

abundante na região.  

“Minha pescaria não é no mar, é no rio que vou buscar”. Essa foi a 

narrativa de uma pescadora mostrando o lugar do seu trabalho e a busca pela 

sobrevivência no rio Goiana. A frase nos reporta ao fato que muitos pescadores 

artesanais, residentes e a maioria dos usuários da Resex Acaú-Goiana têm na 

natureza a sua fonte principal de renda e desenvolvem suas atividades de trabalho, 

principalmente, no estuário, a partir da sua foz. O estuário do rio Goiana apresenta 

uma extensão de 17 km, delimitando a divisa dos estados da Paraíba e de 

Pernambuco ao longo de 10 km a partir da foz. O estuário do Megaó tem uma 

extensão de cerca de 8 km (área pernambucana). A área total estuariana é de 4.776 

ha, limitada por uma vasta vegetação de mangue (UFPB; IBAMA, 2006, p. 4). Assim, 

verificamos que a maior parte do trabalho dos entrevistados delimita-se no mar de 

dentro (estuário) desses rios. 

Foi nas pescarias nessas “águas” que indivíduos, por meio dos 

ensinamentos dos mestres, familiares ou compadres aprenderam a arte de pescar. 

Suas principais atividades econômicas estão relacionadas à pesca e coleta de 

recursos estuarinos e marinhos (DECRETO, 2007). E, mesmo diante de tantas 
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dificuldades econômicas, de poucas alternativas de emprego, que percebemos nos 

relatos sobre Acaú-PB, Carne de Vaca-PE e São Lourenço-PE, a pesca artesanal 

resistiu, delimitou e assegurou seus espaços, mesmo com a inserção de outras 

atividades econômicas. 

 

Tem muita gente que vive da pesca aqui, a maioria, a maioria 

[...] É na pesca... a atividade é forte. É a atividade aqui é 

pesca... é, pra eles (os pescadores e as marisqueiras) a pesca 

é um modo de vida, a pesca aqui pra eles são o modo de vida 

porque é de onde eles tiram o seu sustento, é de onde eles 

têm uma casa de tijolo, de onde eles têm uma geladeira, é de 

onde eles tiram seu som. Pra eles é um modo de vida. 
(Gedália, Povoação de São Lourenço, 2010) 

 

Tem gente nas comunidades aí (circunvizinhas) vão trabalhar 

por Recife, por João Pessoa, por Goiana, agora já os pessoal 

aqui procura mais as croa mesmo. (Preta, marisqueira de 

Acaú, 2010) 
 

Porque o trabalho daqui é maré. O cara não venha morar aqui 

pra pensar de viver de outra coisa. Só se ele botar um 

comerciozinho, um negócio. Quem não trabalha com a maré 

trabalha com quê? Trabalha em Itapessoca ou trabalha 

fora. [...] tava ouvindo hoje que... vai descer uma firma pra 

contratar muitos empregados lá de, uma empresa não, uma 

fábrica não sei de quê. (Sori, pescador de Povoação de São 

Lourenço, 2011)  

 

Pescava por necessidade, mas menino, oh!!! [...] chegava em 

casa assim e não tinha o que comer. [...] a gente dormiu pouca 

noite de fome. Hoje graças a Deus a gente tem pão. Eu já 

pedi esmola pra comer, eu já pedi esmola, muitas vezes... em 

Carne de Vaca a pobreza era maior. Tinha mais tranquilidade 

né, mas pouco trabalho. (Geraldo, pescador de Carne de Vaca, 

2010) 

 

Agora a renda maior aqui em Acaú, é mais de marisco, viu! 

Porque é o que o povo apura mais. E quem procura, são 

donos de bares? Donos de bar, e essa coisas assim... dono 

de restaurante, aí que compra pra vender na feira. A feira é 

aqui em Acaú? Em Goiana, Caaporã... Eles compram a vocês 
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o quilo por sete e vendem por quanto? Eles não diz. 

Compra por cinco, mais ele não diz o preço... agora tem 

tempo, no verão já chegou o ponto pra revenda, a gente 

vender por nove pra revenda, agora aqui em casa a gente 

vendia a dez reais, encerrou. Aquele tempo (verão) ganhei 

mais dinheiro. (Preta, marisqueira de Acaú, 2010) 

 
Hoje as principais atividades econômicas nas três comunidades 

estudadas são: a pesca, o comércio e o veraneio. Dentre estas, a pesca é a 

atividade predominante e, para alguns, a principal fonte econômica. Muitos 

estuarinos vivem principalmente da atividade extrativista nos rios Goiana e Megaó, 

como consta na pesquisa da UFPB e IBAMA (2006, p. 5): 

 

Ao longo da porção estuarina desses dois rios encontram-se várias 
comunidades que vivem principalmente da atividade extrativista, tendo em 
vista que, nestes estuários e nas regiões adjacentes marinhas, ocorre uma 
grande variedade de recursos pesqueiros, os quais são responsáveis pelo 
sustento de inúmeras famílias, principalmente das comunidades de Acaú, 
no lado paraibano, e Carne de Vaca, São Lourenço e Tejucupapo, no lado 
pernambucano da região em foco.  

 

Com o crescimento populacional, a nova dinâmica social abriu espaço 

para o comércio e o veraneio, principalmente em Carne de Vaca-PE.  

 

O senhor montou esse bar e começou a negociar? Eu 

comecei esse bar assim: nasceu uma vaquinha onde é minha 

casa hoje aí, eu morava na casa da frente, era palha de 

coqueiro, mas tudo aqui era mato. Aí era tudo mato. Era 

mato aí (a beira mar). O filho da minha mãe ia pra maré. Aí 

minha mãe morava aqui... ia pegar um maço de café, de 

açúcar, de farinha, aí botava um negocinho e vendia, naquele 

tempo né. Aí comecei assim, vendia dona Olivia. Dona Olivia 

era a dona do sítio? Tudo aqui era mato. Aí foi... uma 

barraquinha ali, mas não era eu sozinho, tinha meus filhos, 

mas era bom porque quando... ela um espaço pra eu botar uma 

barraca. Todo dia eu vendia [...] Hoje tem... tem outras 

coisas. Tem o veranista que traz o dinheiro praqui, vem, 

passa o final de semana. Ah, hoje em dia a renda vem do 

veraneio, é isso? Do comércio? É porque pra sair daqui pra 

lá é difícil. Vem de lá pra cá. Tem que trazer de lá pra cá. 
(Geraldo, pescador de Carne de Vaca, 2010) 
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Das comunidades estudadas é a que mais recebe turistas e veranistas no 

verão, movimentando assim sua economia e atraindo pescadores para a atividade 

do comércio. O turismo não é a atividade econômica forte, mas o veraneio (presença 

de habitações secundárias), pois não existe uma rede hoteleira, apenas poucas 

pousadas, pequenos restaurantes e bares. No verão, muitos moradores aproveitam 

o movimento e alugam suas casas como alternativa de renda, alguns pescadores 

transformam suas caiçaras de pesca em bares. Como seu Armando, que aproveita 

os fins de semana para abrir o bar com a esposa, à beira-mar, nos dias quando não 

vai para a maré ou quando volta da pescaria. Essa é uma alternativa econômica 

aproveitando a circulação de pessoas na comunidade vindas de Goiana, da região 

metropolitana do Recife, de João Pessoa e arredores. 

Em Acaú, a estratégia que os pescadores encontraram, a maioria sem 

abandonar a pesca artesanal, foi a pesca da lagosta em alto mar. Sendo contratados 

por barqueiros de fora, principalmente do estado do Ceará, encontraram na 

sazonalidade da pesca de dentro (estuário) e pesca de fora (o mar) uma forma de 

melhoria de vida, como afirmou Luzia (marisqueira de Acaú, 2005): 

 

Antigamente não existia pesca de lagosta, o pessoal não 

conhecia. Conhecia a pesca de rede, a pesca era mais pesca 

de rede. Hoje em dia, o pessoal é tudo lagosta. Lagosta, 

lagosta. Hoje a tradição é lagosta. Dá mais dinheiro. É. Aí 

hoje essa turma, graças a Deus, se evoluíram e hoje tá aí 

pescando lagosta. Claro que tem muito pescador que não tem 

casa pra morar... mas se organizaram também, porque hoje já 

tem barzinho. Já tem pescador que na sua casa já funciona 

um barzinho... tem uma mercearia.  
 

Além do comércio e da pesca em Acaú-PB, o turismo aparece como 

atividade econômica principal. A praia é bastante visitada por veranistas nos meses 

de dezembro até o carnaval. É considerada “o point” de Pitimbu devido às suas 

belezas naturais, divulgadas em pacotes turísticos do litoral paraibano. 

 

Aqui em Acaú tinha uma coisa linda, a pedra da galé. Pelo 

amor de Deus!  Linda! Acaú tem a pedra da galé... fica no alto 

mar, lá fora. Tem uma música que diz que a praia mais linda e 
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mais formosa é a praia de Acaú, fala da pedra da galé, na 

música dele, que ele tem um menino ali, que tem essa música. 

[...] mas realmente a pedra da galé é muito bonita. (Nadir, 

liderança comunitária de Acaú, 2005) 

 

Disseram que o pôr do sol ali em Pontinha também é muito 

bonito, eu nunca observei, mas disseram que é lindo. (Luzia, 

marisqueira de Acaú, 2005) 
  

A prefeitura municipal de Pitimbu, no mês de dezembro, realiza a Festa 

da Lagosta. O evento faz parte do calendário das festividades anuais do município. 

O veraneio, como um segmento do turismo, também trouxe com ele alternativa de 

trabalho, como conta dona Josefa, pescadeira aposentada, que trabalha limpando 

casas de veranistas para complementar a renda familiar. No entanto, falta 

divulgação, como afirmaram outras marisqueiras: 

 

Passo um pano, alguém ajuda, e assim vai levando. [...] Essas 

quatros casas eu limpo, como eu não deixo juntar sujo, em um 

dia eu alimpo. Toda sexta-feira eu alimpo. Que eles venham 

que não venha... Pra quando chegar, a casa tá limpa. Manhã e 

tarde alimpo. Às vezes na sexta-feira é até difícil de me ver. 
(Josefa, pescadeira de Acaú, 2005) 

 

Aí devido a divulgação do próprio lugar. Um vem, outro vem. 

Aí gosta, compra uma casinha de veraneio. Aí tem os 

veranistas, já dá pra montar um barzinho. [...] Veranista é 

mais no verão. Veranista aqui é só a partir de setembro, final 

de setembro... até o carnaval. Os veranistas são mais da 

Paraíba ou Pernambuco? Pernambuco. Infelizmente é mais 

Pernambuco. (Nadir, liderança comunitária de Acaú, 2005) 

 

Mas também tem veranista de João Pessoa, principalmente 

final de dezembro, que só pessoal entra de férias. (Luzia, 

marisqueira de Acaú, 2005) 

 

As condições econômicas e o nível social do pescador de Acaú 

melhoraram segundo Nadir (liderança comunitária de Acaú, 2005): 
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Antes era raridade... (um pescador ter barco e casa). Porque 

hoje em dia uma pessoa com menos condições tem um barco 

a motor, antigamente não tinha isso. Era mais caro [...] 

Porque minha filha quem era que antigamente, naquele tempo 

da gente pequena, quem era que via um pescador com uma 

moto? Só se ele fosse dono de navegação, um barão. Hoje um 

proeiro tem uma moto. Hoje até é... hoje o pescador tem 

casa pra mora, pescador tem moto.  
 

Em Povoação de São Lourenço, em alguns momentos na história local, 

se compararmos com as outras comunidades, é onde mais predomina a atividade da 

pesca artesanal, aliada a outras de subsistência, assim como uma forma de obter a 

renda familiar a partir da venda do peixe, da carne do aratu, para comerciantes da 

região (atravessadores chamado de “pombeiros”, donos de bares), da coleta do 

coco, extração do marisco, sururu, catação de caranguejo, entre outras, para 

pessoas da localidade ou para venda na feira dos municípios de Goiana, Caaporã 

ou Recife.   

A pesca artesanal descrita na Povoação de São Lourenço aparece, 

simultaneamente, em dois universos, o da comunidade pobre e o da pesca farta: 1) 

no da pobreza: pois revela a miséria, nos discursos sobre a falta do peixe e do 

marisco miúdo, a fome, o sacrifício no trabalho, a escassez de outras fontes de 

renda; 2) da riqueza: a diversidade dos recursos naturais no estuário. 

 

O pessoal trabalha aqui em quê? Aqui em São Lourenço, 

qual são os trabalhos que tem aqui? Minha filha aqui só maré, 

quem quiser um empreguinho pra fora pra Recife, pra 

trabalhar pra lá, aí é assim: aqui não tem emprego, o que teve 

num tempo foi o dali (apontando para ilha Tariri), assim 

mesmo... Você fala da usina de camarão? É, e mesmo assim 

começou a falir, aí botou muita gente pra fora. Tem muita 

gente aqui de São Lourenço que foi trabalhar lá? É, mas 

ele dá mais oportunidade a gente de fora, entendeu? 

(Filomena, marisqueira da Povoação de São Lourenço, 2010) 

 

E quando a pesca não atende os anseios dos mais jovens, estes buscam 

o trabalho doméstico nas cidades vizinhas, como alternativa econômica, como 
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também relatou Vanda, pescadeira criada na Povoação de São Lourenço, mas que 

mora em Acaú: 

 

Aqui muita gente trabalha com o trabalho doméstico. (Vanda, 

pescadeira de Acaú, 2011) 
 

Em ambas as comunidades estudadas, percebemos que a atividade 

extrativista e a pesca artesanal fazem parte da vida dessas pessoas, delineando 

suas histórias; mesmo inserindo em seu cotidiano novas estratégias de trabalho, a 

pesca continua, de alguma forma, ainda presente.  

Muitos escolheram a pesca por falta de opção, tendo na maré a melhor e, 

em alguns casos, até a única fonte de renda, para outros o legado deixado pelos 

seus pais. Comercializam grande parte do pescado para atravessadores, como dito 

anteriormente, o que talvez favoreça parte da precarização das condições de 

trabalho e da renda familiar baixa.  

 

A senhora criou os meninos tudo com a maré? Tudo na 

maré. Criei tudo nessa casinha e hoje tá cada um na sua 

casinha e eu tô sozinha. É um trabalho difícil, porque eu já 

tive ocasião de até gás entregar quando eu fiquei com meus 

dois filhos. Eu achava difícil criar [...] Só era mesmo minha 

força de vontade e Jesus pra me ajudar. Criei tudinho com 

pobrezinha, mas criei tudinho, e tudinho deu pra 

trabalhador. Meu caçula tira coco, meu caçula tá com 20 

anos e as outras na maré. (Filomena, marisqueira da Povoação 

de São Lourenço, 2011) 

 

Catava o marisco por necessidade (risos), a gente trata 

assim pra comer, às vezes quando a gente pegava o beju, aí 

fazia beju, vinha aqui pra praia, trocava por peixe. Era aquela 

vida cansada. (Josefa, pescadeira de Acaú, 2005) 

 

Dessa forma, podemos reafirmar que 

 

Os dados mostram e conformam uma situação que [...] não se distancia de 
outros já verificados na maioria das zonas pesqueiras do litoral do Nordeste. 
A pesca artesanal e as atividades extrativistas, severamente carentes de 
crédito e de recursos tecnológicos, econômicos e causadoras de forte 
dependência na população, geram receitas que levam as famílias desses 
trabalhadores a uma nítida pauperização e a uma acentuada descrença no 



90 

 

futuro dessas ocupações. A isso deveria se acrescentar a crescente 
desvalorização da profissão de pescador [...]. (UFPB; IBAMA, 2006, p. 19) 

 

Fato que tentamos conferir no campo e analisar integrando essa 

discussão à tradição. Hoje essa diversidade encontra-se ameaçada pelos impactos 

causados pela degradação ao ambiente, pelo desordenamento dos espaços de 

moradia, pela dificuldade de embarcações e pela retirada inadequada desses 

recursos. No entanto, o mar e o estuário continuam exercendo sobre as 

comunidades um valor simbólico e econômico. Foi o que percebemos quando um 

pescador da Povoação de São Lourenço afirmou, em 2007, defendendo a criação de 

uma unidade de conservação na região: “O mar é nossa casa e nosso emprego”. 

Com a diversidade dos recursos naturais ameaçando seu “emprego e sua 

moradia”, seria a criação de uma Reserva Extrativista Marinha (Resex) a alternativa 

para melhoria das suas condições de vida? Assim, essa frase chamou a atenção, 

para pensarmos os significados e a importância não só econômica, mas, 

principalmente, cultural que a “vida sobre as águas” que banham as comunidades de 

Acaú-PB, Povoação de São Lourenço-PE e Carne de Vaca-PE têm para aqueles 

que fazem da e na pesca seu ofício e modo de vida. No campo, observou-se que a 

pesca conseguiu possibilitar a existência socioeconômica de considerável parcela de 

indivíduos e seus familiares, que se dedicam à atividade mesmo em condições 

adversas, “nas áreas costeiras, onde predomina a produção canavieira e a ascensão 

da especulação imobiliária” (RAMALHO, 2006, p. 25). 

 

2.3.3 A organização comunitária 

 

A mobilização de pescadores foi intensificada recentemente, no século 

XX, período em que essas entidades de classes começaram a reivindicar ao 

Governo Federal alternativas diante da crise da pesca no Brasil iniciada na década 

de 70. Esse fato está refletido hoje na organização comunitária e no modo como 

algumas comunidades litorâneas participam de eventos locais e nacionais voltados 

para as populações tradicionais. Diegues (comunicação pessoal, 2010), em palestra 

no III Seminário da Pesca Artesanal e Sustentabilidade Socioambiental: áreas 

protegidas e mudanças climáticas, promovido pela Fundação Joaquim Nabuco em 

Recife de 2010, afirmou que 
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Antes nós pesquisadores falávamos pelos pescadores porque 

eles não queriam falar, mas isso mudou. Hoje eles falam, 

reivindicam.  
 

Nos estudos sobre a pesca, também podemos perceber a recorrência da 

luta pela sobrevivência, da luta pelos espaços. Falar de pesca no estuário Goiana e 

Megaó, assim como em outras unidades de conservação é retratar a resistência e a 

persistência da luta de classes frente a classes hegemônicas (empresários da 

carcinicultura, canavieiros, entre outros). 

 

A luta é essa. A luta é a opção. Precisamos garantir nosso 

território. A Resex tem essa oportunidade. De através dela 

garantir nosso espaço, nosso trabalho. (Beto, pescador, 2010) 

 

Mourão (2003), ao analisar o processo dinâmico-social da população 

caiçara em Cananéia, litoral sul Paulista, observou que as maiores mudanças 

nesses grupos ocorreram no período de 1960, quando foram introduzidas novas 

técnicas de captura, influência direta dos pescadores catarinenses. Foi nessa época 

que o desenvolvimento no setor pesqueiro provocou a organização da colônia de 

pescadores, permitindo a emergência de uma consciência organizacional, em 

termos profissionais, mesmo que em curta duração devido a uma nova crise na 

comercialização do pescado e “pelo fato de as colônias de pescadores terem sido 

organizadas mais em virtude de uma intervenção externa do que de um movimento 

espontâneo de associação.” (MOURÃO, 2003, p. 23). Verificou que, nessa região, 

durante a segunda guerra mundial e no período imediatamente após, houve uma 

relativa valorização, que se registrou no preço do pescado, aumentando a demanda 

e provocando um relativo desenvolvimento do setor pesqueiro em Cananéia 

(MOURÃO, 2003, p. 23).  

Sobre a organização comunitária, podemos observar que “a 

representação profissional dos pescadores e a sua organização associativa [...] têm 

traços bem diversos das demais associações de classe ou de ocupação.” 

(MALDONADO, 1986, p. 9). Para Cavalcanti (2010, p. 130), “o pescador ainda é 

uma classe sem representação política significativa, em grande parte pela falta de 
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entidades de classe mais representativas e atuantes historicamente”, talvez pela 

desarticulação do grupo e dos conflitos inerentes nos espaços de pesca. 

Nas comunidades estudadas, existem muitas associações, entidades e 

empresas (Quadro 3), porém algumas de suas lideranças não são reconhecidas 

como tal pela população e há pouca articulação entre elas e os residentes de Acaú-

PB, Povoação de São Lourenço-PE e Carne de Vaca-PE. 

Quadro 3 - Associações Comunitárias, Instituições e Empresas que atuam  
nas comunidades da Resex Acaú-Goiana  

1 Grupo Acaú em Ação/PB 

2 CPPNe 

3 Rede Mangue Mar 

4 MONAPE 

5 Associação das marisqueiras de Acaú/PB 

6 Associação de Pontinha /Acaú 

7 Associação dos produtores de algas da Paraíba (Acaú e Pitimbu) 

8 Associação de pescadores e aquicultores de Caaporã 

9 Grupo Aruenda de Pitimbu/PB 

10 Associação de mulheres e marisqueiras de São Lourenço/PE 

11 Associação Quilombola de São Lourenço/PE 

12 Associação de pescadores e pescadoras da Praia de Carne de Vaca/PE  

13 Colônia de Pescadores Z10 

14 Colônia de pescadores de Pitimbu Z04 

15 Colônia de pescadores de Pontas de Pedra Z03 

16 Colônia de pescadores Baldo do rio Goiana Z14 

17 Colônia de pescadores de Tejucupapo Z17 

18 Usineiros/PB/PE (Tabu e Santa Helena) 

19 Sindicato dos trabalhadores rurais de Caaporã 

20 Fábricas de Cimento/PB/PE (Votorantim/Poty) 

21 Empresas de carcinicultura (Atlantis/PE e Caaporã/PB) 

22 Empresa Hemobrás/Goiana/PE 

23 Valerobrasil Invest. Imobiliário/Pitimbu/PB 

24 Associação de fornecedores de cana de açúcar/PE 

25 Nordeste navegações Ltda. (Balsa Sirlana/Acaú-Carne de Vaca/Rio Goiana 

Fonte: ICMBio/PB, 2010. 
 

Muitos não são cadastrados nas colônias e associações, justificando a 

falta de articulação entre as comunidades e representatividade de algumas 

lideranças, o que dificulta algumas ações na unidade de conservação que abrange a 

área. Segundo dados da UFPB e IBAMA (2006), a comunidade de Acaú era a que 

mais apresentava um percentual associativo, sendo 74,4% pertencentes a alguma 

associação comunitária, colônia de pesca ou entidade associativa; na Povoação de 

São Lourenço, 32%; e em Carne de Vaca, apenas 26,6%. Como podemos observar, 
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a comunidade de Carne de Vaca é a que apresenta o maior número de não 

cadastrados em colônia, talvez pela distância da colônia de pescadores, pois sua 

sede é em Pontas de Pedra-PE. Existe, em Carne de Vaca, apenas a Associação de 

pescadores e pescadoras da Praia de Carne de Vaca/PE, presidida por seu 

Ediburgo Muniz, que vem tentando agregar os pescadores à associação, mas estes 

ainda são dispersos.  

As pescadoras da Povoação de São Lourenço afirmam que preferem não 

se cadastrar devido ao custo mensal pago à colônia, porém, o presidente da colônia 

Z17 de Tejucupapo38 conseguiu ainda cadastrar 67 homens pescadores e 101 

mulheres marisqueiras e pescadoras39. Enquanto Acaú é a comunidade que mais 

tem associação cadastrada voltada à entidade de classe dos pescadores e 

marisqueiras, a colônia de pescadores presidida por Custódio é a que mais agrega 

pescadores devido ao registro da carteira de pescador junto ao Ministério da Pesca 

e Aquicultura, enquanto as demais encontram dificuldades devido a conflitos 

internos. A Associação das marisqueiras tem oitenta mulheres cadastradas desde 

sua fundação, mas muitas não participam ativamente de suas ações, como afirmou 

Luzia (marisqueira de Acaú, 2005): 

 

Na fundação já tinha 80 mulheres cadastradas na associação 

da marisqueiras. Eu acredito que tenha. [...] tem gente mai 

antiga que eu, tem Tilde, que é uma marisqueira muito antiga, 

tem Zeza que ainda cava pra sobreviver. Tem muita por aí. 
 

 

2.3.4 A cultura, religiosidade e as manifestações culturais  

 

Falar sobre modos de vida e a pesca artesanal nas comunidades 

extrativistas é também contar histórias de devoção, pois se trata de um povo 

marcado pela cultura religiosa e pela fé. Em todas as comunidades, a religiosidade 

perpassa os discursos do desenvolvimento, das mudanças sociais, da luta pela 

sobrevivência. Observamos que nelas as práticas religiosas são derivadas, 

                                                 
38 A colônia foi fundada em 8 de junho de 1986. No ano de 1994, começou a cadastrar pescadores e 
marisqueiras também da Povoação. Hoje, possui 1.418 pescadores(as) cadastrados(as); destes, 168 
residem na comunidade quilombola. 
39 Dados levantados em abril de 2007 para o censo do Ministério da Pesca e Aquicultura. 
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predominando a religião católica (42,1%); 23,4% se declararam evangélicos e 

34,5%, sem religião (UFPB; IBAMA, 2006, p. 20). 

A padroeira de Acaú é Nossa Senhora de Fátima. No mês de outubro, há 

comemoração com procissão pelas ruas da comunidade, missa e show com bandas 

de forró, assim como a procissão de São Pedro. São duas festas religiosas que 

aconteciam no passado e permanecem, porém com algumas reelaborações, como 

contaram Preta, dona Josefa e sua filha Nadir: 

 

E as festa, Preta? As festas é que nem ela tá dizendo 

visse. As festas daqui de antigamente, quais eram? Era 

boa, tinha a festa da lagosta que tinha, a festa da 

padroeira... Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de 

Fátima? Qual é a data? É em outubro. É mais assim pro dia 

20 e pouco por aí, porque não tem data certa, ela tem a data 

certa mas quem faz a data é a prefeitura... o ano passado 

não teve, já dois anos. Porque não teve? Porque o prefeito 

não fez. A festa de padroeiro daqui era tradição... Era 

tradição, é ainda, mas mudou. Tinha alguma relação da 

festa de padroeiro com a pesca? Tem. Num tem também a 

festa da lagosta? A festa da lagosta também só teve um 

ano... foi. (Preta, marisqueira de Acaú, 2010) 

 

Como era a procissão de São Pedro e a festa de Nossa 

Senhora de Fátima em Acaú? Vem um barco lá de Santa 

Rita (bairro da comunidade), e para ali em Pontinha. Muita 

gente participa. Às vezes vem a bancada de João Pessoa, 

vem de Nazaré da Mata, só pra acompanhar a procissão. Sai 

nas ruas principais. [...] Ela vem pelo rio Caú, vem daqui de 

Santa Rita, passa por Carne de Vaca, encosta ali em 

Pontinha. Sempre encerra com a missa. Encerra só com a 

missa. Eu não sei se vai ter esse ano. Custódio (presidente da 

colônia de pescadores Z10) que organiza a festa de São 

Pedro. Agora sempre era melhor essa de Nossa Senhora de 

Fátima, sempre foi a maior festa daqui. Agora essa de São 

Pedro, eu sempre acompanhei, desde garotinha, tinha um 

senhor lá em cima. Ali na Ladeira do Arame, aí ele fazia um 

grupo... ele era Benedito Paixão. Já morreu. Aí ele saía, a 

gente pegava o santinho, aí colocava numa caixinha de 

papelão e ia por Caaporã, Barreira... esse meio de Pitimbu, 

tirando comissão (arrecadar dinheiro) dentro da caixa de 
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papelão. Aí as meninas que era maior do que eu... às vezes ela 

tinha vergonha de andar, mas eu nem tava aí, saía com aquela 

caixa na mão (risos) pedindo. Teve uma vez que minha irmã 

me pegou e deu uma surra, porque a gente foi pedir numa 

casa e a mulher chamou a santa de calunga. Aí eu disse: 

“calunga é você que parece uma macaca” (risos). Fosse nesse 

tempo agora... (risos) [...] Ela chamou a santa de calunga, eu 

chamei ela de macaca também. (o neto que ouvia a conversa 

perguntou o que era calunga) Naquele tempo eu lá sabia o que 

era calunga!? Agora o povo chamava esse povo que fica em 

cima de caminhão de calunga. Eu não sabia nem o que era. 

Respondi a ele, mas nem sabia o que era. (Josefa, pescadeira 

de Acaú, 2005) 
 

Era sempre assim no primeiro dia de festa da padroeira... 

era dois dias de festa, sábado e domingo, final de semana. 

E... depois que começou a passar... o povo ganhar mais 

(dinheiro) aí passou pra sexta, sábado e domingo. [...] E Nadir 

me conta da festa de São Pedro. Como era? Eu lembro 

assim, antigamente... Era bom, minha mãe... porque minha mãe 

sabe mais coisa. Ela participava. Como é que chama o nome 

dela? Josefa. Aí na época, meio assim pequena a gente ia lá 

pra... ficava lá em cima, onde fica a casa de seu Benedito. Aí 

a gente vinha na procissão. Eu lembro que a gente vinha 

cantando na procissão (Nadir canta): “São Pedro é santo, 

santo maravilhoso. São Pedro do céu. É santo de todos”. Eu 

lembro dessa época todinha ainda... mas hoje em dia mesmo 

só tem essa festa que Custódio faz (festa da procissão 

marítima de São Pedro) que vai pra Santa Rita, vai o santo 

por água. O santo desce em Pontinha. (Nadir, marisqueira e 

liderança comunitária de Acaú, 2005) 
 

Em Carne de Vaca-PE, a padroeira é Nossa Senhora Sant’Ana. Nos dias 

22 a 31 de julho, a festa é realizada pela Paróquia Nossa Senhora do Rosário de 

Goiana-PE40, festividade que também faz parte do cotidiano dos pescadores(as) 

dessa comunidade, um momento de interação entre os moradores locais e os das 

comunidade vizinhas, como narrou dona Genilde, mais conhecida como Geninha 

(pescadeira de Carne de Vaca, 2006): 

 

                                                 
40 Ver anexo2 - Folder da Festa de Padroeiro Sant’Ana em Carne de Vaca-PE. 
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Ah, essa igreja era muita antiga (Igreja de Sant’Ana), tem 

mais de 70 anos... eu acho, sabe! Que essa igreja tem uma 

faixa de 70, 68 anos, assim por aí... E a festa é muito bonita. 

[...] No São Pedro teve coco, teve a procissão... é a procissão 

marítima, que sai no dia de São Pedro, no dia 29 (de julho). É 

[...] quando saiu daqui foi umas 10 horas, porque depende do 

horário do mar quando tá cheio, vai pelo Goiana e a gente 

leva lá na Barra de Canoé (na beira do rio Goiana, ao lado de 

Carne de Vaca), no loteamento. Aí tem uns barcos esperando, 

aí lá vai pro Goiana [...] quando chega lá, no canal, o pessoal já 

tá espertando, aí já sai com ele pelas ruas, a imagem pelas 

ruas. Aqui a gente comemora com os terço, a bandeira. Tem a 

bandeira de São Pedro e de São João, que sai pelas ruas, 

feito coco de roda, cantando... É só o que tem de antiguidade 

daqui é a bandeira de São Pedro. Canta as cantiga do coco na 

bandeira [...] música que falam negócio de São Pedro. [...] 

Tem um tal de acordar povo. Também vem uma orquestra de 

Goiana e diz: “acorda povo que São Pedro chegou!” Entre 

véspera da festa de São Pedro. Aí no dia faz a procissão, 

mas é bem divertido. [...] São João veio uma banda, mas São 

Pedro a gente dançou samba... Como é o samba? É na roda... 

pegada na mão que nem ciranda, solta, vai bater e fica um 

dançando dentro, e tem a umbigada que ficava dançando dois 

batendo assim... pra lá, e vai pra lá, e roda... é tão engraçado 

(risos). Não danço baile, mas coco... danço até apanhar 

(risos) eu gosto de dançar coco. 
 

Na Povoação de São Lourenço, o padroeiro principal é São Lourenço, 

mas Nossa Senhora dos Prazeres também é considerada padroeira da região, de 

Megaó de Baixo, área onde se originou a comunidade, como relatado anteriormente. 

A igreja de São Lourenço (Figura 7), de estilo barroco, foi a primeira construída 

pelos jesuítas no Brasil, entre o final do século XVI e início do século XVII, e é uma 

das mais antigas de Pernambuco, tombada como patrimônio histórico material pelo 

estado por meio do Decreto nº 17.563 de 2 de junho de 1994. Essa afirmativa está 

presente no relato de Sori, mestre de pesca da Povoação (2011): 

 

A igreja foi construída pelos holandeses. E o santo foi 

encontrado depois? Depois, a igreja já tava construída, 

quem construiu aqui foi os holandês.  
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Figura 7- Igreja de São Lourenço-PE 

 
                                                                           Foto: Gekbede Targino, 2006. 

 
 

A maior festa tradicional na Povoação de São Lourenço é a do 

padroeiro41, nos dias 9 e 10 de agosto, quando é armado na vila o parque de 

diversão. A prefeitura realiza a festa com show de bandas famosas e a comunidade 

faz a procissão do carrego da lenha pelas ruas, a missa e as novenas.  

Muita gente vem participar. E amanhã é o dia do pessoal vim 

de gente de fora mesmo. Porque tem parque tem tudo... Esse 

parque aí o pessoal já tava: e uma festa sem parque sei lá, a 

festa não vai prestar. Porque é tradição ter essas barracas 

que você vê tá vendo, ganhar um dinheirinho a mais. Aí 

pronto, é a tradição, por isso que eu digo a você: essa é a 

melhor festa da redondeza. Sempre foi assim, é sempre foi 

assim. Tem os passes, tem as bandeiras, e tem outra coisa 

que eu esqueci tem a dança dos coroas... é com os músicos. 

Hoje tem as bandas, as bandas vai ficar lá no palco tá 

entendendo. A banda fica lá no palco, e o momento da dança 

dos coroas, que é com orquestra. [...] os músico vem, fica 

tocando tipo forró, mas vem gente de fora atrás dessa 

dança... é a prefeitura que coloca as bandas. 
 

                                                 
41 Ver anexo 3 –  Folder da Festa de Padroeiro da Povoação de São Lourenço-PE. 
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O imaginário que envolve a realização da procissão versa sobre uma 

história que entrelaça o povoamento à fé dos nativos, a disputa por riqueza à posse 

da terra do “quilombo”. 

 

Essa igreja aqui foi construída pelos jesuítas, Jesuítas e 

teve também mão escrava. Quando construiu a igreja e 

colocaram São Lourenço no altar ali. Dali não saiu mais, aí eu 

digo que São Lourenço, é a história da igreja dele, um lugar. 

Trazia ele, encontrava ele na bica, trazia ele aqui pra pedra, 

aí ele não ficava, ele ficava lá no topo da mangabeira. [...] E a 

história dele aconteceu que ele era um dos sete diáconos que 

fazia celebrações para o papa Cisto e ele... a igreja era 

cheia, então o governador Valeriano na época e o prefeito, 

prendeu o papa Cisto. Torturou e chegou a matá-lo e depois 

deu um prazo a Lourenço, que era diácono, de três dias pra 

que ele entregasse o tesouro à igreja. O que foi que 

Lourenço fez, Lourenço reuniu todo o povo aí quando foi nos 

três dias ele em praça pública tava lá o governador, o pessoal 

todinho né querendo os tesouros... É século 16, 17... aí 

Lourenço fez assim: “eis os tesouros da igreja”. Quem era os 

tesouros da igreja, era os coxos, os aleijados, os viúvos, os 

órfão, os necessitados aí o Valeriano e prefeito ficaram tão 

indignado, tão revoltado, que mandaram fazer uma fogueira 

aí e queimar, quando tava em brasa viva botaram uma grelha. 

Pra queimar quem? São Lourenço. Fizeram uma fogueira... 

porque ele pensou que a igreja tinha tesouro, tá entendendo? 

Tinha ouro [...] Então mandaram fazer uma fogueira aí 

quando tava em brasa viva bota uma grelha, aí tortura São 

Lourenço. O martírio foi tão grande que despiram ele, o 

diácono, e puseram ele na grelha... aí a história conta [...] as 

pessoas da autoridade que queria o tesouro, quando Lourenço 

disse “eis o tesouro”, que mostrou aquele povo todinho, ele 

viu que na igreja não tinha tesouro, na realidade eles viram 

que matou uma pessoa inocente aí a tortura de São Lourenço 

foi aqui. Ele foi assado. Aí a história diz assim: “ele morreu 

cantando louvores e pedindo paz para a igreja.” Ele morreu 

em prol de Jesus Cristo né... Hoje tá fazendo o quê? A gente 

tá comemorando a morte, a morte de São Lourenço. Quando 

a gente queima a lenha, tá entendendo? O carrego da lenha 

simboliza o martírio de São Lourenço, é por isso que a gente 

sai amanhã de 9 horas, a gente sai da igreja acompanhando 
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com o padre com a banda de música pra lá pra entrada, aí o 

pessoal vem tudo com seus gravetos cantando, dançando. [...] 

É os pauzinhos de lenha, os galhos... aí deposita aqui em 

frente a igreja, vai pra lá pra praia, isso acompanhado com a 

banda de música, com os músicos, aí vem e deposita... Depois 

tem a missa. Deposita em frente ali da igreja, em frente ao 

cruzeiro, aí depois três dias é queimada a lenha. Três dias? 

É porque foi o prazo que o governador deu a Lourenço de 

entregar os tesouros da igreja. O governador Valeriano 

queria os tesouros da igreja, aí prende o papa Cisto, que era 

o papa na época que fazia celebração, e vem e dá intimação a 

Lourenço, que era o diácono, pra entregar os tesouros da 

igreja aí dá três dias, três dias ele reúne todo o povo aí 

entrega: “eis aqui os tesouros da igreja”. Ficaram tão 

revoltados que mandou matar ele. (Gedália, liderança 

comunitária da Povoação de São Lourenço, 2010) 

 
Foi interessante observar o sentido que as pescadeiras e marisqueiras 

dão à pesca nesses dias de festa, pois nenhuma pescadeira da Povoação de São 

Lourenço vai pra maré, apenas intensificam o trabalho nas croas dias antes com 

objetivo de arrecadar dinheiro para gastar na e com a festa, pois, como a festividade 

atrai muitas pessoas de fora, as mais jovens veem uma boa oportunidade de 

encontrar pessoas, por isso não abrem mão da escova nos cabelos, da “toca” na 

cabeça. Assim, nos dias da festa, os salões de beleza tornam-se mais um espaço 

propício para complementação da renda, assim como o comércio montado na rua 

principal, como mostram as narrativas de Dadá, Filomena e sua filha Vanda: 

O nome da festa é como? É a festa do padroeiro São 

Lourenço. A festa de São Lourenço que é o padroeiro... o 

pessoal espera o ano todinho tá entendendo? O ruim é 

porque é no começo 9 e 10 lá no comecinho (do mês) a gente 

deixa de pegar o dinheiro. [...] A melhor festa da mata norte 

é essa aqui. (Gedália, liderança comunitária da Povoação de 

São Lourenço, 2010) 
 

Essa semana a senhora não foi pra maré não? Não, 

ninguém daqui foi pra maré por causa da festa. (Filomena, 

Povoação de São Lourenço, 2011) 

 

Não, ninguém daqui foi pra maré por causa da festa. Ah o 

pessoal no dia da festa não vai pra maré? É não vai pra 
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maré não. As meninas vão se arrumar. (Vanda, pescadeira de 

Acaú, 2011) 
 

A festa do padroeiro é tradição para a comunidade. Na manhã do dia 10, 

a população e os que vêm de fora (municípios circunvizinhos), sob a liderança da 

igreja católica, realizam a procissão do “Carrego da Lenha” (Figura 8), uma 

expressão da devoção de um povo em um santo mártir, que, segundo relatos, 

morreu em favor “dos pobres” da comunidade. Essa festividade de caráter religioso 

remota também à história do povoamento da comunidade e da disputa por território 

e poder. 

Figura 8– A procissão do “Carrego da Lenha” 

 
                                                                Foto: Gekbede Targino, 2011. 

 

Além das festas de caráter religioso: juninas, procissão de São Pedro e 

do padroeiro, realizadas como expressão da cultura popular de Acaú, Carne de 

Vaca e Povoação de São Lourenço, as histórias revelam outras práticas de 

manifestações culturais com brincadeiras populares que aconteciam nesses 

períodos de festividade religiosa e também em outros espaços de diversão.  

As manifestações culturais realizadas nas comunidades, relatadas pelos 

entrevistados, eram: a cana verde, o pastoril, a lapinha, o boi de seu Dedé, a 

ciranda, o Babau, brincadeiras populares presentes em Acaú; as pretinhas, o coco 

de samba e de roda, em Carne de Vaca; e o baile dos coroas, o maracatu, o samba 

de barcaça, o coco de roda, mais recorrente na Povoação de São Lourenço. Não 
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pretendemos analisar essas manifestações populares, mas apenas registrá-las 

como um modo peculiar presente no cotidiano dos(as) pescadores(as) e 

pescadeiras das populações tradicionais estudadas. 

 

E me diz uma coisa, aqui tem coco de roda? Olhe, aqui é a 

tradição, tem... Aí tem, antigamente tem o samba de 

barcaça. O que é isso? É um samba né, que tem uns cocos... 

é diferente do coco de roda, mas aqui tem o coco de roda, 

inclusive eu tô dentro dele. Eu danço, olhe nessa comunidade 

aqui pra comunidade assim, eu tenho que resgatar, quer 

dizer: trazer de volta, eu tenho que tá envolvida... Qual é a 

diferença do samba de coco ou samba de barcaça para o 

coco de roda? Olhe, veja só... é porque assim são as músicas, 

são os cocos que são tirados, agora não me pergunte como é 

esse coco de barcaça que eu não sei não. [...] a barcaça é 

mais antigo, que os dois né. Mas só que tem assim, tem um 

senhor que é até compadre meu, ele já morreu, ele que 

cantava tá entendendo, o coco de barcaça. Eu já tô contando 

isso que é de geração, é as pessoas que vem. É tradição. O 

coco daqui é tradição e desde pequenininha, meus 10, 12 

anos, 14 e 15 por aí, tinha uma senhora que ela brincava de 

coco era muito amiga da família, aí me levava, eu minha irmã, 

e hoje eu tô pegando essas criancinhas e quando tem coco aí 

eu digo: “vamos simbora meninos dançar um coco”. Aí todo 

mundo vai atrás de mim. Aí quando eu tô, vai eu, minha 

cunhada, eu levo minha irmã. (Gedália, Povoação de São 

Lourenço, 2010) 

 

Aqui tem coco de roda? Tinha não, tem. É a tradição daqui. 

Como é o coco de roda? Uma zabumba tocando e o pessoal 

pegando na mão do outro e cantando os cocos. Eu danço, um 

bocado de gente dança. E lembro... o começo é esse: “mulher 

tem calma desenrola essa trouxa”. Aí a mulher responde: “a 

batata tá no fogo, vou comprar botão pra roupa”. Um diz, o 

outro responde, né. A pergunta é assim: “foi eu, foi eu quem 

cheguei agora, cheguei pra tirar samba, só saio no romper da 

aurora.” [...] O mestre que vai criando na hora. É um negócio 

imaginário, né. O começo é esse: “vinha de mar afora meu 

colega caiu por infelicidade, veio o Corô...” É engoliu. Aí a 

mulher responde, “O Corô não era grande, era de bom 



102 

 

crescimento, veio tirar meu colega do pé da guerra pra 

dentro”. (Sori, pescador da Povoação de São Lourenço, 2011) 

 

De coco de roda a senhora lembra? Lembro... A senhora 

dançava?  Dançava? Eu danço... coco de roda, mas... aqui só 

dá  mais essa coisa mesma [...] Foi, a minha filha, o coco de 

roda dança até criança... [...] quando eu vejo meu menino cai 

dentro [...] minhas tias eras todas dançadeira de coco, meu 

pai, meus tios, só minha mãe que não era, ele era retraia, mas 

aprendi com meu povo mesmo. [...] E o pastoril tinha ensaio, 

era uma prima minha que fazia aqui, aí ela ensaiava toda 

semana por amostrar a gente como dançava, mas já faleceu 

também, a gente chamava ela Nininha... depois que ela 

faleceu o pessoal deixou... tinha outra senhora também, dona 

Miriam, mas já faleceu. Tinha dona Ester, tudo já faleceu, aí 

depois que vai morrendo esse povo quem vai chegando não 

faz mais, num é? A pastora de moça não tinha velho, nem 

palhaço. Onde tem é naquela que tem mulher perdida, mas no 

da gente era só a gente mesmo. Aqui faz muito tempo que 

deixou de ter pastoril. Tem uns trintas anos, acho que faz 

umas faixa de 49 anos que deixou de ter essas coias aqui. 

Agora o coco nunca deixa de fazer, desde o tempo de 

infância já tinha... Eu brincava três dias, pra lá e pra cá... 

aprendi com um camarada do meu pai. Ele morava lá mesmo 

em Goiana. E depois ele foi... isso foi lá pra 1930. Aprendi de 

cabeça, que não aprendi a ler. Meu pai nem queria que eu 

brincasse que era muito puxada. Ele disse: “se for crescendo 

mais, eu boto”. Quem comprava as roupas (para dança)? 

Tudo era eu... Aprendi a dançar coco em Goiana. O coco daqui 

é diferente do de lá. O daqui dança pegado. Não tem negócio 

de entrar pra dentro e pra fora. É de umbigada? É aqui 

não... Aqui também sai duas páreas. Quando tá animado 

mesmo, sai quatro páreas, sai seis. (Geninha, pescadeira de 

Carne de Vaca, 2006) 

 

E coco de roda? Brincadeira tinha muita no passado? 

Acho que não é do meu tempo não visse. O povo disse que 

tinha uma ciranda aqui [...] ela brincava com essa coisa... já 

eu, que minha mãe que era crente, aí a gente já não conhecia. 

É não conhecia, porque nossa mãe só deixava a gente... o 

negócio da gente era ir pra maré e pra casa, pra maré e pra 
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casa, eu fui numa festa aí... eu tinha 16 anos. (Preta, 

marisqueira de Acaú, 2010) 

 

Isso era no tempo da tua infância? Essa aqui de seu 

Benedito era no tempo da minha infância. E porque parou de 

ter? Parou porque... ninguém faz como ele... Seu Benedito 

também morreu... e acaba. E a lapinha? A lapinha eu lembro 

disso. Que minha irmã dançou. Tinha as roupas que era um 

cordão chamado cordão vermelho e azul. Vermelho foi o que 

minha irmã dançou. [...] Ela sabe (apontando para a mãe 

Josefa) é porque ela tem vergonha de contar, mas ela sabe 

que ela dançou. Eu ia só pra ir. (Nadir, liderança comunitária 

Acaú, 2005) 

 

A senhora é Josefa? Josefa da Conceição Silva Santos. É. 

A senhora nasceu lá em Taperaba? Foi. Cheguei aqui 

quando era criança, faz muitos anos... acho que faz uns 40 

anos. Lá era sempre final e semana pra animar. Aqui só tinha 

mais quando tinha festa, assim que era animado que o povo 

sempre botava assim, negócio de... chamavam aqui de pastoril 

também. Pastoril é a mesma coisa de lapinha? Não. Lá pra 

Taberaba, a gente conhecia como lapinha, né. E quando 

chegamos aqui já era esse negócio de pastoril, aí depois uma 

senhora que tinha aí, que chamavam ela de dona Lucila. Aí ela 

botou uma lapinha. Até minha menina dançou essa lapinha. 

[...] Aí era assim de criança, de jovem assim... [...] aqui já era 

totalmente diferente, o povo tinha uma coisa de dizer que ia 

puxar uma cobra e saía todo mundo enfileirado, saía aquela 

fila medonha saindo e entrando por dentro da outra assim 

por dentro. [...] Era o toque de ciranda, mas que colocava 

assim uma moça e um rapaz, uma moça e um rapaz. A lapinha 

e o pastoril [...] Eu sabia assim antes da lapinha, mas faz 

tantos anos que já saiu da minha memória. Aqui o povo 

chamava pastoril uma e lapinha era outra. Qual a diferença 

do pastoril para a lapinha? [...] É porque em cada lugar tem 

um ritmo diferente. (risos) [...] Aqui, eu acho assim, é o 

ritmo... assim eles começavam a fazer assim a brincadeira. O 

povo fazia mais por diversão. E aqui tinha o velho da pastora. 

Tinha a pastor, o velho... e começava. Era aí de frente, aí 

quase em frente a Zé Lopes, na venda que tem ali... era na 

rua principal. [...] (Josefa, pescadeira de Acaú, 2005) 
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O cavalo marinho e o pastoril também são parte da memória coletiva dos 

moradores de Carne de Vaca-PE. Para Nadir e Quito, marisqueiras de Acaú, o 

pastoril e a lapinha eram a mesma manifestação cultural.  

 

Antigamente tinha um tal de pastoril, aí tinha aqueles cavalo 

marinho, babau, tinha... eu lembro de tudo isso, era do tempo 

de infância, eu lembro dessas coisa tudinha. Era tão bom... 

ciranda... hoje a gente não tem mais essa liberdade. Quem 

era que fazia babau? Era o irmão dele (do esposo). Era 

numa barraca, sabe, mas ele contratava, sabe. Vinha de fora, 

era uma diversão tão grande... era gente que só. E o cavalo 

marinho era um senhor, mas ele já morreu, veio morar aqui, o 

nome dele era seu José Pedro, aí mas já faleceu, depois que 

ele morreu, acabou. Era ele e os filhos que faziam... os filhos 

lembram, moram lá pro lado do bar do Geraldo, o nome dele é 

Seu Francisco e o outro é seu José. Filho de dona Nani, ele 

que trazia isso aqui praqui [...] o pai morreu, aí pararam, 

desistiram. [...] Antigamente era mais divertido do que 

hoje? Eu acho assim que o povo tinha mais animação, tira por 

a gente mesmo. Isso aí (apontando pra rua), era um palanque, 

era coberto e assim... era toda semana uma brincadeira... 

tinha baile, tinha tudo. O povo tinha respeito. Hoje é esse 

povo solto, desmantelado. A gente amanhecia o dia nessas 

brincadeiras aí... [...] a gente brincava direto. Pastoril de 

moça, a gente brincou muito. Brinquei muito pastora de moça. 

E ciranda até pro São Pedro dancei, samba, dancei tanto 

coco de roda. E essas brincadeiras aconteciam em que 

época? Só na festa junina mesmo, essas coisa assim de coco 

de roda, mas de pastoril era toda festa que tinha, São João, 

aí Natal, final de ano, a festa de padroeira que teve que nem 

no sábado, antes a gente tinha que dançar pastora. (Geninha, 

pescadeira de Carne de Vaca, 2006) 

 

A lapinha é diferente do pastoril aqui? Assim, uns 

chamava lapinha, outros pastoril. Num é Quito? Oh, Quito, 

essa lapinha aqui, num se chamava pastoril também? (Nadir, 

Acaú, 2005) 
 

Era pastoril. Ah, tinha o mesmo nome. É, pastoril e lapinha é 

uma coisa só. (marisqueira de Acaú, 2005) 
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A cana verde e o boi de Seu Dedé eram brincadeiras populares 

recorrentes no período de carnaval.   

 

A cana verde era o quê? A cana verde eu não sei não, 

lembro não... Eu não era nem nascida, que a minha mãe jovem 

brincou. A cana verde é mais antiga do que o coco de 

roda, do que a lapinha? Não. Acho que a lapinha e o coco de 

roda já existia, mas minha mãe mesmo brincou a cana verde. 

Ela dizia que teve um ano que não formaram a cana verde, 

inda inventaram uma história de última hora, um bloco de 

última hora e brincaram, só pra não ficaram o carnaval sem 

brincar nada. [...] Agora não foi na minha época, eu escuto 

assim ela contando. (Aline, pescadeira de Acaú, 2005). 

 

Faz muito tempo [...] Acho que uns 20 anos, se muito uns 

vinte e cinco ano, nessa faixa. Desse boi de Seu Dedé, 

quando ele começou essa tradição. Porque, eu quando vim 

começar a pular no boi de Seu Dedé, ele já andava fazendo 

esse boi, então deve ser nessa faixa etária. Uns vinte cinco 

anos Bel. Era muito bom... (risos) É por isso que eu tenho 

saudade daquela época, porque tudo era melhor. Me conta 

como era o boi de Seu Dedé? Ele era como é ainda hoje, o 

filho dele ainda tem, Gerson. Coberto de pano, assim 

estampado. [...] aquele bramante, bem estampado. Aí era 

coberto com cabeça de boi, não sei como fazia... com chifre, 

e coberto com um pano como ainda é hoje. Aí saía uma 

menina dançando com uma bandeira, pra arrecadar dinheiro, 

porque ia de porta em porta. Chegando lá, ele cantava um 

versinho, aí um pessoal dava dinheiro. Aquilo era para 

cachaça dele (risos). Era assim [...] Mas ele fazia mais por 

diversão ou por dinheiro? Eu acredito que era as duas coisas. 

Porque carnaval eles dançavam os quatro dias de carnaval. 

[...]  na época era só o boi de Seu Dedé, era a burra calu. Era 

do boi também, do boi de Seu Dedé. Que vai junto com o boi. 

Era. Até hoje, é que Gerson tem uns... bonecos grande. Que 

ele, Gerson no começo só saiu com o pai. Quando o pai 

morreu ele ficou com o boi, até mesmo nesse carnaval (2005) 

ele já saiu com o boi. Já saiu lá pra Iguarassu, lá pra aquelas 

bandas [...] saía muita gente acompanhando o boi de Seu 

Dedé, andava Acaú todinho, casa de veranistas. [...] Ele com 
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um apito na boca apitando e a gente tudo dançando atrás. 
(Nadir, liderança comunitária de Acaú, 2005) 

 

Aqui além do coco de roda tem alguma outra brincadeira? 

Tinha, tinha, minha mãe disse que tinha o maracatu tinha o 

pastoril. Mas era feita por gente daqui? Era, tinha e antes 

não tinha acompanhado não era caixa de guerra... é aquele 

instrumento que tem na bateria, tem o ganza, o zabumba, que 

isso aí não tinha músico antigamente era o zambumba tá 

entendendo, o ganzá que animava isso aqui, tinha dois blocos, 

tinha o batute, os lenhadores. Lenhadores? Sim tinha 

também, tinha dois blocos carnavalesco aqui já teve, teve o 

bloco palmeirinha, tinha o sucupira. Hoje tem o bloco, tinha o 

vencedor que era do Dr. Clovis [...] tudo de carnaval. 
(Gedália, liderança comunitária da Povoação de São Lourenço, 
2010) 
 

O sentido atribuído à realização das brincadeiras populares não estavam 

apenas no caráter de diversão e interação, mas também do financeiro, pois para 

alguns era uma forma de ganhar dinheiro.  

 

A gente dançava só pro brincar. [...] Tinha lapinha, tinha 

quadrilha na época. Tinha Ciranda. O povo dançava por 

diversão ou ganhar dinheiro? O povo dançava por diversão. 

Agora, é. Na hora que eles tavam dançando tinha o cordão 

azul e o cordão vermelho, aí tinha um tipo cestinho na frente 

de um, na frente do outro, aí iam juntando dinheiro [...] e 

eles iam botando dinheiro pra vê quem arrecadava mais 

dinheiro. Era sempre assim na festa de padroeiro. (Nadir, 

marisqueira e liderança comunitária de Acaú, 2005) 

 

Mas não era pra vê quem arrecadava mais dinheiro. Era tipo 

um leilão. Aí um botava preço num cordão e outro botava 

noutro. Quem tinha mais dinheiro e gostava daquela coisa 

que botava mais dinheiro no cordão e depois a gente dividia. 

(pescadeira de Acaú, 2006) 

 

E é tradição tem gente aqui que trabalha o ano inteiro 

pensando nessa festa... desde que a gente se entende de 

gente é a festa de São Lourenço, todo canto tem mais nunca 

é nunca como a daqui. E qual é o sentimento que vocês têm 
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com relação a essa festa? Essa festa é de São Lourenço 

que é a procissão, o carrego da lenha que é tradição, 

carregar o andor tudinho. E muita gente faz a festa porque é 

interesse no dinheiro. Se cair no meio de semana eles botam 

pra sábado e domingo, não é pra que, não é pra atrair gente? 
(Sori, pescador da Povoação de São Lourenço, 2011) 

 

Era muito divertido, aqueles cravos que a gente dava, tinha 

os cravos que a gente fazia (no pastoril). Aquelas comidas 

bem diferente. Aí cada um botava seu preço, os cravo a 

gente ia buscar em Tabatinga botava perfume e oferecia a 

gente ganhava dinheiro. Quando vê, a gente no fim da festa 

tava com dinheiro pra comprar roupa pra festa de 

padroeiro... era um trabalho pra gente, brincava aqui na rua. 
(Geninha, pescadeira de Carne de Vaca, 2006) 

 

O dançar e o cantar refletem um saber transmitido de geração a geração 

na comunidade. Descrever suas manifestações culturais é também descrever o 

modo de vida dessa gente da maré. Lembrar das danças é reviver um passado no 

qual essas brincadeiras não mais acontecem e foram substituídas por outras. Os 

espaços, o tempo e a comunidade mudaram e cada um descreve conforme o vivido 

a partir da interação entre trabalho e diversão, dos laços afetivos e como 

compreendem sua tradição. 

 

Como era antes? Antes era mais divertido, muito mais, 

muito mais, muito mais. Porque cada época tinha suas 

brincadeiras. E agora não. Chegou São João, e não tem... No 

são João brincava-se o quê? Aqui? A quadrilha, o coco de 

roda. Era. E depois ainda depois da quadrilha uns ainda 

faziam o forró, forró com sanfona. Agora é esse forró com 

CD... antes era com sanfona mesmo. E no São Pedro? São 

Pedro também, continuava a festa junina, varia essas coisa. 

Tinha procissão. Tinha procissão só assim por terra mesmo, 

agora não. Agora tem a procissão marítima. Que sai da igreja 

de Santa Rita, lá de Ponta de Coqueiro, vai por mar e solta lá 

na Pontinha. Muita gente daqui participa? Participa. É muito 

enorme a procissão. Porque os barcos quando encosta... muita 

gente fica esperando lá na praia, muita vem de barco pra 

levar. (Aline, pescadeira de Acaú, 2005) 
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Aí o pessoal foi perdendo o interesse. Acho que acaba, o 

pessoal foi perdendo o interesse. O pessoal vai se 

envolvendo em outra brincadeira, né. Porque hoje em dia é 

outro tipo de brincadeira. É os maluco. Essas coisas. 

Antigamente, não tinha essa chama tanto de bebida, como 

existe hoje, de drogas não tinha. Porque era uma festa 

mais... é, tradicional, era as pessoas que hoje são as mais 

antigas. E essas pessoas mais antigas que faziam isso, aí hoje 

elas não existe mais, os filhos foram formando novas raízes 

e nunca levaram isso em frente. Que é mermo essa história... 

Dona Lucila mesmo, olha, ela tem filho tudinho, mas  parece 

que só vive aqui hoje é Coca, mermo que vive. Mais também 

chegou aqui há pouco. E as filhas nunca se importaram que 

também foram embora também de Acaú e a história foi 

acabando. (Nadir, marisqueira e liderança comunitária de Acaú, 

2005) 

 
A vergonha, a morte dos mestres, a falta de interesse dos herdeiros dos 

mestres foram motivos elencados para justificar a não realização, no presente, 

dessas manifestações culturais na comunidade pesqueira em Acaú.   

 

O pessoal aqui tem vergonha [...] mas por aí tem, que a gente 

vê a cultura passando na televisão. É uma cultura. Você vê o 

frevo na televisão e Pernambuco, por aí vai minha amiga, roda 

de coco. Ciranda e aqui só fica, a gente não levanta isso. Tem 

vergonha. (Luzia, marisqueira de Acaú, 2005) 

 

Tem vergonha e não tem quem organize isso. Porque [...] eu 

acho, sabe Bel. Que se aqui tivesse gente que se 

interessasse de fazer essas coias. Que realmente houvesse 

interesse de fazer e levar a frente, conseguia meninas pra 

dançar, porque tem as escolas, mas, às vezes é porque não 

conhece, ou porque conhece pouco... (Nadir, marisqueira de 

Acaú, 2005) 

 
Outras formas de diversão também foram surgindo, como a boate 

chamada de “os Maluco”, um espaço que há trinta anos já era utilizado para 

entretenimento com os bailes de sanfona e de forró, hoje substituídos pela música 

eletrônica. 

 



109 

 

Assim que apesar a gente só saia em tempo de festa. Eu que 

era mais danada só gostava de ir pros Maluco, gostava de tá 

correndo atrás desses negócio [...] porque quando tinha um 

brincadeira eu chorava pra ir pro Maluco. Agora essa minha 

irmã não ia não, que sempre quiser mais santa do que todo 

mundo... ela não gostava de ir pra essa coisa não. Agora eu 

chorava pra ir pro Maluco. Agora os Maluco não era que nem 

é agora. Todo domingo ainda tem briga, gente bêbada, 

drogada, eu não gosto que meu menino vá, seu eu pudesse 

meu menino não ia, pro os Maluco, não ia não [...] Antes era 

mais calmo, imagina agora que muita gente se prevalece a 

cachaça [...] também a única coisa que hoje tem aqui de 

diversão é os Maluco [...] E quando tem festa de padroeiro o 

povo vai vê a banda mas não esquece os Maluco não. É ruim 

de esquecer os Malucos. Toca banda na praia e toca os 

Malucos. Cá. Os Maluco ninguém acaba com a tradição dos 

Maluco não. O maluco é os Malucos mesmo. (risos) Isso já 

faz muito tempo [...] mainha alcançou os Maluco funcionado a 

óleo diesel, a motor a óleo diesel Os Malucos é recente. É 

uma discoteca assim par dançar. Antes tinha o redondo, que 

era no bar de Lulu (quem fazia a dança) o pessoal levava 

banda... O Maluco sempre existia, acho desde a existência de 

Acaú (risos) o Maluco existiu. Porque a minha mãe dançou nos 

Maluco, porque era na época, parece que os Maluco 

funcionava a óleo diesel, pra funcionar. O motor pra 

funcionar o som era a óleo diesel? É [...] no começo que Acaú 

nem tinha energia ainda. (Nadir, marisqueira e liderança 

comunitária de Acaú, 2005) 

 

Eu entrei solteira ali, era aquele motozinho. Tututu, tututu... 

ele cansava, aí ficava tudo no escuro. Aí funcionava de novo. 

Na época não tinha energia... (Josefa, pescadeira de Acaú, 

2005) 
 

Nas comunidades pernambucanas, além da morte dos mais velhos, a 

falta de interesse dos mais jovens em realizar as manifestações populares, o 

crescimento populacional, o aumento da violência e a intervenção de pessoas de 

fora na organização esfacelaram a sociabilidade antes existente. 

 

Da festa o que é que o senhor gosta mais? O que eu 

gostava é a dança dos coroas mais ninguém dança mais... 
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Como era o baile dos coroas? Orquestra, os novos não 

querem dançar né. [...] Hoje em dia só tem coco de roda no 

São João? Só. Eles só querem bagunçar a gente ver eles aí 

na festa, esses velhos tem que se afastar... Os mais jovens 

dançam coco de roda? Dançam nada e eles querem nada só 

querem bagunça pra tá pelo meio da rua [...] Eles não querem 

não, mas eles se acham [...] E amanhecia o dia, o zabumba 

tocando a turma corre... o zabumba tocando e a turma na 

frente dançando o coco de roda. Já levaram o coco de roda 

lá pro Recife pra representar o folclore daqui... aqui tem 

mestre de coco de roda que dança, que canta. E além do 

coco tem alguma outra dança? Alguma brincadeira? [...] 

tinha mas o cara que botaram pra organizar é sabido demais 

chamaram a gente pra dançar não deram nada a gente... 

Antigamente tinha, tinha pastoril, tinha cavalo marinho, 

babau. Ciranda, ciranda acabou-se, aqui é o mesmo coco. Uns 

chama coco de roda outro chama samba. E o cavalo 

marinho? O cavalo marinho era daqui... quando eu era menino, 

mas não fala mais não de cavalo marinho. Tinha maracatu. 

Tinha, tudo tinha. Era. Forró de sanfona... era na sede do 

bom sucesso agora é aqui. É, as meninas quando trazem o 

carrego da lenha elas dançam um pouquinho. Porque o povo 

hoje em dia que vim comer e ir simbora. Antigamente o povo 

vinha tocar aqui por gosto por prazer [...] Naquele tempo 

tinha o baile dos coroas era tradição. Hoje lá tem uma 

discoteca é?  É na sede ali. (Sori, pescador da Povoação de 

São Lourenço, 2011) 
 

O que a senhora sente quando dança? A gente sente uma 

alegria, uma batalha que a gente vão vendendo e que as coisa 

antiga, a gente não deixa morrer, né. O pessoal daqui 

aprendeu a dançar coco com quem? Com os mais velhos. E o 

povo acha ruim... não valoriza as coisa antiga... A senhora 

acha que coco é coisa de gente antiga? Não a gente faz o 

que gosta, não é coisa de antigo. (Geninha, pescadeira de 

Carne de Vaca, 2006) 
 

Outro aspecto cultural presente nos modos de vida dos pescadores e 

pescadeiras é que há “o alto índice relativo de famílias que recorrem à fitoterapia e a 

medicina popular é, evidentemente, indício de uma relação social entre o homem e o 

seu meio ambiente dotado de peculiaridades de grande relevância” (UFPB; IBAMA, 
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2006, p. 19). Em todas as comunidades, 39,8 utilizam remédios caseiros, 47,7% 

utilizam farmacêuticos e 12,4% utilizam as duas formas de “medicamentos”. Seu 

Agripino, morador da Povoação de São Lourenço, é um exemplo que usa o 

conhecimento cultural para curar, como contou Gedália (liderança comunitária da 

Povoação de São Lourenço, 2010): 

 

Seu Agripino ele é tido como o curandeiro da comunidade, 

ele faz as garrafadas. Ele é o curador né? É, agora ele tá 

deixando mais porque a diabetes pegou ele, a filha dele não 

se interessa de fazer as garrafadas dele. Ele aprendeu a 

fazer essas garrafadas com quem? Isso foi um dom, ele 

conta que foi um dom de Deus. [...] Quando a gente nasce, 

cada um já traz o seu dom, né.  
 

Registrar a existência desse conhecimento tradicional, vivenciar práticas 

culturais como as festas religiosas do padroeiro, danças populares narradas nas 

histórias sobre o passado das outras comunidades, presente nas histórias dos 

entrevistados, assim como as manifestações da cultura popular revelam que há uma 

sociabilidade que “marca o antes, o durante e o depois da pesca.” (CAVALCANTI, 

2010, p. 19).  

Um fator comum a essas comunidades é a vivência e percepção das 

mudanças. E no sentido atribuído na vida cotidiana em que trabalhamos se 

entrelaça a diversão e a devoção. Achar o ontem melhor ou pior depende do grau de 

sociabilidade existente e do nível econômico e recursos materiais alcançados pelos 

estuarinos e marítimos. As narrativas que apontam um passado melhor que hoje se 

referem a uma memória que evidencia a interação e sociabilidade entre as 

comunidades e com outras circunvizinhas nos períodos das festividades, como 

mostram os relatos de Aline, Nadir e Filomena: 

E o que a senhora achou melhor em São Lourenço do 

passado ou hoje? Rapaz, com toda decadência no passado, 

mesmo com toda decadência é melhor agora que no passado, 

porque realmente o que eu sofri pra criar esses meninos... 
(Filomena, marisqueira de Povoação de São Lourenço, 2010) 
 

Antes era melhor por uma parte sim, principalmente nessa 

época de brincadeira, era mais divertido [...] hoje não tem 

mais nada, era bom porque não tem nada não tem 
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divertimento nenhum. Antes, tava todo mundo depois de sua 

janta e trocando, acendendo suas fogueiras, todo mundo 

fazia fogueira, todo mundo ia o que? Ia olhar a quadrilha, 

quem não quisesse ia pra casa. A quadrilha era de moradores 

daqui, daqui... passavam uns dois meses ensaiando, começava 

assim no mês de abril, maio e em junho se apresentava. A 

quadrilha começava com dona Lucila e quando ela morreu 

parou. Hoje tem muita gente que faz quadrilha por aí, mas 

não é como a que ela fazia. Era o filho dela que ensaiava a 

quadrilha. [...] Era muito animada tudo na quadrilha, cada um 

fazia sua roupa do jeito que queria, não era combinação, cada 

um fazia do jeito que quisesse fazer [...] os instrumentos era 

um pandeiro, um sanfona, era um negócio assim pra dançar a 

quadrilha... hoje só bota CD. Tem animação... você brincar 

uma quadrilha com um CD, tem lógica? Tem não [...] com a 

sanfona é muito mais animado... o pessoal não dá mais valor 

as coisas... (Aline, pescadeira de Acaú, 2005) 

 

Mudou tudo. Porque antes existia o parque de São Lourenço. 

Era umas canoas amarrada nos arames. Assim, se hoje fosse 

comparar, só que tinha... aquelas canoas, a gente ficava se 

balançando naquilo ali, era aqueles carrossel que tinha de 

enfeite, [...] a gente brincava com o parque de São Lourenço. 

A festa daqui era só com o parque de São Lourenço mesmo. 

Tinha outra coisa não. Aí tinha a roda gigante, depois uma 

ciranda... mas a festa de Acaú era feita com o parque que 

vinha de São Lourenço, não existia essas bandas, nem os 

Maluco. Show não existia. Agora hoje já é diferente. (Nadir, 

marisqueira e liderança comunitária de Acaú, 2005) 
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A PESCA ARTESANAL E AS RESERVAS EXTRATIVISTAS 

 

 

“Se a gente não se organizar, se a gente não se 

mobilizar os conflitos não vão acabar” 

(pescador Francisco) 

 

 

                                                                                                                      

Foto: Gekbede Targino, 2010. 
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3 A PESCA ARTESANAL E AS RESERVAS EXTRATIVISTAS 

 

A partir de meados dos anos 70, comunidades tradicionais, como as de 

pescadoras, vivenciaram muitas transformações com a inserção da pesca industrial 

e sua racionalidade voltada à produção mercantil, e como também as de 

seringueiros, que em solos amazônicos buscavam a manutenção de seu modo de 

vida42. 

Diante das mudanças na pesca artesanal, na luta pela sobrevivência, na 

manutenção dos seus espaços, na busca pela garantia da sustentabilidade dos 

recursos aquáticos e da reprodução social do grupo, muitas comunidades passaram 

a reivindicar ao Estado por meio de movimentos sociais, “políticas” de intervenção. A 

luta de grupos mobilizados na Amazônia, intensificada a partir de 1985, resultou a 

criação das unidades de conservação nos moldes de reservas extrativistas em 

âmbito nacional. 

As Reservas Extrativistas são “espaços territoriais destinados à 

exploração autossustentável e conservação dos recursos naturais renováveis, por 

populações tradicionais [...],” criados com objetivo de mediar “interesses ecológicos 

de conservação ambiental, com interesses sociais de melhoria de vida das 

populações que ali habitam”.43 O Estado da Paraíba e Pernambuco tiveram essa 

experiência recente, apenas em 2007, quando foi criada Resex Acaú-Goiana, 

contemplando as comunidades tradicionais de ambos estados. Além das 

intervenções e mudanças sofridas nos espaços de pesca das comunidades aqui 

estudadas, relatadas ao longo do trabalho, a criação de uma reserva extrativista 

marinha intervém, a longo prazo, no modo de vida dos pescadores(as) e 

pescadeiras, no fazer da pesca e na organização social. Sua intervenção ora é vista 

pelos nativos como positiva, pois objetiva promover o “desenvolvimento econômico, 

inclusão social para melhoria da qualidade de vida das populações locais” 

(Marisanta, servidora pública do ICMBio-PB, caderno de campo, 2010), ora como 

negativa, para os pescadores e empreendedores da área circunvizinha, quando 

                                                 
42 Cf. Diegues (1997, 1995, 2004, 2004c), Maldonado (1986, 1994), Britto (1999), Prado (2002), 

Breton (1981), Sales e Moreira (1996). 
43 Fonte: IBAMA/CNPT. Disponível em: http://www.ibama.resex/. Acesso em: 1º abr. 2012. 
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acirra os conflitos por “terra” (delimitação dos espaços e identificação dos usuários e 

beneficiários). 

Dessa forma, buscamos, neste capítulo, “localizar” à discussão a 

compreensão de sua inserção e intervenção no manejo da pesca; a aceitação, 

conhecimento ou participação dos usuários e beneficiários44; relatar algumas ações 

de gestão observadas; enfim, tentamos apontar reflexões de como a existência da 

Resex, a partir de 2007 e sua gestão pelo ICMBio, com chefia na Paraíba, intervém, 

até o momento, direta ou indiretamente, na atividade pesqueira e nos recursos 

naturais da região e, consequentemente, na tradição.  

Aqui a pesca artesanal está intimamente ligada às discussões sobre 

reservas extrativistas pela contextualização do campo, assim como pela mudança 

que, até o momento, minimamente ensaia e provoca. Sendo assim, no campo, o 

caso da Resex Acaú-Goiana conduziu a busca pela também literatura sobre 

reservas extrativistas no Brasil.  

 

3.1 A criação de reservas extrativistas no Brasil 

 

O Brasil apresenta uma grande biodiversidade identificada e delimitada 

em áreas de proteção ambiental onde, atualmente, “as Unidades de Conservação 

(UC) Federais, Estaduais e das terras indígenas corresponde a uma área superior a 

200 milhões de hectares”45, 25% do território nacional. É considerada uma unidade 

de conservação, segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC), art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, o “espaço 

territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 

ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”, divididos em unidade de 

proteção integral e unidades de uso sustentável. Hoje, as reservas extrativistas, de 

domínio público, ou seja, uso concedido às populações extrativistas tradicionais 

identificadas, foram consideradas na modalidade de unidade de conservação 

apenas no ano de 2000 como Unidade de Uso Sustentável, cuja subsistência se 

                                                 
44 Chamamos de usuários os pescadores, pescadeiras ou pescadoras, marisqueiras(os). Os 
beneficiários são todos aqueles que residem nas comunidades e, também, de alguma forma, utilizam 
os recursos do estuário. 
45 Informação em Anexo 4 e 5 – 2º e 3º Folder da Resex Acaú-Goiana. 
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baseia no extrativismo de recursos naturais, garantindo a proteção do meio de vida e 

a cultura dessas populações e assegurando a sustentabilidade dos seus recursos.  

Cabe observar que a criação de reservas extrativistas foi anterior à 

concepção das unidades de conservação. Em 1990, o Governo Federal instituiu as 

Reservas Extrativistas (Resex)46, objetivando o desenvolvimento sustentável das 

populações tradicionais e a conservação dos recursos naturais, qualidade de vida 

das populações, conservação da biodiversidade e, consequentemente, o 

desenvolvimento socioambiental. Reconhecemos que os povos e as comunidades 

tradicionais são os grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como 

tais, que possuem formas próprias de organização social e ocupam e usam 

territórios e recursos naturais como “condição para sua reprodução cultural, social, 

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas 

gerados e transmitidos pela tradição” (DECRETO, 200747). 

A criação da Resex marinha visa proteger os modos de vida e garantir o 

uso e a conservação dos recursos naturais renováveis tradicionalmente utilizados 

pelas populações extrativistas, incorporando o conhecimento tradicional na gestão e 

nas pesquisas do Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações 

Tradicionais (CNPT), criado em fevereiro de 1992. O Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC), Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e o Decreto nº 6.040, 

de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, são instrumentos que orientam 

o uso de áreas protegidas. 

Os discursos sobre as Unidades de Conservação (UCs) apontam uma 

preocupação com o desenvolvimento de ações e estratégias coletivas em Áreas de 

Proteção Ambiental (APAs) e RESEXs, a partir da participação da comunidade, 

gestão compartilhada, promovendo a educação ambiental, a valorização da cultura 

nas comunidades pesqueiras e de suas tradições. Ações que, muitas vezes, são 

dificultadas na sua criação ou implantação.   

Percebe-se que a criação das reservas extrativistas no Brasil é o 

reconhecimento do valor ecológico das áreas e recursos naturais que precisam ser 

                                                 
46 Apesar do reconhecimento dessa modalidade de “unidade” ter sido apenas em 1990, cabe 
ressaltar que a mobilização dos extrativistas, que culminou as primeiras reservas, iniciou com 
movimentos de seringueiros organizados, principalmente, na década de 1980.   
47 Ver anexo 6 – Decreto de criação da Resex Acaú-Goiana. Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, 
que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.040-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.040-2007?OpenDocument
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contemplados por ações estratégicas eficientes de preservação e da importância 

das populações tradicionais para a conservação. Segundo dados do IBAMA 

Nacional48, até 2011 eram 32 reservas extrativistas, sendo divididas pela 

nomenclatura: 12 da Amazônia e 4 reservas marinhas. Outras 22 RESEXs (novas 

unidades) estão em processo de estudos, reconhecimento ou implementação de 

ações. Muitas, ou talvez quase todas, foram criadas e fortalecidas por meio da 

mobilização e organização social, dentre elas: 1) a Resex Médio-Juruá-AM, 

comunidade de economia baseada na extração do óleo de andiroba e murumuru. 

Hoje, a produção é comercializada por uma cooperativa junto às empresas de 

cosméticos; 2) na Resex Mandira-SP está uma comunidade quilombola que extrai 

ostras de manguezais e as comercializam por intermédio de cooperativa local; 3) 

Resex Ouro Preto-RO, produzem babaçu para extração de óleo para gerar energia 

(biodiesel), farinha e carvão.  

A Reserva Extrativista do Alto do Juruá, localizada na região do sudoeste 

amazônico, no Estado do Acre, foi a primeira a ser criada no país, por decreto 

presidencial, em janeiro de 1990 (CUNHA; ALMEIDA, 2002), no entanto, fruto de 

propostas em reuniões de seringueiros organizados em movimentos desde 1985, a 

exemplo o 1° Encontro Nacional dos Seringueiros realizado em Brasília, Distrito 

Federal. Como afirmou Cavalcanti (2010, p. 94): 

 
As reservas extrativistas foram propostas em reuniões de seringueiros entre 
1985 e 1986, como uma solução de reforma agrária que contemplava 
grandes áreas familiares apropriadas para a extração e coleta, daí o nome 
de extrativistas, como unidade auto-gestionária, da união, com usufrutos 
cedidos às pessoas locais que vivem das mais diversas formas utilizando os 
recursos naturais para sobrevivência e reprodução social do grupo em 

questão.  

 
A criação de uma reserva não é tão simples como parece, há um tramite 

burocrático e, na maioria das vezes, aflora relações conflituosas entre as 

comunidades envolvidas, sendo necessárias a mobilização e a resistência do grupo. 

Um exemplo disso é a Reserva Extrativista do Alto do Juruá que, mesmo possuindo 

um plano de utilização criado pela população local, desde sua demarcação, teve a 

efetivação da concessão de uso do território, aos seringueiros, dada posteriormente 

a sua criação em Decreto, no ano de 2002.  

                                                 
48 Ver anexo 7– Reservas extrativistas no Brasil.  
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Atualmente, as populações que residem no Alto Juruá, estudadas por 

Cunha e Almeida (2002), são constituídas por seringueiros e grupos indígenas, que 

ocupam espaços do Parque Nacional da Serra do Divisor, integrando dezenove 

áreas indígenas e três reservas extrativistas – Resex do Alto Juruá, Chico Mendes, 

Alto de Tauaracá - que, na sua diversidade biológica e cultural, revelam que, com a 

presença de vários grupos ocupantes dos mesmos espaços, acentuou-se certas 

mudanças culturais, marcas distintas de grupos diferentes, indígenas e seringueiros, 

ocupando os mesmos espaço, porém articulados entre si.  

Ainda em 1990, pelo Decreto n° 99.144, de 12 de março, também foi 

criada a Reserva Extrativista Chico Mendes, na mesma região amazônica no Estado 

do Acre, por meio da “luta” do Conselho Nacional dos Seringueiros, que se 

contrapunha ao modelo de desenvolvimento definido pelo Governo Federal, nos 

anos 70, período da crise da borracha nativa, para aquela região, um modelo 

idealizado de cima para baixo, que objetivava um Programa do Governo Federal 

para a implantação de projetos agroflorestais, de mineração, madeireiros e 

agropecuários. O fato resultou disputa pela terra, seguida de mortes, violentos 

conflitos, concentração fundiária, êxodo das populações tradicionais, devastação da 

região e venda de muitos seringais para empresários do sul do Brasil, que 

substituíram a vegetação nativa por área de pastagem, impactando diretamente o 

meio de vida dos seringueiros e castanheiros da região. Para o grupo permanecer 

na floresta, os extrativistas, seringueiros e castanheiros passaram a resistir a essas 

mudanças e expulsão, unindo-se em Sindicatos Rurais, a partir dos anos 80, e 

exigindo um modelo de ocupação que atendesse as suas reais necessidades: um 

novo modelo de Reserva Extrativista49, caracterizada como unidade de conservação. 

(LOBÃO, 2006). 

A criação das reservas extrativistas aponta o interesse por um tipo de 

conservação, com objetivo de minimizar ou abolir impactos, conflitos e problemáticas 

existentes nos seus espaços de trabalho, moradia e sobrevivência. Como exemplo 

de UC, criada no Nordeste a partir de uma estratégia de mobilização, podemos citar 

a Resex de Canavieiras, localizada na Bahia, a qual enfrentou muitos conflitos como 

a atividade da carcinicultura. Segundo Cavalcanti (2010, p. 102), “as relações entre 

os atores se constroem sob a égide da tensão permanente. Isso é fato em todas as 

                                                 
49 O Decreto nº 98.987, de 30 de janeiro de 1990, regulamenta as Reservas Extrativistas no Brasil.  
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reservas extrativistas, das antigas às novas”, o que reafirma que as comunidades 

ditas tradicionais percebem o contexto da oposição de interesses diversos, em que a 

luta é um fato e a resistência necessária, como afirmou Carlos (liderança da 

MOPEBA, caderno de campo, 2010): 

 

É a luta de classe trabalhadora contra a classe dominante 

que sempre nos escravizou. 
 

Como vemos, não há como negar que muitas dessas UCs foram criadas 

por meio de grupos organizados que lutaram, resistiram e reivindicaram por um novo 

modelo de desenvolvimento que garantia a permanência desses povos, a 

perpetuação de sua tradição, a conservação dos seus recursos naturais.  

E não é diferente entre os “povos das águas” (DIEGUES, 2004), usuários 

da Resex Acaú-Goiana que estão à margem do estuário dos rios Goiana e Megaó, 

nos estados da Paraíba e Pernambuco, como mostram os discursos de lideranças 

comunitárias e pescadores(as), registrados em caderno (diário etnográfico) durante 

a pesquisa de campo, proferidos no III Seminário da Pesca Artesanal e 

Sustentabilidade Socioambiental: áreas protegidas e mudanças climáticas, 

promovido pela Fundação Joaquim Nabuco, em Recife de 2010: 

A melhor coisa de saber que a reserva foi criada, é saber 

que aquele território é garantido para nós. Mas não acaba a 

luta, pelo contrário, ela começa. 

 

O turismo predatório é uma das coisas que mais destrói a 

pesca artesanal [...] Com o turismo nós começamos a 

competir com os nossos companheiros. 

 

 Nós temos que dá ao ICMBio a nossa Cara. A união da gente 

que garante esse processo. 

 

O que a Reserva extrativista traz pra nós? Pra mim, é uma 

luta que se iniciou há muitos e muitos anos. Ela dá a 

oportunidade de nós juntos, em coparticipação, contribuir 

para o funcionamento, a partir do nosso olhar. 
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3.2 A Resex Acaú-PB/Goiana-PE 

 

A Resex Acaú-PB/Goiana-PE (Figura 9), categorizada como reserva 

extrativista marinha localizada no limite interestadual Paraíba/Pernambuco, foi criada 

por Decreto Presidencial em 26 de setembro de 200750. Contempla, em decreto,  

uma área de 6.678,30 hectares coberta por manguezais e seis comunidades 

tradicionais51 que têm como principais atividades econômicas a pesca e a coleta de 

recursos estuarinos e marinhos.  

 
A área da Reserva Extrativista Acaú-Goiana, excluída a área indicada no § 
1o, é de aproximadamente seis mil, seiscentos e setenta e oito hectares e 
trinta ares. Art. 2o  A Reserva Extrativista Acaú-Goiana tem por objetivo 
proteger os meios de vida e garantir a utilização e a conservação dos 
recursos naturais renováveis tradicionalmente utilizados pela população 
extrativista das comunidades de Carne de Vaca, Povoação de São 
Lourenço, Tejucupapo, Baldo do Rio Goiana e Acaú e demais comunidades 
incidentes na área de sua abrangência. Art. 3o  As principais atividades 
econômicas da Reserva Extrativista Acaú-Goiana estão relacionadas à 
pesca e coleta de recursos estuarinos e marinhos. (DECRETO, 2007) 

 
 

Figura 9 – Reserva Extrativista Acaú-Goiana 

 
                     Fonte: Google/ICMBio-PB, 2010. 

                                                 
50 Ver Anexo 9 - Decreto de criação da Resex Acaú-Goiana. 
51 O município de Caaporã/PB e a comunidade de Balde do Rio, município de Goiana-PE, foram 
incluídas na área da reserva extrativista posteriormente às outras. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_extrativista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_extrativista
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Esse tipo de unidade de conservação reconhece a utilização da pesca ou 

atividade extrativista para subsistência, visando assegurar o uso sustentável dos 

recursos naturais presentes ou no entorno da unidade. E, ainda,  

 
A Resex Acaú-Goiana tem a obrigação de preservar os manguezais, 
estuários e uma área de mar, para assim garantir o uso sustentável dos 
recursos pesqueiros, para a população que depende desses recursos. É 
uma forma de conciliar a preservação com o uso dos recursos. (Matéria de 
jornal, publicada em 2011)52 

 

A instituição responsável pela gestão da unidade é o ICMBio, criado em 

28 de agosto de 2007, pela Lei nº 11.516, sob a lógica de fortalecimento das 

unidades de conservação no Brasil, substituindo o Centro Nacional de 

Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais (CNPT) e 

desmembrando-se do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), com uma perspectiva de gestão diferenciada53. Essa foi uma 

estratégia para adentrar-se nas populações tradicionais e adquirir “aceitação” dos 

pescadores(as), adotando medidas necessárias para a implantação de ações de 

manejo, controle e uso dos recursos naturais, entre outras que favoreçam “o 

conhecimento” das populações tradicionais. 

 

Art. 4o  Caberá ao Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade - Instituto Chico Mendes administrar a Reserva Extrativista 
Acaú-Goiana, adotando as medidas necessárias para sua implantação e 
controle, nos termos do art. 18 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, 
providenciando o contrato de cessão de uso gratuito com a população 
tradicional extrativista, para efeito de sua celebração pela Secretaria do 
Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e 
acompanhar o cumprimento das condições nele estipuladas, na forma da 
lei. (DECRETO, 2007) 

 

A constatação de que a pesca artesanal era predominante nessa região e 

que os recursos naturais vêm, nos últimos anos, apresentando uma relativa 

diminuição foram elementos que subsidiaram a criação dessa unidade de 

conservação.  

Como se deu o processo de criação da Resex Acaú-Goiana? Para o 

professor Gilson Moura54, “as marisqueiras são o símbolo da RESEX”, pois foi uma 

                                                 
52 Cf. Anexo 8 - Notícia sobre Palestra em Caaporã em comemoração aos 4 anos da RESEX. 
53 É vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(Sisnama). 
54 Docente do Departamento de Sistemática e Ecologia da Universidade Federal da Paraíba 
(CCEN/UFPB). Realizou pesquisa (tese de doutorado) na região, enfocando a importância social e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11516.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm#art18
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solicitação das mulheres de Acaú, por meio de abaixo-assinado em 1997, para 

implantação de uma unidade de conservação que protegesse seus recursos 

naturais, nesse caso, os mariscos. A partir da mobilização delas, iniciou-se um 

processo interinstitucional dialogada a nível local (comunidade) e federal (IBAMA, 

UFPB, CNPT). E como mostrou estudos de Cavalcanti (2010, p. 19-20): 

 

[...] a solicitação de implantação da resex foi levada termo por mulheres 
marisqueiras e pescadeiras da região, que se consideravam prejudicadas 
pela degradação ambiental do lugar. Sua mobilização foi vista, inicialmente, 
com certa desconfiança e até com desprezo pelos homens das 
comunidades. Porém, uma vez iniciado o processo, o alcance das ações 
ligadas à implantação da RESEX foi muito além dos grupos de mulheres 
mobilizados, afetando toda a comunidade. Esses desdobramentos 
inesperados, até para as próprias mulheres que iniciaram o processo, 
sugeriam modificações nas relações de gênero, apontando para uma maior 
visibilidade e importância da ação pública das mulheres.  

 

Foram as marisqueiras (pescadeiras) que “queriam de fato algum 

mecanismo legal que protegesse os bancos de marisco” (CAVALCANTI, 2010, p. 

105) e, consequentemente, as marisqueiras organizadas na Associação das 

Marisqueiras de Acaú-PB foram a “entidade representativa que mais lutou e que deu 

início ao processo junto ao MMA, IBAMA e o CNPT [...] foram as mulheres que 

iniciaram a luta” (op. cit., p. 112). Para o referido autor, na mobilização da 

implantação da unidade em questão, a “posição dos homens foi de expectadores”. 

Na inserção ao campo, a observação já mostrou uma aceitação e envolvimento 

gradual destes, principalmente do lado pernambucano, após a implantação da 

unidade e diálogos travados entre a categoria e o ICMBio. 

A afirmação de Cavalcanti (2010) concorre ao fato de que, nos primeiros 

diálogos sobre a criação de uma Resex que envolvesse os estados da Paraíba e 

Pernambuco, os pescadores demonstraram omissão ou certa imparcialidade, ou 

posicionamento contrário devido à associação da reserva extrativista requerida com 

o IBAMA, pela fiscalização que o órgão exerce em relação à implantação da criação 

de uma unidade de conservação. Percebemos que a resistência por parte de alguns 

pescadores a essa unidade dar-se-á pelo medo de que esta imponha regras e 

reordene a atividade pesqueira de forma que se sintam prejudicados, outros 

                                                                                                                                                         
econômica da pesca do camarão, e também coordenou o diagnóstico que subsidiou a criação da 
Resex Acaú-Goiana. 
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“revelam o desconhecimento sobre o que seria e as implicações de uma unidade de 

conservação nos rumos da comunidade.” (CAVALCANTI, 2010, p. 113).  

Cabe observar que, apesar de as mulheres terem desempenhado um 

“papel importante nos rumos políticos-institucionais” (CAVALCANTI, 2010, p. 90) 

para criação da Resex Acaú-Goiana, atualmente as lideranças comunitárias são, em 

sua maioria, masculinas. 

Da solicitação das marisqueiras de Acaú-PB, o IBAMA/PB e a 

Universidade Federal da Paraíba realizaram reuniões com os grupos, que 

culminaram na demanda pela criação de uma unidade de conservação local. Nesse 

mesmo momento, a Comissão Pastoral dos Pescadores (CPP) de Pernambuco 

discutiam com o IBAMA do mesmo estado a criação pela comunidade de 

conservação estadual de proteção ao Canal de Santa Cruz-PE, não mostrando 

interesse, inicialmente, em participar das discussões levantadas pelas instituições da 

Paraíba.  

No ano de 2005, o IBAMA da Paraíba convidou a Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) para verificação da viabilidade da criação de uma unidade de 

conservação nos moldes de reserva extrativista, a pedido do IBAMA nacional e 

CNPT, nas proximidades do estuário Goiana. Num primeiro momento, foram 

discutidos os limites da UC, que, inicialmente proposto pelo CNPT, contemplaria 

apenas metade do rio Goiana direcionada ao Estado Paraibano. Professores do 

Departamento de Sistemática e Ecologia da UFPB emitiram um parecer refutando  

os limites propostos pelo CNPT, em defesa da ampliação destes, contemplando 

também a margem direita do estuário do rio Goiana, as comunidades inseridas no 

Estado de Pernambuco, onde a atividade extrativista também era intensa. Essa 

discussão, de certa forma, retardou a continuidade do processo. Como dividir o 

indivisível: o mar e o rio? Os recursos que o pescador explora são móveis, sendo 

“complicado delinear, manter e defender fronteiras e territórios, não havendo 

equivalência com os sistemas de terra.” (MALDONADO, 2000, p. 61), portanto, os 

limites precisaram ser revistos.   

Num segundo momento, houve reuniões coordenadas por professores da 

UFPB e técnicos do IBAMA-PB, primeiramente na comunidade de Acaú. A partir da 

mobilização institucional e local (marisqueiras de Acaú), outras instituições como a 

Pastoral da Pesca, o IBAMA/PE, colônia de Tejucupapo (município de Goiana-PE), 

mostraram interesse em fazer parte da unidade. Elaborado um plano de trabalho 
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para subsidiar a implantação da Resex, foram realizados estudos, no mesmo ano, 

por meio de um diagnóstico socioeconômico, biológico e ambiental nas 

comunidades da Paraíba e Pernambuco, verificando as atividades no estuário do rio 

Goiana e a influência como área extrativista, nas comunidades de São Lourenço, 

Carne de Vaca e Tejucupapo. Como descrito no capítulo anterior, minha inserção 

nas comunidades aqui estudadas deu-se nesse momento, quando fiz parte da 

equipe responsável pelo levantamento socioeconômico55. 

Concluída a primeira etapa do diagnóstico, correspondente ao 

levantamento socioeconômico, foram iniciadas visitas às comunidades em reuniões 

preliminares56, coordenadas pela UFPB e IBAMA/PB, com as lideranças 

comunitárias, moradores atuantes na atividade da pesca artesanal, outras 

instituições atuantes na região e demais representantes governamentais. Nessa 

ocasião, o projeto de Resex foi apresentado, analisado e discutido, fato que 

desencadeou a solicitação de pescadores e lideranças de outras comunidades que 

não tinham feito parte do referido diagnóstico, como Caaporã-PB e Baldo do Rio, 

pertencente ao município de Goiana-PE. 

No ano de 2007, houve duas consultas públicas, uma em Acaú-PB e 

outra no município de Goiana-PE. Na criação de uma unidade de conservação, a 

consulta pública é importante para não haver “ausência de informação”, assim sendo 

um espaço para que a comunidade conhecesse os dados levantados no diagnóstico 

realizado (2005-2006) e pudessem sugerir modificações, fazer observações, etc. 

Assim, no mesmo ano foi criada a Reserva Extrativista Marinha Acaú-

Goiana, com abrangência de 84.025 há, incluído a área de amortecimento, 

correspondendo a 5.275 ha do lado de Pernambuco e 1.975 ha da Paraíba, como 

pode ser conferido no quadro abaixo(Quadro 4): 

Quadro 4– Áreas da Resex 

         

 
PE PB TOTAL 

  

RESEX 5.275 ha 73% 1.975 ha 27% 
7.250 

ha 
100% 

  

AMORTECIMENTO 37.075 ha 48% 
39.700 

ha 
52% 

76.775 
ha 

100% 
  

TOTAL 42.350 ha 50,40% 41.675 49,60% 84.025 100% 
  

                                                 
55 Cf. UFPB/IBAMA. Relatório Preliminar Referente ao Diagnóstico Sócio-Ambiental da Região 

do Estuário do Rio Goiana-PE/PB. 2006.  
56 Ver anexo10 – Quadro de reuniões preliminares a criação da RESEX 
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ha ha 

A. Oceano Resex 1.225 ha 58% 875 ha 42% 
2.100 

ha 
100% 

  

A. Oceano Amort. 15.900 ha 51% 
15.400 

ha 
49% 

31.300 
ha 

100% 
  

A. Total Oceano 17.125 ha 51% 
16.275 

ha 
49% 

33.400 
ha 

100% 
  

A. Impactadas 25.225 ha 50% 
25.400 

ha 
50% 

50.625 
ha 

100% 
  

         
Observações: 

        - Área oceânica em Pernambuco ........................................................................... 17.125 ha 
 - Área oceânica na Paraíba .................................................................................... 16.275 ha 
 - Área total da Resex (PE = 5.275 ha; PB = 1.975 ha) ............................................. 7.250 ha 
 - Área total (Resex + Amortecimento) = (7.250 ha + 76.775 ha) ............................ 84.025 ha 
 

         
 

Fonte: ICMBio/PB, 2010. 

O limite marinho da UC delimitado (Figura 10), vai até um pouco depois 

da “Pedra da Galé”, ponto turístico do município de Pitimbu-PB e lugar onde 

pescadores realizam a pesca de mergulho. Segundo técnico do IBAMA/CNPT, que 

conduziu a plenária em uma das consultas públicas em 2007, os limites da Resex 

foram pensados de uma forma que houvesse 

[...] uma preocupação para melhoria da qualidade de vida sem 

transferir conflito para os pescadores, então essa definição 

foi feita dessa forma. Não existe um pedaço de área urbana, 

não existe um único empreendimento que esteja inserido 

dentro da Resex extrativista. 
 

E ainda explicou: 

A Resex extrativista é a área estuarina na sua plenitude de 

recursos naturais que já são explorados, em alguns casos, de 

forma sustentável, em outros casos de forma insustentáveis. 

É por isso que há o desafio da reserva extrativista, a partir 

desse momento de não transferir conflito, é também o de 

agregação de valor para a região. Porque se uma região que 

tem com uma das principais atividades econômicas... para 

uma população que é majoritariamente, que é a população que 

tem uma atividade ativa, que tem uma participação ativa na 

economia da região, apesar de sua baixa renda... no momento 

em que a gente agrega valor e consegue fazer com que a 
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partir dessa reserva extrativista haja incremento na 

rotatividade da renda, na qualidade do trabalho, da melhoria 

da qualidade de vida, indiscutivelmente, toda região ganha. 

 
Figura  10 - Limite marinho da Resex Acaú-Goiana 

 
            Fonte: Google/ICMBio-PB, 2010. 

 

Mesmo com o diálogo com as comunidades e suas lideranças, 

antecedendo a criação da UC, nos espaços criados de reuniões e consulta pública, 

podemos considerar que o processo da Resex foi posto de cima pra baixo, ou seja, 

uma sugestão institucional diante da solicitação de proteção aos bancos de mariscos 

feita pelas marisqueiras de Acaú-PB. 

No campo, observamos que, devido aos vários interesses e incertezas do 

que a Resex poderia representar para seu trabalho, tendo em vista os conflitos já 

existentes entre os pescadores locais com o IBAMA, muitos questionavam se esse 

tipo de “reserva” realmente beneficiaria sua atividade ou atrapalharia, proibindo-os 

de pescar. Essas incertezas foram amenizadas, mas não sanadas, ao longo de 

várias ações dialogadas com as comunidades, num primeiro momento pelo IBAMA 

da Paraíba, UFPB, CNPT e, continuadamente, pelo ICMBio. 

Muitos moradores que residem na região ou utilizam os espaços comuns 

da pesca, extraindo os recursos naturais do estuário, não conhecem as ações da 
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Resex. Como afirmou Patrícia Greco, em palestras em comemoração aos quatro 

anos da Reserva Extrativista Acaú-Goiana57, 

 

A Resex faz parte da realidade não só de Caaporã, mas 

também de Goiana, Acaú e muitos pescadores e a 

comunidade ainda não conhece essa reserva. Estamos 

fazendo um trabalho de mobilização para informar a 

existência e os benefícios da Resex para essas localidades. 
 

A literatura da socioantropologia marítima mostra que, a partir dos anos 

70, começou-se a perceber o declínio da pesca no Brasil, o que incentivou a 

mobilização das colônias de pescadores. Diegues (comunicação pessoal, 2010), em 

palestra no III Seminário da Pesca Artesanal e Sustentabilidade Socioambiental: 

áreas protegidas e mudanças climáticas, promovido pela Fundação Joaquim 

Nabuco, em Recife de 2010, afirmou que “antes nós pesquisadores falávamos pelos 

pescadores porque eles não queriam falar, mas isso mudou. Hoje eles falam, 

reivindicam”.  

A organização comunitária, aliada a instrumentos de gestão como plano 

de utilização ou uso e plano de manejo, recomendados pelo SNUC, Lei no 9.985, de 

18 de julho de 2000, podem favorecer a integração do ente federativo, nesse caso 

ICMBio e comunidades, e, assim, provocar não só o “conhecimento” da Resex, mas 

a participação ativa.  

Sob essa perspectiva, o ICMBio contratou, em 2009-2010, um consultor 

da Paraíba, com objetivo de dar apoio na elaboração do plano de manejo 

participativo e do conselho deliberativo da Resex Acaú-Goiana, parte integrante ao 

projeto Desenvolvimento Sustentável com Populações Tradicionais do Ministério de 

Meio Ambiente (CAVALCANTI, 2010).  

O plano de manejo é um instrumento técnico que define normas de uso, o 

zoneamento das áreas e os programas de sustentabilidade ambiental e 

socioeconômica, enquanto que o plano de utilização é um instrumento que deve 

considerar o conhecimento tradicional, fornecendo uma base de informação crucial 

                                                 
57 No dia 18 de outubro de 2011, a chefe da Reserva Extrativista Acaú-Goiana, Patrícia Greco, 
ministrou, em Caaporã-PB, uma palestra em comemoração aos quatro anos da criação da unidade, 
tirando dúvidas da população sobre as ações desenvolvidas até o momento e as estratégias 
pretendidas em órgãos de Conservação Federal do Brasil (Resex marinha). 
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para o manejo dos recursos pesqueiros locais (DIEGUES, 2004). Tendo em vista 

que “As populações pesquisam e especulam sobre a natureza muito além do que 

seria necessário ou racional do ponto de vista econômico. Há um ‘excesso’ de 

conhecimentos somente justificado pelo mero prazer de saber, pelo gosto do detalhe 

e pela tentativa de ordenar o mundo [...]” (CUNHA; ALMEIDA, 2002, p. 13), assim o 

“saber-fazer” (MALDONADO, 1994; DIEGUES, 2004; RAMALHO, 2006) na 

apropriação da natureza deve ser levado à voga. 

As reflexões aqui iniciadas apontam que as categorias de populações 

tradicionais, especialmente as que lidam com recursos aquáticos (marítimos, 

estuarinos e de lagunas), estão tendo, nos últimos anos, uma valorização social por 

parte do Governo Federal. Como afirma Cavalcanti (2010, p. 101): 

 

A criação da Secretaria Estadual de Aquicultura e Pesca (SEAP) e, 
posteriormente, a sua transformação em Ministério de pesca é um fato que 
ajuda a explicar, por um lado a valorização social desses grupos tão 
esquecidos na história do Brasil por parte do Estado e por outro, nas bases, 
o movimento de valorização das identidades nas comunidades de 
pescadores. 

 

 

A restinga do Arraial do Cabo, localizada no Rio de Janeiro, foi a primeira 

reserva extrativista marinha do Brasil, comunidade estudada por Prado (2002). A 

implantação de uma Resex proporcionou um processo de revigoramento da 

profissão do pescador, retomando o conhecimento tradicional e a valorização da 

identidade do pescador. Nesse caso, o IBAMA foi visto pelos nativos como um 

agente de transformação por dar um novo enfoque, considerando o saber tradicional 

e a cultura local, e apresentando, a partir da comunidade, novas possibilidades para 

atividade pesqueira.  

Particularmente, as comunidades do nosso estudo, que fazem parte da 

Resex Acaú-Goiana, tiveram nessa “valorização” a acentuação no aumento 

significativo de colônias e associações de classe dos pescadores(as), apesar da 

falta de reconhecimento de algumas de suas lideranças, pela maior parte da 

comunidade, e desarticulação entre elas. Na interiorização no campo, observamos 

que o “impacto” causado pela criação da Resex Acaú-Goiana, nesses últimos quatro 

anos, foi um “tímido” avanço político-institucional: as lideranças passaram a tomar a 

frente em decisões e buscar projetos governamentais.  
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Cabe ainda destacar outra preocupação que perpassa no discurso local e 

pode implicar intervenções externas nas comunidades e, consequentemente, direta 

ou indiretamente, na pesca artesanal. Atualmente, são 26 propriedades localizadas 

nas áreas da reserva extrativista e de amortecimento na Paraíba e 34 propriedades 

em Pernambuco58. Algumas destas já existiam antes da criação da reserva. Está em 

construção um Polo Farmacoquímico, empreendimento que se encontra a 

aproximadamente 3.600 metros de distância dos limites da Resex. Muitos são os 

impactos econômicos e sociais, positivos ou negativos, que podem ser gerados na 

região pelas áreas ao seu entorno. 

Está em discussão a implantação do conselho gestor, que irá dimensionar 

e efetivar os instrumentos de manejo e uso da área. E as ações direcionadas e 

idealizadas pelo conselho gestor devem ser aliadas à educação ambiental, afirmou 

uma liderança comunitária em debate sobre a gestão da Resex Acaú-Goiana59: 

 

As ações efetivas devem acontecer nas comunidades. 

Participação não se ganha, se conquista. 

 
A narrativa mostra a preocupação e a importância de que o 

desenvolvimento de ações em APAs e RESEXs depende muito da participação da 

comunidade. No entanto, será possível diminuir os conflitos e promover a 

sustentabilidade da pesca artesanal e dos recursos naturais? 

“É preciso ser criado políticas públicas para melhorar os instrumentos 

e a técnica de pesca”, afirmou a pescadora Maria José. Algumas narrativas e 

debates com as lideranças comunitárias apontam que a construção de políticas 

públicas pode “tirar as mulheres da invisibilidade” (trecho do discurso de uma 

liderança), mas também todos aqueles que vivem e sobrevivem dos estuários dos 

rios Goiana e Megaó. 

Nesse contexto, resta-nos apontar, num segundo momento, como vão 

emergir as novas práticas sociais, culturais e econômicas dentro de uma nova 

configuração: a Resex Acaú-Goiana. 

 
 

                                                 
58 Ver anexo 11 – Lista de propriedades localizadas nas áreas da reserva extrativista Acaú-Goiana. 
59 Debate promovido no III Seminário Pesca Artesanal e Sustentabilidade Socioambiental: áreas 
protegidas e mudanças climáticas, promovido pela Fundação Joaquim Nabuco, em Recife de 2010. 
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A TRADIÇÃO DA PESCA ARTESANAL 
 
 
 

 
 

Das águas não brotam apenas peixes, crustáceos, marés, mangues, 

corais, mas também homens, com suas práxis sociais, que 

expressam os contornos adquiridos na vivência no (e com o) mar-de-

dentro e de-fora. (RAMALHO, 2006) 
 

 
 
 

 
                                                                                                   Foto: Gekbede Targino, 2010. 
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4 A TRADIÇÃO DA PESCA ARTESANAL 

 

A pesca artesanal, também chamada de “pesca simples”, consiste em 

“mais de três a quatro homens trabalhando em botes pequenos ou jangadas, a céu 

aberto, a relação termina por se refazer e se renovar através da partilha da 

informação, do trabalho árduo e do risco” (MALDONADO 2011, p. 211), em que a 

utilização da mão de obra familiar não assalariada é uma de suas características. O 

que define esse tipo de pesca é a organização social e de produção, os 

instrumentos de pesca e coleta, a divisão do trabalho, a produção.  

Esse tipo de pesca ainda predominante nas comunidades da Resex 

Acaú-Goiana, atrelado a um modo de vida, aguçou-nos a curiosidade em pesquisá-

lo desde os contatos preliminares60 com pescadores e mulheres da pesca, quando 

observamos Armando Floro, presidente da colônia de Tejucupapo-PE, usando uma 

pedra, chamada por ele de “galego”, para pesar o pescado. Também observamos 

dona Maria utilizando um prato como equivalente a um quilo para pesar o sururu. 

Fatos que apontaram que há nessas comunidades um conhecimento tradicional, 

peculiar e, portanto, que aquelas técnicas e estratégias da atividade pesqueira 

tinham muito mais a nos dizer.   

Para Diegues (2004, p. 196-197), as comunidades de pescadores 

artesanais apresentam as seguintes características: relações simbólicas e 

econômicas com a terra, o mar e seus ciclos; construídas nas práticas de uso de 

ambientes costeiros e marinhos; ligação com o território onde o grupo social se 

reproduz socialmente; importância das atividades de subsistência; acumulação 

limitada de capital; papel crucial desempenhado pela unidade familiar e relações 

sociais baseadas principalmente no parentesco; uso de tecnologias patrimoniais 

relativamente simples; fraco poder político e dependência política; tradição oral 

como responsável pela produção e transmissão dos saberes; símbolos e mitos 

associados com a pesca artesanal; visão de mundo e linguagem própria; nível de 

identidade social e cultural que as distingue das demais pelo modo de vida dos 

pescadores. Essas características definem as comunidades de Acaú-PB, Povoação 

de São Lourenço-PE e Carne de Vaca-PE. 

                                                 
60Devido às visitas para levantamento do diagnóstico socioeconômico para a criação da Reserva 

Extrativista Goiana/Megaó em 2005. 
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Segundo Diegues (1997), os homens, ao longo da história, ao explorar, 

gerir e imaginar o mar e seus recursos, elaboraram diversos modos de apropriação 

social, econômica e cultural, ligados ao ambiente marinho. As práticas socioculturais 

da “gente do mar”, que aqui optamos por chamar gente da maré, dão ao ambiente 

marítimo e estuarino uma dimensão socioantropológica, marcadas pela sociabilidade 

e apropriação dos espaços delimitados para pesca. Essas práticas, no entanto, “não 

são generalizáveis e dependentes exclusivamente do meio natural socializado, mas 

também das formas de organização da produção, em particular das formas pré-

capitalistas e capitalistas de produção” (DIEGUES, 1997, p. 11).  

Práticas que configuram o pescar e o ser pescador, nas quais os 

“conhecimentos e as inovações das populações tradicionais estão em constante 

movimento de ampliação e experimentação” (CUNHA; ALMEIDA, 2002). Se os 

sistemas de conhecimentos tradicionais são dinâmicos, o modo como se produzem 

e usam suas técnicas repercute na organização social e, consequentemente, na 

tradição. 

Dessa forma, essas afirmativas levaram-nos a refletir sobre a tradição 

pesqueira. Onde, como e o quê pescavam ou pescam? Quais tipos de pesca eram 

e/ou são exercidas? Quais as técnicas utilizadas? Seria a pesca um modo de vida 

reelaborado pela tradição, mas com as marcas da resistência, da luta pelo 

sobreviver “nosso de cada dia”?  

Trazemos neste capítulo algumas reflexões a partir da leitura de 

importantes estudiosos que se destacam na área de estudo sobre pesca, assim 

como dos sujeitos que reproduzem seu saber nas relações sociais e de produção: 

os(as) pescadores(as), os quais nos ajudam a perceber a relação da pesca 

(trabalho) com o modo de vida (cultura).  

Pretendemos mostrar, a partir dos relatos (narrativas) dos entrevistados 

sobre o trabalho com a pesca, como a tradição da pesca artesanal (as técnicas, os 

instrumentos, o saber) tem sido reelaborada diante das intervenções externas, 

(chegada de pessoas de fora, aumento populacional, etc.) e pelas relações 

econômicas de produção sob a lógica do capitalismo. Como os(as) pescadores(as) 

percebem as transformações em seus espaços de terra e de água, em seu trabalho, 

e como se articulam para sobreviver frente a mudanças, conflitos e impactos aos 

recursos naturais.  
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Os modos de vida são reinventados na própria dinâmica social, ao 

mesmo tempo em que essas mudanças podem expressar a resistência de um povo 

diante do novo, diante dos “outros”. 

 

4.1 A pesca artesanal no Brasil  

 

O setor pesqueiro no Brasil sofreu profundas mudanças a partir da 

década de 60. A estatística revela que a produção brasileira de pescado aumentou 

25% nos últimos oito anos, passando de 990.899 toneladas anuais para 1.240.813 

no ano passado. Em 2008 e 2009, houve um crescimento de 15,7%. A aquicultura 

também foi um setor que teve uma exploração considerável. A produção da pesca 

extrativa, tanto marítima quanto continental (rios, lagos, etc.), passou de 783.176 

toneladas para 825.164 toneladas/ano no mesmo período, um aumento em torno de 

5,4%.61 

O Nordeste, de acordo com os dados de 2009 do Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA), é a maior região produtora de pescado do Brasil, com 411 mil 

toneladas/ano, seguida da região Sul, com 316 mil/ano. A região Norte está em 

terceiro lugar, com 263 mil toneladas, a Sudeste com 177 mil e, por último, Centro-

Oeste, com 72 mil. Entre as espécies que apresentaram maior crescimento em 

produção está a sardinha que chegou a 83 mil toneladas capturadas no ano 

passado, tornando-se alvo da política governamental de ordenamento pesqueiro.  

Até 2011, a expectativa do MPA era de que a produção total de pescado 

atingisse a meta de 1,43 milhão de toneladas, conforme previsto no plano “Mais 

Pesca e Aquicultura”, lançado pelo governo em 2008 (Ministério da Pesca e 

Aquicultura, 2010)62. Ainda segundo informações do MPA, grande parte do pescado 

comercializado e que chega à mesa dos brasileiros é derivado do trabalho dos 

pescadores artesanais. São eles os responsáveis por 60% da pesca nacional. Cerca 

de 600 mil famílias têm na captura dos peixes e frutos do mar, no beneficiamento e 

na comercialização do pescado a principal fonte de renda. 

Dessa forma, verificamos que a pesca artesanal é muito importante para 

a economia nacional. Ela é responsável pela criação e manutenção de empregos 

                                                 
61 Dados fornecidos pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. Disponível em: http://www.mpa.gov.br/. 
Acesso em: 2 dez. 2011. 
62 Fonte consultada: http://www.mpa.gov.br/#imprensa/2010/AGOSTO/nt_AGO_19-08-Producao-de-
pescado-aumenta. Acesso em: 2 dez. 2011. 

http://www.mpa.gov.br/
http://www.mpa.gov.br/#imprensa/2010/AGOSTO/nt_AGO_19-08-Producao-de-pescado-aumenta. Acesso
http://www.mpa.gov.br/#imprensa/2010/AGOSTO/nt_AGO_19-08-Producao-de-pescado-aumenta. Acesso
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nas comunidades de todo litoral e também naquelas localizadas à beira de rios e 

lagos.  

Outro dado relevante de observação é que a pesca artesanal também tem 

contribuído para a reafirmação da identidade cultural de um povo63, que faz da 

propagação das manifestações culturais como festas, rituais, técnicas e artes de 

pesca, uma forma de amenizar a pesca sofrida. 

A pesca artesanal, também chamada de pesca simples (MALDONADO, 

1994), é um tipo de pesca caracterizada principalmente pela tecnologia simples, pelo 

baixo custo de produção, pelo trabalho com embarcações como canoas, baiteras, 

caícos ou jangadas, entre outras consideradas pequenas, ou ainda sem 

embarcações, como na captura de moluscos nos bancos de areia próximo à costa. 

Sua área de atuação está nas proximidades da costa e nos rios e lagos. Os 

equipamentos variam de acordo com a espécie a se capturar (rede de cerco, arrasto 

simples, arrasto duplo, tarrafa, linha e anzol, armadilhas e outras)64. 

O MPA vem investindo na reestruturação do setor, com a construção e 

reforma de entrepostos e terminais pesqueiros, dos Centros Integrados da Pesca 

Artesanal, e com o incentivo à criação de associações e cooperativas de produção, 

assim como oferta de linhas de crédito e trabalhos voltados para a agregação de 

valor no pescado. Cabe ressaltar que, embora tenha havido, nos últimos anos, um 

esforço do Governo Federal para reestruturar a pesca no Brasil, observa-se ainda 

“uma queda gradual do padrão de vida dos pescadores” (VINATEA, 2000 apud 

MOURA, 2006, p. 3), levando muitos a mudar de profissão ou buscar alternativas de 

emprego elencadas como atividades secundárias.  

E assim, a pesca artesanal sobrevive paralelamente a outros tipos de 

pesca, sendo destinada, principalmente, à subsistência de pequenas colônias de 

pescadores em regiões ribeirinhas e litorâneas, que utilizam redes de pequeno 

porte, espinhéis, tarrafas e redes de espera. 

                                                 
63 Entre esse povo podemos citar os caiçaras (Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná), os açorianos 
(Santa Catarina), os jangadeiros (região Nordeste) e os ribeirinhos (região Amazônica). 
64 Geralmente, a definição da pesca artesanal é posta em oposição à pesca industrial. Esta última é 
definida como a que captura o pescado utilizando navios de grandes dimensões, geralmente bem 
equipados, dispondo de redes potentes, mais resistentes e maiores. Esse tipo de pesca está 
associado à pesca longínqua ou à pesca costeira com campanhas longas, de vários dias ou meses, 
em que as embarcações possuem os equipamentos necessários para conservação e, por vezes, 
congelamento do pescado. Nesse tipo de pesca são utilizadas as técnicas mais modernas de cerco, 
arrasto ou outras, e, ainda, instrumentos como GPS para localização dos cardumes, e embarcações 
de pequeno, médio ou grande porte, que permitam pesca em alto mar. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embarca%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jangada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Costa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_de_pesca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_cerco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_arrasto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tarrafa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca_%C3%A0_linha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anzol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Armadilha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca_artesanal
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Subsist%C3%AAncia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tarrafa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pescado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Navio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_pesca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca_long%C3%ADnqua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca_costeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equipamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conserva%C3%A7%C3%A3o_de_alimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congela%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_cerco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_arrasto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossonda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cardume
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Diante dos dados apresentados, partimos do pressuposto que, na pesca 

artesanal, o conhecimento é tão importante quanto às técnicas, e esse 

conhecimento é transmitido pela tradição. As relações de produção, muitas vezes, 

determinam o tipo de pesca, mas estas são, ao mesmo tempo, ressignificadas por 

outros fatores.  

 

4.2 Pescar, catar e debulhar: o trabalho no estuário Goiana/Megaó 

 

Pescar é a atividade de “sair para coletar peixe usando linhas e redes” 

(MALDONADO, 1994, p. 60), usando embarcações a vela, puxadas a remo ou a 

motor, chamado pelos pescadores de “rabeta”. Segundo Maldonado (idem), “pescar 

significa ir ao mar de fora, capturando-se peixes mediante a jogada da linha ou da 

rede”, mas também pesca-se no mar de dentro (estuário), e essa pesca(Figuras 11 e 

12) prevalece nas comunidades estudadas. 

 

Figura 11– A pesca artesanal em Acaú-PB 

 
                                                                                         Foto: Gekbede Targino, 2010. 
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Figura 12 – A pesca artesanal em Carne de Vaca-PE 

 
                                                                                             Foto: Gekbede Targino, 2005. 

 

A pesca artesanal é uma das principais atividades econômicas praticadas 

pela maior parte das famílias que vivem na Resex Acaú-Goiana. Alguns 

pescadores(as) e pescadeiras contaram que escolheram a profissão por falta de 

opção ou pela influência dos pais e dos mestres nas comunidades, como relatado 

em capítulos anteriores e como narraram os pescadores, pescadeiras e 

marisqueiras: 

 

Por não ter opção de trabalho [...] ía pro sururu, ía pro 

caranguejo. (Luzia, marisqueira de Acaú, 2005) 

 

O que a pesca significa pra você? O que é a pesca pra 

você? Pra mim a pesca... a pesca pra mim é um meio de vida 

que a gente tem. O meio de vida da gente é a pesca, porque 

só é o que a gente faz aqui é pescar [...] O senhor aprendeu 

a pescar com quem? Aprendi com meu pai. Isso aí eu já 

herdei dele, já foi o serviço que ele fazia era pescar aí eu 

comecei a pescar com ele, até hoje é que eu vivo pescando 

ainda. Ele morreu. Meu pai pescava tanto que morreu no mar 

pescando [...] ainda foi sorte porque ele caiu dentro do 
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barco. Ele acostumava sair de casa de 10 horas, 11 horas da 

noite e chegava de manhã, a gente já sabia a hora marcada 

que ele chegava. Nesse dia a gente ia com ele, mas nesse dia 

ele foi só, porque foi um dia do domingo pra segunda, aí a 

gente não queria... ele foi só. Aí deu essa doença nele, aí no 

lado da canoa, quando foi no mar que a gente foi procurar ele 

já encontremos... ele já morto no barco. (Ciso, pescador de 

Carne de Vaca, 2010) 

 

E a senhora aprendeu com quem a pegar marisco?Chama 

como?  É cavar marisco. Rapaz, eu não aprendi com ninguém, 

quando fui crescendo fui vendo o povo arrancando... e aqui é 

assim mesmo, chega lá e vê o povo fazendo. É porque não tem 

muita coisa pra fazer, é só cavar e pronto. (Geninha, 

pescadeira de Carne de Vaca, 2005) 
 

Preta, sua família trabalhava toda com a pesca? Você 

aprendeu a pescar com quem? Aprendi com a minha mãe, 

rapaz. E eles trabalhavam com a pesca, por quê? Era 

porque era o serviço que tinha. Só tinha esse, porque que não 

fosse assim, era de prefeitura e eu não quero, prefiro 

trabalhar com minhas croas mesmo. Eu tinha cinco anos, meu 

pai morreu em Goiana e ele era pescador mesmo. Teu pai 

pescava no Goiana?Até quando morava lá (no município de 

Goiana) ele pescava por aqui... (Preta, marisqueira de Acaú, 

2011).  
 

Você é irmão de Preta? Não é só conhecido, nasci aqui em 

Acaú. Desde criança aprendi a pescar. Você aprendeu com 

quem? Aprendi com meu pai. (pescador de Acaú, 2011). 

 

Geraldo o senhor nasceu aqui em Carne de Vaca? É. Aí o 

senhor aprendeu a pescar com quem? Eu fui com um amigo 

meu. Ele já morreu, Faleceu já, faleceu...A pesca acontece 

na família? É a família que sai pra pescar... são os amigos 

[...]vai dependendo do caminho da pessoa. Meu pai não era 

pescador não... Minha mãe era só marisco mesmo, minha vó e 

minha irmã...Catando marisco. (Geraldo, pescador de Carne de 

Vaca, 2010) 

 

A senhora sempre cavou marisco? Sempre cavei marisco. 

Aprendeu com quem? Com minha mãe. Porque minha mãe é 
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aposentada por invalidez, depois de perder a vista e da 

fumaça do marisco, porque é muita fumaça do marisco que a 

gente leva na vista. Eu mesmo já tô usando óculos devido a 

isso. Porque a gente leva a quentura todinha, tirando o 

marisco...aí o bafo só vem pro rosto da gente... quando vai 

tirar da casca. (Maria, pescadeira de Carne de Vaca, 2010) 

 

A senhora considera a pesca uma tradição? É, porque foi a 

única condição. Porque quando eu tava com oito anos de idade 

chegou uma senhora pedindo a minha mãe pra eu tomar conta 

de uma criança no Espinheiro (Recife-PE), então foi a fase 

mais difícil da minha vida. Trabalhar, cuidar de casa, chegou 

um tempo... era como escrava, porque minha mãe botou lá, me 

levou...Onde te levou? Espinheiro. Espinheiro é em Recife? 

Pra tomar conta de um menino. [...] E eu comia um pão, não 

tinha hora de almoçar, dormia pelo quintal, dormia lá no 

fundo do quintal acho chegasse um ladrão acabava com minha 

vida. Denunciaram ai foi quando pediram pra eu voltar pro 

meu lugar na casa de vó. De lá pra cá meu pai dizia: minhas 

filhas come farinha seca com peixe seco, talher de coco, mas 

pra cozinha dos outros não vai mais. Vá pescar!!! Conta pra 

mim como é o trabalho na maré? O trabalho na maré é o 

seguinte: é uma vida cansada, é uma vida cansada. Mas é uma 

vida, que oferece a gente, pelo menos isso que a gente tem 

né. (Filomena, marisqueira de Povoação de São Lourenço, 

2011).  
 

E assim, aprenderam desde cedo com os pais, amigos, vizinhos, 

observando que o pescador artesanal “é obrigado a dominar o manejo de diferentes 

instrumentos de capturas utilizados para diferentes espécies, num meio em contínua 

mudança” (DIEGUES, 1983, p. 198 apud RAMALHO, 2004, p. 4). Isso mostra 

também que, no processo de trabalho desenvolvido nas comunidades estudadas, a 

unidade familiar desempenha importância significativa, pois, nas relações familiares 

e de compadrio, encontra-se um sistema subjetivo de aliança, acordos refletidos no 

manejo da pesca e na divisão das tarefas, essenciais para a produção do trabalho, 

assim como na reprodução do conhecimento sobre as práticas pesqueiras, pois  

 

o conhecimento pesqueiro não se reduz ao ato produtivo de um único 
pescador, posto que seu trabalho é também o depositário do saber-fazer 
passado por seu pai, seus avós e outros pescadores mais antigos, que 
envolve conhecimentos acerca do mar e da melhor forma de executar o 
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trabalho marítimo, superando-o e o reafirmando dialeticamente enquanto 
expressão existencial dessa fração de classe. (RAMALHO, 2007, p. 88) 

 

A unidade familiar, seja dada pelo parentesco ou pelas relações de 

confiança e compadrio, na pesca artesanal das comunidades estudada, é nítida em 

todo o processo de trabalho da pesca artesanal, desde a extração até a divisão do 

lucro do pescado, como narraram os entrevistados: 

 

Vocês vão pras croas com a família? Tem vez que eu vou 

mais ele, tem vez que vou mais Neta (amiga). [...] E quando 

vocês vendem... vocês vão catar e debulhar em grupo, aí 

vocês vendem e o dinheiro da venda vocês dividem entre 

vocês, como é que vocês fazem? Não, porque é assim, ó. Eu 

tô catando o do meu irmão... é, aí depois do dele vai toda 

família pro meu. Vai começar no meu. É assim... vai tudo 

junto, mas cada tem o seu. Cada um tem o seu marisco, vende 

o seu marisco. E vocês sabem qual é a quantidade de cada 

um? É. Hoje você catou quanto? Não, eu ainda vou catar os 

meus, esse é dele (irmão)... é, o meu é esse, aquele aí todinho. 

Ele ajuda a debulhar o meu [...] (Preta, marisqueira de Acaú, 

2011) 

 

A senhora já é aposentada, mesmo assim vai pra maré? 

Vou ajudar no caíque com minha irmã. Eu vou ajudar minha 

filha, debulhar pra ela. Vou ajudar a tirar marisco, porque 

ela é devagar. Eu sou mais ligeira, aí então vou. [...] Criei 

meus filhos, ia estudar e quando eu ia pro marisco ia mais eu 

(os filhos), aí foi crescendo, foi crescendo... e hoje tá tudo 

casado, e tudo hoje trabalha no marisco. [...] Vocês fazem 

como a divisão do que pesca? Aí pronto, mas trabalha cada 

qual com o seu, entendeu? Com aquele saquinho, entendeu? Aí 

vai... bota, dá um nó e depois vai e traz. Aí vem duas no 

trator, porque é muita gente que traz no trator... já vem as 

outras de canoa pra trazer até o Porto. Aí o lucro vocês 

dividem? Debulhar cada um debulha o seu. É, cada cá 

debulha o seu... e aí vende. (Filomena, marisqueira da 

Povoação de São Lourenço, 2011) 
 

Na pesca o pessoal pesca em família. Vai pra maré em 

família, é. Como é que vocês fazem? Assim... a gente tem 

uma filha, tem uma sobrinha, tem uma canoa, ela não tem, aí 
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leva ela. Outra já vai desocupada, mais leve. Tem vez que tá 

ali na ponta da balsa com coisa pra trazer, não dá pra trazer 

todo o marisco... dá duas viagens, entendeu? Família é... um 

ajuda o outra sobre ter a canoa e ninguém fica despeço. 
(Pescadeira de Carne de Vaca, 2010) 

 

4.2.1 Tipos de pesca e pescado 

 

As atividades econômicas variam entre a pesca artesanal, o comércio e a 

agricultura, como mostrado no capítulo 2.3. Segundo dados da UFPB e IBAMA 

(2006, p. 18), até 2006 a agricultura ocupava 0,7% das atividades dos entrevistados 

e 99,3% na atividade pesqueira65, variando entre pesca de peixe, pesca de 

lagosta66, catação ou coleta de marisco e/ou outros moluscos e crustáceos, como a 

catação de caranguejo e a pesca de camarão, conforme mostra o quadro abaixo: 

 

QUADRO 5 – Quantitativo da atividade pesqueira 

Espécie Percentual 

marisco + outro molusco e/ou crustáceos 44,6% 

caranguejo + camarão e/ou crustáceos 11,8% 

peixe + camarão e/ou crustáceos 9,1% 

peixe 26,1% 

lagosta 3,5% 

camarão 4,2% 

        Fonte: UFPB; IBAMA, 2006, p. 18. 

A pesca de marisco prevalece entre as mulheres. A pesca de peixe, 

camarão e lagosta prevalecem entre os homens, no entanto há a presença, em 

número bem menor, do sexo oposto exercendo esse tipo de atividade. O que mostra 

“como se constroem simbolicamente os espaços masculinos e femininos no universo 

da pesca.” (CAVALCANTI, 2010, p. 73). 

A pesca do marisco é tradição. É sim. E porque tu acha que 

a pesca é uma tradição? Porque é o que tem, pra gente 

                                                 
65 No estudo feito pela UFPB, IBAMA (2006) não foi verificado o quantitativo específico de pessoas 
que exerciam o trabalho com o comércio. A atividade com comércio aparece paralelo ou secundário 
ao da pesca. 
66 Esta é feita no mar aberto, portanto não é exercida no estuário. 
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sobreviver, né? Pra mulher só tem isso. Pros homens ainda 

tem lagosta, ainda tem o camarão [...]. (Preta, marisqueira de 

Acaú, 2010) 
 

Tem muita mulher pescando, mas também tem homem que 

vai. (Armando Floro, liderança comunitária da Povoação de 

São Lourenço, caderno de campo, 2009) 
 

[...] Se tem muito homem catando marisco? Tem viu. Mais 

homem ou mais mulher? Aqui não, né. Aqui na Pontinha só 

tem mais mulher, agora pra lá na Rua do Povo é muito homem, 

é muito homem que cata. E ao todo, em Acaú, tem mais 

mulher ou tem mais homem que cata marisco? Mais 

mulher. (marisqueira de Acaú, 2010) 

 

Nas informações obtidas a partir das conversas com os pescadores, na 

pesquisa de campo de 2009 a 201167, foram identificados os seguintes tipos de 

pescaria: 1) Pesca de arrasto 2) Pesca de sauneiro 3) Pesca de camboa, também 

conhecida como Pesca de tapagem, cerco ou espera. Os nomes dos tipos de pesca 

são identificados pelos métodos da pescaria, pelo tipo de rede utilizado ou espécie 

capturada, por exemplo, no caso da pesca de sauneiro, que, apesar de ser utilizada 

para outras espécies, é propícia à pesca do peixe sauna. Esses nomes podem ser 

explicados a partir da forma como os pescadores simples (artesanais) utilizam seus 

instrumentos de pesca.  

A pesca de arrasto, conhecida também como pesca de arrastão de beira 

de praia, podendo ser motorizada ou não, recebe esse nome devido à forma como 

os pescadores posicionam a rede e a arrastam até a areia da praia, “copiando o 

lance”, ou seja, juntando a rede, geralmente realizada por dois ou mais pescadores, 

dependendo do tamanho da rede. Estudos realizados por Moura (2006), em Pitimbu-

PB, mostraram a recorrência desse tipo de pesca, diagnosticando que no munícipio, 

portanto também em Acaú, é frequente a pesca de arrasto realizada à beira da praia 

(Figura 13) para a pesca de peixe, como, também, e, principalmente, para a captura 

de camarão.  

 

 

 

                                                 
67 Assim como nas narrativas gravadas em 2005 e 2006. 
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Figura 13– Pesca de arrasto em Acaú-PE 

 
                                                                                          Foto: Gekbede Targino 2006. 

Segundo Moura (2006, p. 24), esses arrastões são 

[...] constituídos de três partes: 1). A manga, parte anterior da rede, é feita 

com fio de náilon n° 12, apresenta uma abertura de malha de 15 mm ou 20 
mm entre nós opostos e um comprimento em torno de 80 m, que varia, 
principalmente, em função da abertura de malha utilizada.; 2). O copo, parte 
posterior da rede, possui um comprimento aproximado de 20 m, é feita 
também com fio de náilon 12 e, normalmente, tem uma abertura de malha 
de 15 mm entre nós; 3). Dois calões ou mourões, que são estacas roliças, 
em sua maioria retiradas de mangue, que ficam presos de cada lado da 
rede, com aproximadamente 2,5 m de altura. 
 

Segundo Moura (2006), na pesca de arrasto à beira-mar, os pescadores 

lançam a rede ao mar (próximo à costa) e executam da seguinte forma:  

 

Primeiro amarra-se em cada mourão uma corda com cerca de 300 m de 
comprimento e que servirá para puxar a rede para a beira da praia. Coloca-
se a rede em uma pequena jangada, conhecida como jangada de rede, 
junto com os dois rolos de corda, deixando a ponta de um dos rolos presa a 
uma pequena vara bem fixa na areia da praia, de tal forma que a corda vai 
sendo desenrolada à proporção que a jangada vai sendo deslocada ao mar, 
até o ponto da corda atingir todo o comprimento, momento em que a rede 
passa, então, a ser lançada ao mar e a jangada começa a fazer uma 
semicircunferência, iniciando o trajeto de volta. Normalmente, nesta etapa 
do trabalho, são utilizados dois homens, os quais utilizam para propulsar a 
embarcação duas varas de madeira roliça, geralmente de árvore de 
mangue, levando, em média, cerca de 30 minutos para concluir todo o 
percurso.” (Moura, 2006, p. 26-27) 

 

A pesca de arrasto de beira-mar é chamada também de mangotão e 

recebe esse nome devido à rede utilizada, o mangote, rede de cercar de malhas 
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com aberturas “miúdas”. Assim, a rede é levada e posicionada pela jangada, isso 

quando os pescadores utilizam embarcações, o que ocorre geralmente quando a 

rede é grande e pretendem pescar no mar um pouco mais distante da beira da praia. 

Esse tipo de pescaria é sempre iniciada na maré vazante durante o dia ou na 

madrugada. Segundo Moura (20006, p. 30), a pesca no período vespertino 

normalmente é feita quando o pescador usa uma rede emprestada, chamada de 

“rede agregada”, ou quando são veranistas pescando por esporte, usando uma rede 

de tamanho menor. Podemos encontrá-la em Carne de Vaca-PE (Figura 14), sendo 

realizada com frequência por veranistas.  

 

Figura 14 – Pesca de arrasto em Carne de Vaca-PE 

 
                                                                                          Foto: Gekbede Targino, 2011. 

 

Por sua vez, a pesca de sauneiro e tapagem, segundo pescadores de 

Carne de Vaca-PE, para captura do peixe, é constituída de três modalidades ou 

tipos de “arriada”, ou seja, maneira de manejar a rede: 1) Dá caceá (uso da rede 

solta): técnica utilizada quando o pescador não vê o peixe; 2) Dá o cerco (batido): 

técnica utilizada quando o pescador vê o peixe. É um tipo frequente no rio Megaó; 3) 

Dá espera: usada quando o pescador não vê o peixe. Nessa modalidade, usam a 

chamada rede de espera, ou seja, a rede fica amarrada à canoa e a uma âncora e 

pode até ser deixada de um dia para o outro.  
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Os pescadores das comunidades, para a pesca no estuário dos rios 

Goiana e Megaó, utilizam com mais frequência a pesca de camboa, chamada por 

alguns pescadores(as)  de “rede de camboa” ou “rede de tapagem”, e recebem 

esses nomes devido à rede ser armada na entrada da camboa ou na margem do rio 

cercando o mangue, como afirmou o pescador Armando, de Carne de Vaca-PE 

(2011): “na pesca com a rede de camboa senta a rede. Uma malha 12 ou 15”. É 

muito utilizada pelos pescadores de Carne de Vaca, também em Acaú, mas no lado 

paraibano recebe um outro nome: rede de dormida. 

 

Figura 15– Pesca com “rede de espera” 

 
                                                                                      Foto: Gekbede Targino, 2010. 

 

A pesca de camboa é também conhecida como “rede de espera”(Figura 

15), porque depois de armada o pescador espera, às vezes, até de um dia para o 

outro, como mostra a narrativa de Preta (marisqueira de Acaú, 2011): 

 

Preta, tua família sempre pescava? Pescava, o quê! Meu pai 

era rede de camboa, que era rede que chama... o tempo era 

diferente desta... que é que bota e só tira no outro dia [...] 

pescava de rede de camboa, que ele gostava no final de 

semana pra casa, ele passava no meio do mar. Ele colocava a 

rede aonde? Aí na ilha... na ilha dos Cachorros. Era também 

no Arrombado que tem croa também... Arrombado é uma 
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croa do lado de Pernambuco? É Pernambuco. Minha mãe era 

mais a parte de sururu.  
 

A rede é amarrada em madeiras do próprio mangue(Figura 16) ou fixada 

de um lado a outro da camboa, sendo fixada no mangue e na canoa, e levantada 

gradualmente na “maré de lançamento”, ou seja, quando a maré está subindo. 

Explicou a pescadeira de Acaú (caderno de campo, 2009) que a “maré de 

lançamento é quando ela tá pequena e começa a crescer.” Quando seca (maré 

vazante), os peixes e outras espécies ficam pressas a uma rede de malha com 

abertura de 12 a 15 mm. Com a maré totalmente baixa, o pescador passa com sua 

embarcação recolhendo o que ficou preso na rede, como pode ser observado na 

imagem abaixo: 

 

Figura 16 - Pesca de camboa 

 
                                                                                              Foto: Gekbede Targino, 2010. 

 

A tecnologia utilizada pelo pescador simples68 acaba exigindo a 

capacidade “de compreensão dos recursos naturais aquáticos, enquanto parte do 

seu patrimônio cultural” (RAMALHO, 2006, p. 53). Nesse sentido, os territórios no 

estuário utilizados pelas comunidades estudadas “são as sementeiras de vidas, 

onde o trabalho pesqueiro torna-se a categoria essencial, ontológica, dos 

pescadores artesanais”. (RAMALHO, 2006, p. 53). 

                                                 
68 Aquele que pratica a pesca artesanal. 
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Na pesquisa de campo, identificamos, por meio das narrativas dos 

pescadores(as) da região, que as principais espécies de peixes comercializados na 

região da Resex Acaú-Goiana são: tainha, carapeba, sauna, pampo, camurim e 

xaréu, capturados no estuário dos rios Goiana e Megaó, e a parte marítima é 

demarcada pela “altura” da Pedra da Galé. 

Você também pesca? Você nasceu aqui? Sou daqui. Pesco 

tainha, sauna, pesca no mar... A gente pega esse peixe da 

Pedra da Galé pra lá... (Pescador de Acaú, 2011) 

 

Bagre é um peixe mais barato, o valor comercial é três reais 

o quilo. O peixe bagre e a raia é carne de terceira. (pescador 

da Povoação de São Lourenço, caderno de campo, 2010) 

 

Quais os tipos de peixes e produtos pra comercialização? 

Robalo é peixe maior; tainha é temporada de setembro a 

abril, a carapeba, camurim que é peixe caro, camurim é mais 

caro, pescada, sauna, bagre, raia, sanhauã, caranha, morea. 

Mero é peixe em extinção. [...] Camurim e robalo dá mais no 

inverno. Tem peixe Curimã no rio Goiana [...] Sauna... tinha 

muita sauna no rio Megaó Mirim. Hoje tem pouca. Antes o 

peixe aqui era de inverno a verão. (Ediburgo Muniz, pescador 

e liderança comunitária de Carne de Vaca, caderno de campo, 
2010) 
 

E aí no Megao dá pra pesca o quê? a gente pesca mais 

tainha né. A pescaria no Megaó é mais tainha, na água limpa 

mesmo é lá pro mês de novembro, dezembro. Mas a gente 

pesca aí no rio, mas a pesca do rio é só tainha. [...] E desses 

peixes qual é o que vocês vendem mais? A gente vende 

mais é tainha, pampo, a espada, que vai chegar o tempo dela 

agora, porque acho que tá aparecendo já, é um peixe bom a 

turma gosta muito de comer ele, aí a gente quando pega 

vende muito. Foi sexta feira mesmo, eu peguei 10 quilos na 

sexta feira, foi no sábado peguei 14 e num instante a turma 

compra. (Ciso, pescador de Carne de Vaca, 2010). 

 

Os peixes citados são melhores de vender, segundo os pescadores, mas 

também são pescados o boca mole (peixe maior) e o biribiri. O bagre e a raia são 

pouco comercializados, considerados carne de terceira. Devido a seu valor baixo, 

são frequentes na alimentação de algumas famílias. Durante o diagnóstico da 
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Reserva Extrativista Acaú-Goiana (UFPB, IBAMA, 2006), a equipe responsável pelo 

levantamento biológico identificou ainda outras espécies, confirmando algumas 

citadas pelos entrevistados, conforme quadro abaixo: 

 
Quadro 6 - Tipos de espécies de peixes coletadas ou extraídas 

 
Fonte: UFPB; IBAMA, 2006. 

 

Segundo depoimentos, o xaréu é um peixe frequente no verão, mas 

muitos pescadores não o procuram, pois sua captura requer uma rede maior com 

malha de 80 mm de espessura e um pano que custa cerca de R$350,00 reais, custo 

considerado alto, portanto, inviável para alguns pescadores. A tainha é capturada 

frequentemente no rio Megaó, quando as águas estão “mais limpas” no período de 
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novembro a janeiro e, às vezes, até fevereiro. A existência da pesca do peixe budião 

apareceu nas narrativas sobre as pescarias do passado, pois era muito encontrado 

na região e considerado economicamente viável, porém hoje é uma espécie rara, 

como contou Nadir (liderança comunitária de Acaú, 2005): 

 

Quando você pegava marisco, cavava marisco era só pra 

família ou era para vender também? A gente pegava 

também pra vender. Porque minha mãe na época fazia feira, 

minha mesmo vendia. Ela fazia feira (venda) fora em 

Caaporã, Alhandra, Condado, Aliança... minha mãe fez muito 

essas feiras... Aí, nessa época a gente secava peixe. Que meu 

pai vinha, não tinha muito isso de vender peixe congelado, 

gelado. Era mais peixe tratado, peixe bom mesmo, o budião. 

Minha mãe, que a gente chamava, é... minha  mainha dizia que 

a gente sangrava o budião, abria ele pelas costas, deixava ele 

ficar seco. Tirava assim, escorria da salmoura, né. Mainha 

vendeu muito budião assim. Budião escalado, mas o peixe 

daqui era assim nessa época... Por isso eu digo era uma época 

muito boa por uma parte tinha mais dificuldade, mas tinha 

muito peixe... 

 

A pesca do camarão e da lagosta são as de maior importância econômica 

para a região. Espécies de moluscos e crustáceos como caranguejos (espécie uçá, 

goiamum, aratu69) e siris70 também são coletadas pelos estuarinos.  

 

O caranguejo é vendido por perna, cada 10 caranguejos é 

meia perna. Uma perna são 20 caranguejos. [...] A perna é a 

corda. (Floro, liderança comunitária de Tejucupapo, 2009) 

 

O homem cata mais caranguejo? É em Povoação o homem 

cata mais caranguejo, tem o caranguejo de uça e tem o 

                                                 
69 Aratu-vermelho (Goniopsis cruentata) é uma espécie de caranguejo de porte médio, carapaça 
escura e coloração vermelha nas patas com pequenas manchas brancas, pertencente ao gênero 
Goniopsis. No Brasil, recebe os nomes de aratu-do-mangue (na região Nordeste do Brasil) e maria-
mulata (na região Sudeste do Brasil). Fonte: Wikipédia. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/. 
Acesso em: 3 abr. 2012. 
70 Os siris são classificados cientificamente como Crustacea ("carapaça dura"), possuindo dez patas 

e cauda reduzida, da família dos portunídeos, ou seja, primo dos caranguejos. A principal 
característica que os diferencia dos demais decápodes (os quais reúnem os caranguejos) é a 
modificação de seu último par de “patas”, que assume a forma de nadadeiras. Sendo assim, os siris 
possuem uma capacidade de maior locomoção em ambientes aquáticos que seus "primos" 
caranguejos. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Siri. Acesso em: 3 abr. 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caranguejo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Goniopsis&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Portun%C3%ADdeos&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caranguejo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nadadeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Siri
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caranguejo goiamum[...] O goiamum é no rio Goiana e no 

Megaó? Ou eles pegam fora? É, muitos deles aqui eles 

saem (catam em outro lugar). Tem dois meninos aqui, que é 

parente meu, eles saem os meninos aqui... eles saem, os 

meninos com 13 anos, 12, 13, 14 e 15 ai pega a ratoeira e sai 

cinco horas da manhã ai vão pra lá, com as ratoeiras... aí 

antes das quatro horas eles vão buscar, tá entendendo? Pra 

vender. (Gedália, liderança comunitária de Povoação de São 

Lourenço, 2010) 

 

Antes tinha muito caranguejo uçá, hoje tem aratu, o 

vermelhinho. Tem pouco do lado esquerdo do estuário. Ele 

gosta de mangue mole (pescador de Carne de Vaca, caderno 

de campo, 2009) 

 

Tem muita gente em São Lourenço que pega aratu. Qual é a 

diferença do aratu pro caranguejo uçá? É muita diferença, 

eu acho, mas eu nunca comi aratu não... eu mesmo prefiro o 

caranguejo, a carne do caranguejo. Eu nunca comi carne de 

aratu não. (Geraldo, catador de caranguejo de Carne de Vaca, 

2010) 
 

O pessoal aqui sempre cavou marisco, sempre. E catava 

caranguejo. Era. [...] Puxava os caranguejo, quando a gente 

não conseguia pegar siri, mas levava pelo menos muito 

caranguejo pra casa. O caranguejo era melhor naquele 

tempo? Era porque a gente, assim quando criança mesmo, 

enfia a mão na lama (no mangue), puxava o caranguejo lá de 

dentro do buraco. (risos)... A minha vida foi muito sofrida no 

tempo de criança, foi... (Josefa, pescadeira de Acaú, 2005) 

 

Em Acaú, a maioria dos catadores de caranguejo residem na rua do 

Povo, como afirmou Preta (marisqueira de Acaú, 2011): “tem muito catador de 

caranguejo. Tem, lá na rua do Povo.”  

Segundo os pescadores mais velhos, a catação de caranguejo uçá era 

predominante na região de mangue que delimita as comunidades, porém hoje 

encontra-se em considerável diminuição, fato que fez muitos catadores buscarem 

outras alternativas de trabalho, como o comércio, deixando a catação de caranguejo 

como atividade secundária ou buscando outras espécies. Alguns ex-catadores de 
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caranguejo compravam e “criavam” a espécie. Devido à dificuldade de encontrar 

caranguejo para vender em seu bar, seu Geraldo, de Carne de Vaca (2010), tem, 

em seu bar, um espaço reservado para “engorda de goiamum”, e conta que:  

 

 

 

O catador de caranguejo pega caranguejo no mangue, onde 

tiver ele vai... mas isso mudou muito, mudou muito. Quando 

era final de semana a gente via caranguejo bonito, 

caranguejo saindo. Hoje? O povo procura aqui e não tem pra 

vender, aí... eu compro goiamum. O senhor compra goiamum 

de pescador de onde? De São Lourenço, pega em 

Itapessoca. [...] Então o pessoal de São Lourenço vai pegar 

em Itapissoca, é? É, em Itapessoca, vai pegar lá. O 

caranguejo e o goiamum que vem é da ilha, da cana... é da 

cana, não é do mangue não. O daqui é do mangue. [...] É 

porque era conhecido como o lugar do caranguejo, né, o 

Goiana... era, mas hoje não, mas hoje mais não. Já mudou as 

coisas. 
 

A carne do aratu (Goniopsis cruentata) é muito vendida entre os 

pescadores da Povoação de São Lourenço. A coleta é feita por homens e a retirada 

da carne por ambos os sexos (Figura 17), até pelas crianças, numa divisão de 

tarefas compartilhada pela família. Apesar do trabalho ser minucioso, portanto 

demorado, muitos acreditam que é uma estratégia de melhoria da renda, pois é 

vendida por um preço consideravelmente maior do que a carne do marisco, variando 

entre R$10 a R$15 o quilo, como afirmou o pescador: 

 

Filé de aratu é a partir de dez o quilo para o atravessador. É 

comercializado em Povoação. (Pescador de Carne de Vaca, 

caderno de campo, 2009) 
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Figura 17 – Casal retirando a carne do aratu em Povoação de São Lourenço-PE 

 
                                                                    Foto: Gekbede Targino, 2011. 

 

Outras espécies como taiobas (Iphigenia brasiliana) e mariscos 

(Anomalocardia brasiliana) podem ser encontradas nos bancos arenosos (croas), 

nas desembocaduras dos estuários, coletadas por moradores das três comunidades 

estudadas. Os sururus-de-banco (Mytella charruana) são encontrados com mais 

frequência na margem esquerda ou mais interna do estuário do rio Goiana, 

coletados pelas marisqueiras e pescadores da Povoação de São Lourenço.  

 

Como é a pesca do sururu? O sururu, a gente cria dentro 

da água, entendeu. A gente vai chegando ele fica tudo 

juntinho, só que o marisco num instante cresce e ele não 

demora. O sururu demora a crescer? E a senhora não vai 

vê, porque a água do sururu é muito forte, o marisco aguenta 

a água doce, o sururu jamais. Ele morre tudinho, e esse ano a 

cheia de Goiana prejudicou muita gente. A água desceu... 

muita água forte de Goiana. Então vocês já sabem quando 

não vai ter sururu? Não, esse ano aqui sururu não. [...] Aí, o 
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sururu ele fica dentro da água, aí [...] é a gente mergulha, 

tem vez que tá no mais raso com água por aqui (apontando no 

pescoço), tem gente que dá na altura do pé. Já mergulhei até 

dois metros e meio de água, mas eu sei nadar. Mergulho mais, 

porque dá um problema de câimbra né... tô ficando velha, mas 

eu nado um pouquinho. [...] Vocês vendem o sururu por 

quanto? É mais caro ou mais barato que o marisco? Fica 

na mesma coisa. [...] Tem gente cobrando 5 reais pelo, mas 

também fica lá embaixo. O sururu é mais trabalhoso que o 

marisco, é... Aí vocês vendem a quem? Eu mesmo que levei 

muitas vezes pra Pontas de Pedra (município vizinho de Carne 

de Vaca), aparece muita gente. Pontas de Pedra vocês 

vendem na feira, é? Nas feiras [...] Eu vendia assim, dá 

muito veranista em Pontas de Pedra no verão, no inverno fica 

lá embaixo. Já aconteceu da senhora não ter a quem 

vender? Já aconteceu de a gente ficar em casa com a 

freezer cheia... (Filomena, Povoação de São Lourenço, 2011) 

 

Onde é que tem muito sururu? Tinha muito sururu 

antigamente no rio de Goiana, do lado da Paraíba... que vai 

pra Acaú mesmo. (Sori, pescador de Povoação de São 

Lourenço, 2011) 
 

A taioba é também um molusco bivalve, tem tamanho maior que o 

marisco e é encontrada raramente na região, enquanto que o marisco (Figura 18), 

um molusco bivalve (Animalocardia brasiliana), também conhecido como berbigão 

ou massunim, encontrado na costa do Brasil em bancos areno-lamosos ou 

arenosos, é a espécie mais frequente nas croas da foz do rio Goiana.  

A pesca do marisco ocorre todo o ano com uma sazonalidade marcada 

pelo inverno e pelo verão. A carne é vendida por um preço relativamente baixo: o 

quilo varia de R$3 a R$7 no inverno, quando a água fica “mais suja”, portanto, 

escura, o que dificulta a sua visualização. Esse valor é variável, pois o preço é 

negociado conforme a demanda. No verão, a retirada do marisco varia de R$5 a 

R$15, quando aumenta o fluxo e a circulação de veranistas nas comunidades. 

Nesse período, aumenta a venda do marisco assim como de outras espécies 

coletadas na região: peixe, caranguejo, etc. 
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Figura 18 - Mariscos coletados (Anomalocardia brasiliana) 

 
                                                                                      Foto: Gekbede Targino, 2005. 

 

Eu lembro assim, que era pior do que hoje o movimento da 

compra do marisco, tirava e não tinha ninguém pra comprar 

em quantidade. Só comprava pouquinho. A gente vendia 

assim, só em casa. Hoje em dia as menina tira, aí o pessoal 

vem pegar até cem, cento e poucos quilos, mas antigamente 

não tinha, a gente só tirava aí, por exemplo, tirava dois dias, 

aí parava, dava tempo pra vender par depois continuar de 

novo [..] tirava aí mesmo desse mar, pro mangue, nessa praia 

aí. Na época mesmo, na minha época só tinha aí nessa área da 

frente, agora já tem aqui. (Geninha, pescadeira de Carne de 

Vaca, 2006) 

 

Isso aqui eu acho ótimo quando tá no verão porque vem gente 

de fora. Fica animado, o que a pessoa bota pra vender sai. O 

pessoal bota pra vender mais o quê?Assim, negocio de peixe, 

alguma vendagem que a pessoa faz. E passa nas portas 

oferecendo. O mar se torna um atrativo para o veranista? 

Pro veranista e o pescador. Fica melhor de pescar no verão. 

(Josefa, pescadeira de Acaú, 2005) 

 

Aí vocês vendem esse marisco pra quem depois que ele tá 

debulhado e ensacado? É porque eu mesmo eu não tenho 

comprador certo não, aí quem chegar. Às vezes, até fiado. Já 

basta o trabalho que eu trabalho tanto. [...] Aí coloca essa 
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água pra tirar a areia. Aí tu coloca pra tirar a areia e 

depois vai cozinhar. Vocês vendem um quilo por quanto? 

Quando vem alguém pegar assim 10... 30 quilo assim duma vez 

a gente vende a cinco reais o quilo. Mais aí chega um 

comprador pra querer 1 quilo só, é sete reais. Menina, um 

homem que veio... assim vendendo 400 gramas de marisco por 

15 reais, naquelas bandejinhas de doce. Aqui a gente bota 

uns sete reais as pessoas acham ruim. (Ele vende 400 gramas 

naquelas bandejinhas de doce, 15 reais – completou a 

sobrinha de Preta). Tá vendo, até as crianças, até os meninos 

sabem. É, tá vendo? Aprendem já rápido. Nossos filhos 

aprenderam rápido, tem que aprender... tens uns que 

aprendem à força na base da lapada. (Preta, marisqueira de 

Acaú, 2010) 

 

Vende a quem? A gente vende tanto, a gente entrega as 

pessoas que vem comprando aqui em grosso pra revender, 

como a gente vende a quem compra pouco pra comer um 

quilo, dois quilos.[...] Daqui da comunidade ou de fora? 

Tanto daqui como de fora. Agora os de fora a gente vende 

mais no final da semana que tem mais gente aqui na praia, aí 

a gente vende mais. É veranista? É veranista, é. Mas, a 

gente vende também a muita gente daqui. (Ciso, pescador de 

Carne de Vaca, 2010) 
 

É um “pescado” que precisa ser vendido rapidamente, devido à pouca 

resistência fora da concha e sem refrigeração, pois muitas marisqueiras e 

pescadeiras não possuem freezer que possam mantê-lo por mais de um dia. As 

conchas também são reaproveitadas para: artesanato, decoração nas casas de 

praia, ingrediente para ração. Essas foram estratégias para agregar valor à sua 

atividade e que as pescadeiras apreenderam como forma de aumentar a renda 

familiar e reaproveitar todo seu “produto”. 

Os principais bancos de mariscos encontram-se nas desembocaduras 

dos rios Goiana e Megaó. Para chegar a esses bancos, alguns pescadores e 

pescadeiras usam pequenos botes (caícos), geralmente com duas pessoas ou até 

cinco, dentre seus parentes, amigos e filhos. Passam de quatro a sete horas na 

maré grande, também chamada de maré “vazante”, que é a maré baixa, quando 

reaparecem as croas, e assim facilita a visualização do marisco. Maria (pescadeira 

de Carne de Vaca, 2010) explica quando é maré vazante e maré de lançamento: 
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A maré pequena é quando ela tá bem sequinha? Não, é 

quando ela não seca, é a maré morta. [...] É maré de 

lançamento, quando ela tá aumentando pra crescer. Ah, maré 

de lançamento... Aqui é alta, é alta, de lançamento. Ela tá 

chegando a ficar alta, tá enchendo... Tá vazando, porque é 

assim, ela diminuindo na água. 

A “maré morta”, nome dado pelas pescadeiras à maré quando não seca 

totalmente, dificulta a visualização e extração do marisco. Mesmo assim, para alguns 

“não tem hora ruim para trabalhar na maré, seja na chuva, no sol.” (pescadeira de 

Carne de Vaca, caderno de campo, 2010). E, como outras narraram:  

Qual é o sentido, o significado que essa atividade (pesca) 

tem pra vocês? É porque é o que a gente tem pra sobreviver 

[...] porque é o jeito mesmo. Pras cozinhas dos outros eu não 

vou, prefiro trabalhar aqui que ir pras cozinhas dos outros. 

[...] a gente, porque a gente mesmo é a dona, e nas cozinhas 

dos outros tem os patrão, aqui não os patrão é a gente... é a 

gente que faz o horário, depende também da maré é a maré, 

mas daqui limpar, debulhar, quando a gente diz: “Pára”, vai 

parar. Pode tá o saco cheio a gente pára. Então o horário da 

maré, e só na hora de ir catar é determinado pela maré, 

mas o debulhar... se você não quisesse debulhar hoje 

podia debulhar amanhã? Debulha amanhã. Mas, e o 

marisco não morre não? Não. Ele ainda fica assim na casca 

por uns três dias, porque o meu passou três dias. A gente foi 

segunda... aí ontem choveu, choveu, a gente não conseguiu ir 

pra croas, nem consegui debulhar. Veio debulhar hoje, e ele 

tá bonzinho. [...] Aí, hoje vocês ficam aqui até que horas? 

(debulhando marisco) Eu nem sei, visse. Eu vou debulhar, 

depois eu paro. Esse ela coloca pra ir lavando, é... é pra ir 

lavando [...] Preta, vocês vão todos os dias pra maré? 

Todos os dias no horário da maré. Como é que vocês 

chamam, vocês dizem que vão pra croa ou maré? Pras 

croas... vai todos os dias, tô velha de ir na chuva. (Preta, 

marisqueira de Acaú, 2011) 
 

Os relatos mostram que o viver na e da pesca é determinado pela maré, 

onde 



156 

 

O tempo é visto e contado a partir do relógio da natureza. Dos ciclos da 
maré que vão e vem todos os dias. Das estações da natureza que implicam 
mudanças de espécies a serem capturadas. Enfim, o tempo é contado, 
percebido e apropriado de maneiras distintas para os pescadores, 
marisqueiras e outras categorias que fazem dos rios, mangues e mares, a 
fonte de reprodução social de suas vidas.” (CAVALCANTI, 2010, p. 80) 

Outras espécies também referidas pelos pescadores(as) na pesca 

artesanal, especialmente, na diversidade da coleta, são: unha de velho (Tagelus 

plebeius) e ostras. A unha de velho (Figura19) é “catata”, principalmente, pelas 

marisqueiras do lado de Pernambuco; é considerada um pescado de pouco valor, 

pois “não é alvo de atividade pesqueira significativa, também é capturada nestas 

camboas e em áreas marginais do estuário.” (UFPB; IBAMA, 2006, p. 42). Podia ser 

encontrada, com mais frequência, no rio Caú (na comunidade de Acaú), antes de 

sua poluição, como narrou Nadir (liderança comunitária de Acaú, 2005): 

 

Unha de velho tem aí na praia? Não, unha de velho é aqui 

no Caú. No rio. É um tipo de marisco... se um dia você comer 

unha de velho aqui no Caú, no lugar Acaú... você sabe que é do 

rio Acaú, não é da praia. O sururu eles pega no mangue. Num 

é, Luca? O sururu eles pegam mais pegando o braço de rio, já 

com o mar, tudinho. Mas unha de velho é pego aqui, pena que 

tá poluído. Tem muita gente que vive do sururu, siri mole, os 

meninos pega siri mole aí e vende. E vende pra quem? Vende 

par dono de bar, esse aí. (Nadir, liderança comunitária de 
Acaú, 2005) 

 

Figura 19 - Unha de velho (Tagelus plebeius) 

 
                                      Foto: Gilson Moura, 2006. 
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A coleta de ostra de mangue (Figura 20), abundante no passado em toda 

extensão do mangue, encontra-se comprometida pela poluição, o que tem 

prejudicado sua criação e extração.  

 

A ostra é passada para o atravessador a sete ou oito reais e 

vendida a dez. Quem tira ostra são os pescadores de 

Tejucupapo, Carne de Vaca e Povoação de São Lourenço. 

Ainda tem ostra viva no rio Megaó Mirim, mas é pouca. 

(pescadeira de Acaú, caderno de campo, 2009) 
 

Figura 20 – Ostras no mangue afetadas pela poluição 

 
                                                                            Foto: Gekbede Targino, 2010. 

 

Constatou-se, ainda, a presença de “currais” (Figura 21), cercos de 

madeira de mangue para captura do peixe, localizados nas imediações do estuário 

do Goiana, pertencentes a pescadores de Acaú-PB. 

Falo em trabalho mesmo de curral, eu mergulhava. Como é 

pesca de curral? Aqui tem muita pesca de curral, não 

tem? Antes tinha, mas o curral aqui ...eu fiz uma mais meu 

irmão, aí não deu muito certo. Mas como é a pesca de 

curral? A pesca de curral, pra fazer o curral você enfia um 

pau, depois outro pau, depois bota uma lenha, pra fazer o 

curral, enfia alguns paus do jeito do curral. Pra fazer um 

cercado? É, faz um cercado, um chiquerinho, e as salas, aí 
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depois você mede a rede todinha e leva pra botar lá. Aí bota 

a rede todinha lá e deixa. Aí todo dia você vai. [...] A gente 

mergulha pra fazer algum serviço, amarrar alguma isca se 

tiver solta, alguma vara que largar, se soltar né. Mergulha 

pra amarrar. (Ciso, pescador de Carne de Vaca, 2010) 

 

Figura 21– Presença de currais no estuário 

 
                                                                                              Foto: Gekbede Targino, 2011. 
  

4.2.2 A arte e os instrumentos de pesca 

Buscamos, por meio da história pesqueira, a compreensão da divisão 

familiar do trabalho, ou seja, como ocorre a divisão das tarefas: o que fazem as 

mulheres, o que fazem os homens, se as mulheres são parceiras dos maridos, como 

eles dividem o trabalho com elas e quais relações são estabelecidas no âmbito do 

trabalho.  

A pesquisa confirmou o que já afirmava a literatura sobre a 

socioantropologia marítima e pesqueira, que o parentesco exerce um papel 

fundamental nessas comunidades e que as mulheres desempenham relevância no 

estuário em foco, concentradas nos espaços da coleta de mariscos (Anomalocardia 

brasiliana). A discussão sobre a participação das mulheres na pesca tem sido 

recorrente nos últimos anos. Observa-se que há uma sensibilidade internacional em 

relação à pesca feminina, devido à crescente participação das mulheres nas 

instâncias política-institucionais, o que também é um dado significativo.  

Cavalcanti (2010) analisou a pesca feminina nas comunidades que estão 

circunscritas a Reserva Extrativista Acaú-Goiana, mostrando qual o papel das 
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mulheres pescadoras, pescadeiras e marisqueiras. Analisou a atuação destas nas 

esferas de trabalho e da política, a partir das relações de gênero e de sua inserção 

na atividade da pesca, numa nova configuração na qual essas atividades exercem 

um peso econômico no orçamento familiar.  

A coleta do marisco é realizada principalmente por mulheres(Figura 22), 

mas também alguns homens (Figura 23) a fazem como atividade auxiliar ou, ainda, 

em “tempos difíceis”, quando estão desempregados. 

 

Tem mais mulher no marisco, porque é assim... tem homem 

que faz o mesmo trabalho que a gente: cata, debulha, lava, 

descasca e vende. É, porque tem homem que tá tirando o 

marisco ali... tá, tá chegou à pesca da lagosta, ele pára (o 

marisco) e vai pra lagosta. Tem uns que é assim já vai pra 

lagosta, e tem outros que não, né. Tem outros que continua... 

Quer dizer, a mulher trabalha sempre no marisco? É, já o 

homem, ele pára pra fazer outro tipo de pesca. Pesca de 

mangote, mas não tem muito não, aqui do lado de Acaú. Só em 

Ponta de Cupim... foi pra Azul ali (Praia azul – Pitimbu/PB). 

Pitimbu? É por ali, quem vai pra Pitimbu, ali tem. Então aqui 

o forte é a pesca com marisco? É com marisco. (Preta, 

marisqueira de Acaú, 2011) 

 

E aqui tem muito pescador? Tem. A maioria das meninas 

aqui vive de maré. Catando marisco, aratu, quando o marisco 

tá escasso elas vão pro aratu, elas quebram o caranguejo de 

uçá, elas quebram o siri quando tá assim em andada, ela tira 

sururu de mergulho, elas vão pra ostra, arrisca taioba. 

Taioba também? Taioba, a unha de velho, é tudo, elas 

fazem tudo tá entendendo pra sobreviver. E tem homem 

também? Tem, tem homem marisqueiro, mas tem mais 

mulher... mas muitos homens assim quando o caranguejo tá 

escasso vai ajudar a mulher no marisco né. (Gedália, liderança 

comunitária da Povoação de São Lourenço, 2010) 

 

Aqui em São Lourenço tem muito homem catando. Como é 

que vocês chamam, cata marisco, cavam marisco? Eu não 

sei nem dá o nome... uns chamam marisqueiro, outros chamam 

catador de marisco, a gente chama tirar. Tirar marisco? 

Assim: “tu vai pra onde? Vou tirar marisco”. (Ciso, pescador 

da Povoação de São Lourenço, 2011) 
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Figura 22– Mulheres cavando o marisco 

 
                                                                          Foto: Gekbede Targino, 2005. 

Figura 23 – Homens cavando marisco 

 
                                                                                 Foto: Gekbede Targino, 2010. 

A maioria desses pescadores(as) e marisqueiras(os) catam, coletam e 

debulham marisco coletivamente. Sempre participa mais de duas pessoas. Na 

mariscagem, catar é sinônimo de pescar. Assim, catar, cavar, coletar, extrair são 

nomes dados à primeira tarefa desse tipo de pescaria, a mariscagem. O debulhar, 

por sua vez, é o segundo ato da pescaria. Ele é equivalente a despesca, pois 

 
Despescar é, de certa maneira, diferente de pescar. Para que a pesca se 
realize supõe-se a presença do homem e dos seus instrumentos de trabalho 
em interação com o peixe no seu habitat. Já a despesca consiste na 
retirada de peixes ou lagostas dos instrumentos fixos, como currais, covos e 
espinhéis, ou ainda das malhas das caçoeiras, sem a presença do pescador 
no momento de captura. (MALDONADO, 1994, p. 61)  
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O processo de trabalho da mariscagem conta com três etapas: coletar 

(chamado também de cavar, catar, extrair), beneficiar e comercializar o marisco. 

Coletado ou catado de forma artesanal era, no passado, apenas manualmente, 

“cavando com as mãos”. Hoje, usam com frequência o puçá(Figura 24), chamado 

pela população da Povoação de São Lourenço de jereré, um instrumento que possui 

um aro metálico com uma rede de malha com abertura de 10 a 12 mm, presa em 

forma de cone, para cavar o marisco na areia, separando-o mais rápido. 

Segundo Schmidt (1948, p. 5), o puçá é herança do conhecimento 

tradicional indígena e que “permaneceu com o mesmo significado, é como ainda 

hoje se denominam as pequenas redes para camarão, em forma de saco, usadas no 

litoral norte”, e também no Nordeste. O referido autor em seus estudos sobre a 

pesca no Litoral Paulista, na década de 40, identificou e descreveu o puçá com “uma 

rede em forma de saco, com quatro palmos e meio de boca (1 m), e malha de 1 cm 

de largura. Conserva-se aberto mediante um arco de madeira, em forma de 

bodoque, preso na abertura do funil” (SCHMIDT, 1948, p. 14). Portanto, um 

instrumento criado para a pesca do camarão, mas que tem sido utilizado nos últimos 

10 anos por muitas marisqueiras(os) do estuário Goiana e Megaó para retirada e 

seleção do marisco pescado, separando os maiores dos menores. 

Figura 24 – Marisqueira mostrando o puçá 

 
 

Figura 25 – Participação de crianças                     

                             
Fotos:Gekbede Targino, 2005. 
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Apenas os mais velhos ainda preferem catar o marisco, o que é uma 

minoria, e fazem questão de afirmar que usam apenas as “mãos”, fazendo críticas a 

quem usa (uma maioria) o puçá, pois alegam que na coleta manual é possível 

selecionar o marisco por tamanho, evitando que espécies miúdas sejam extraídas. 

 

Aí a senhora tira como? Com a mão [...] A gente chama  

arrancar, porque a gente fica arrancando os mariscos né. 

Cavando. Tem gente que cava, outro tira com puçá, aí vem 

arrastando com o mangote (a rede). Aí vem tudo... assim tá 

acabando. (Maria, pescadeira de Carne de Vaca, 2010) 

 

Aí vocês tiram marisco só com a mão? Só com a mão. 

Sempre foi assim? Foi, mas tem marisqueiro que usa outra 

coisa. Usa o quê? Agora tão usando muito um jererê, e é 

esse jereré que tá acabando mesmo o marisco. Ah, é? Por 

quê? Porque tira muito tira os novos tira tudo, se ficar os 

novos ele vai crescendo com o tempo tem mais né eles pegam 

com tudo antigamente tirava na mão é só tirava aquela 

quantidade e hoje vão tirar dez, doze sacos. (Sori, pescador 

da Povoação de São Lourenço, 2011) 
 

E na peneira já estraga? Eu acho que sim. Porque aqueles 

que ficam fechado, eu acredito que eles não abrem ali 

balançando naquela peneira. Aí fica um marisco sujo, cheio de 

casco, aqueles casquinho que um vai batendo noutro e vai 

quebrando, mas na mão fica um marisco mais melhor de 

comer. (Josefa, pescadeira de Acaú, 2005) 

  

Para a limpeza do marisco (beneficiamento), usam a “gálea”, grades de 

bebida ou caixa de madeira com uma rede fixada no fundo, da mesma espessura do 

puçá e, na maioria das vezes, menor, também chamada de peneira(Figura 26). 
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Figura 26- Marisqueira de Carne de Vaca peneirando marisco  

 
                                                                Foto: Gekbede Targino, 2010. 

 

O que é gálea? É um negócio tipo uma grade de bebida. Só 

que é diferente, sabe? Aí ela fica trocando os miúdos, 

colocando casca e peneirando sabe? Eu não gosto desde 

negócio não. Por quê? Porque é muita... é muito trabalho pra 

uma pessoa só porque vem grande, vem miúdo... (Maria, 

pescadeira de Carne de Vaca, 2010) 

 

Ela cata, é os mariscos novinhos. Ela tá debulhando... Ah, ela 

debulha na peneira? É uma peneira [...] Aí depois ela só vai 

cortar os capim (retirar a sujeira que fica) que cai. Colocar aí 

pra lavar, pra ficar branquinho. É um trabalhão, não é? 

Quantas horas ao todo pra catar, pra debulhar? Bota as 

horas nisso... (Preta, marisqueira de Acaú, 2011) 

 

Depois de cozinhado, tá cozinhado, aqui é ele (o marisco) 

depois a gente sacode pra cima. [...] Ele já cai nessa peneira 

aqui, aqui já é a casquinha. Assim é melhor que debulhar? 

(usando a peneira). É. (Filomena, marisqueira de Povoação de 

São Lourenço, 2011) 

 
Na pesca estuarina, a atividade pesqueira é orientada pelo conhecimento 

dos ciclos naturais, tendo em vista que o trabalho dos homens que vivem dessa 

atividade orienta-se pelas fases lunares e, consequentemente, pelos ritmos das 

marés (CORDELL, 1989, apud RAMALHO, 2004).  
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Aqui mesmo quando não tá dando peixe... a pessoa batalha de 

todo jeito e não consegue arrumar. Tem semana que a pessoa 

arruma o dinheiro que ganha no mês, tem semana que passa 

dois três meses sem ganhar nada na maré... Fica difícil 

demais. Eu mesmo só arrumei essa casa por causa disso, 

porque na maré minha filha, fui escapar [...] Pra o pescador 

tanto faz a maré alta ou a maré baixa... pras marisqueiras é 

mais maré grande, porque demora mais encher. É grande é 

quando tá mais seca. Que ela enche mais, seca, demora mais 

encher que é pra cavar os marisco e maré morta ela não seca 

muito pra pegar, fica sempre... cheia assim. E tem mais 

marisco quando ela tá grande? É porque dá mais tempo 

cavar. [...] Quanto mais tempo passar cavando mais dinheiro 

vem pro bolso. (Aline, pescadeira de Acaú, 2005) 

 

Tendo apropriação desse conhecimento, coletam, extraem o marisco e os 

colocam em sacos de ráfia (plástico) ou baldes para facilitar no transporte para casa 

ou de volta à “terra”. O beneficiamento do marisco (Figura 27) é a segunda etapa do 

processo de trabalho da “maré”, sendo realizado em casa, em seus quintais ou no 

porto da comunidade71. O processo dura cerca de cinco ou seis horas, dependendo 

dos quilos coletados e da mão de obra disposta. Na maioria das vezes, reunidos 

pelo parentesco e compadrio, em uma atividade familiar, passam tardes e noites 

limpando, cozinhando e separando por quilo o marisco.  

 

Tem dia que a gente começa quatro horas da manhã e 

termina de seis horas da tarde. (Jessica, marisqueira de 

Acaú, 2011) 

 

Aí cata o marisco depois debulha. Pra catar você usa o 

quê? O puçá e o jereré. O puçá e o jereré são diferentes? 

Não é o puçá mesmo... aí depois cozinha e vai debulhar e 

depois assar (cozinhar pra comer). Qual é a parte mais 

trabalhosa? Essa daqui (debulhar). Pra tirar não. Quando 

chega lá nas croas todo mundo tira no meio da bagunça aí... 

[...] Vocês vão ficar até que horas aqui? Até terminar, porque 
                                                 
71 Esse é o caso da população da Povoação de São Lourenço, onde muitos, devido à localização 
geográfica da comunidade e à dificuldade de transporte para conduzir os sacos de marisco, preferem 
beneficiar o marisco na margem do rio, reduzindo assim o peso e levando para casa apenas a carne 
pronta para o consumo e venda.   
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tem os meus de ontem. Vocês já debulharam quantos quilos 

hoje? Esse aqui já pesou cinco, não foi, nêga? Cinco já. Só os 

daqui dessa... os de lá ainda eu não sei que ela tá ainda com 

os mariscos ali. Esse vai cozinhar mais? Quando espuma 

assim, vocês sabem que ele abriu foi? Foi. Deixa eu tirar a 

concha dele. Aí você faz assim pra mexer, é (mostrando o 

cozimento do marisco). [...] Esse tá muito novinho... é, aí o 

novinho a gente vai jogar na praia de novo. Ah, vocês não 

debulham os novinhos não, o pequeninho? É quando ele não 

vai pro fogo e se ele permanece vivo, é. (Preta, marisqueira de 

Acaú, 2010) 
 

Esse processo todo de catar e debulhar vocês gastam, 

quantas horas? Ah tem vez que divide a hora que a gente 

chega. Pronto tamos chegando agora né, nesse momento, 

agora, são quinze pras doze..é nessa média. Vocês teriam 

saído da maré de hoje que horas, se tivesse ido pra 

maré? Se tivesse ido pra maré? A gente só sai assim quando 

a maré enche no mesmo momento que a gente tava lá, que 

apóia canoa [...] Quando ela cobre as croas... é que a gente já 

vem saindo. [...] Aí chega em casa, tem que vai cuidar em 

almoço, ai quando almoça vai botar no fogo. Tem vez quando a 

gente termina no início da maré mesmo é lá umas 6 horas da 

noite, depende do que tira, entendeu? [...] Aí vocês debulham 

em casa? É. Agora por enquanto a gente tá debulhando em 

casa, porque o prefeito aí ...butou um trator pra trazer. Aí o 

trator trazendo o marisco pra cá ... pra gente é melhor. 

Vocês debulham em casa? A gente chega, bota num 

cantinho, vai tomar um banho, vai... almoça, aí depois que 

almoça é que vai cuidar né. (Filomena, marisqueira de 

Povoação de São Lourenço, 2011) 
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Figura 27 - Beneficiamento do marisco em Acaú -PB 

 
                                                                              Foto: Gekbede Targino, 2005. 

 
 

Sem espaço adequado, as condições de trabalho e higiene são precárias. 

O marisco ainda nas conchas é colocado em latões e cozido de cinco a dez minutos, 

até que todas as conchas se abram. Para o cozimento, usam fogo à lenha, ou seja, 

“o combustível utilizado para o cozimento é madeira coletada na região e, alguns 

casos retirada dos manguezais” (UFPB; IBAMA, 2006, p. 25-26). 

Foi interessante observar que, em Acaú e em Carne de Vaca, as 

marisqueiras chamam a esse processo debulhar, limpar (Figuras 28 e 29); em 

Povoação de São Lourenço usam também o termo descatembar o marisco ou o 

sururu. 

E tira o sururu com o quê? Com a mão, joga dentro da 

canoa e eles vêm com lama e tudo, depois a gente vai pra 

costinha da maré e lava tudinho, quando vem traz pra casa e 

ainda vai descatembar. Descatembar? É tirar das buchas. 

Descatembar é limpar? É limpar ele todinho pra depois 

cozinhar, dá mais trabalho. [...] (Filomena, marisqueira de 

Acaú, 2011) 
 

Depois de cozido, seja debulhado ou descatembado, é colocado em 

peneiras e lavados, em seguida despejado sobre a mesa adaptada para a “limpeza”. 

A carne do marisco, depois de limpa, é acondicionada em sacos plásticos de 1 quilo. 

Quem não tem freezer repassa ou guarda na colônia, na geladeira de parentes, ou 

vende imediatamente a proprietários de restaurantes, bares locais ou 
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atravessadores “pombeiros” que o comercializam nas feiras livres de Pitimbu, 

Caaporã e Goiana. 

 

Figura 28 – Preta e família debulhando os mariscos catados 

 
                                                                             Foto: Gekbede Targino, 2011. 

 

Figura 29 – Preta e família debulhando os mariscos 

 
                                                                                Foto: Gekbede Targino, 2011. 
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Muitas mulheres escolheram a atividade para auxiliar seus maridos e/ou 

para o sustento da família, como afirmou uma pescadora: “Nós trabalhamos por nós 

e pelos nossos companheiros.” (pescadeira de Acaú, caderno de campo, 2009). 

Muitas pessoas que trabalham com a mariscagem contam que 

aprenderam a arte de catar e debulhar com a mãe, vizinhas e tias desde cedo, como 

mostrado anteriormente, fazendo desse trabalho sua sobrevivência e, ao longo da 

vida, a manutenção dos filhos, mas também um momento de sociabilidade e prazer, 

quando estão imersas nas croas.  

O trabalho é sofrido, mas também é descontração, pois a 

gente fofoca, conversa e fala da vida. Se distrai e torna o 

trabalho menos sofrido. Tem dia que nem sinto. (marisqueira 

de Acaú, caderno de campo, 2010) 

A pesca do marisco também é diversão? É, é sorriso [...] 

olha ali como ela tá catando agora. [...] Aí vocês aprenderam 

com os pais a catar marisco? Foi. E hoje vocês catam 

marisco por quê? Pra sobreviver. E eu dou graças a Deus 

porque tenho esse marisquinho, visse. Se não tivesse, podia 

dizer que pra mim o mundo tava perdido, porque é o que eu 

tenho pra sustentar minhas filhas. A vida toda trabalhei com 

o marisco. [...] (Preta, marisqueira de Acaú, 2010) 
 

Percebe-se, com isso, que o trabalho é uma categoria essencial para a 

existência do ser pescador(a), atrelado a valores socioculturais, pois  

 
O trabalho é definidor e definido no jogo das tramas societárias. Por isso, 
ele sozinho não explica a complexidade da formação e desenvolvimento do 
ser social, em sua configuração decorrente de situações sociais, culturais, 
ambientais, políticas, econômicas e históricas. De fato, dizer que o trabalho 
é uma categoria essencial para a existência do ser social não é o mesmo 
que afirmar que a realidade de pesca só pode e deve ser explicada pelo 
trabalho, visto que os valores socioculturais sempre desempenharam papel 
significativo de influência nas escolhas/alternativas edificadas pelos grupos 
na construção de sua sobrevivência. (RAMALHO, 2006, p. 55) 

 

Sobre a atividade da pesca de peixe, prevalece a masculina. Seu Aldeci 

Rodrigues da Silva (Ciso, 53 anos) pesca há 40 anos. Seu Armando Ferreira de 

Santana (56 anos) começou a pescar desde os 9 anos de idade.  
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Tenho 53 anos, 40 anos que pesco. Comecei a pescar eu tinha 

10 anos, com 8 anos eu comecei a pescar era dois doidos num 

galão só de mangote arrastando por não podia, e ainda era 

ruim de arrastar. Aí após como pescador de baiteira eu tava 

com 10 anos, já foi de rede pescava quatro homens eu ia 

puxar as cordas com 10 anos. [...] É tradição da família 

pescar, é. (Ciso, pescador de Carne de Vaca, 2010) 

 

Minha idade é 55... 56. O senhor pesca há quanto tempo? 

Desde o nove anos que eu pesco né, pra fazer as contas aí eu 

sou meio enrolado... é nove anos, eu comecei a pescar com 

meu pai. Nove anos, ele começou levar a gente pra maré. Não 

é só eu não, tem um bocado de irmão que... quer dizer, agora 

só quem tá vivendo mais da pescaria sou eu, porque os outros 

tão daqui pra cidade, tem um que é pedreiro, esse que é 

pedreiro nunca pescou não. Tem dois que é pedreiro, um 

deixou de pescar pra ir trabalhar de pedreiro, o outro nunca 

pescou. (Armando, pescador de Carne de Vaca, 2010) 

 

Pescadores de Carne de Vaca-PE que aprenderam, na infância, com os 

familiares a arte da pesca, o manejo sobre as águas e a identificação de quando o 

mar ou o rio está “bom para peixe”. Um trabalho também coletivo, pois, geralmente, 

na embarcação utilizada para pescaria, vão dois pescadores, responsáveis pelo 

auxílio do movimento do barco, pelo lançamento e manejo da rede, assim como pelo 

seu remendo após o retorno do mar ou do rio (Figura 30). Pois entre o pescar e o 

despescar, tem a manutenção dos instrumentos de trabalho. Em conjunto, eles 

definem as normas e as condições da marcação72, “um elemento fundamental à 

apropriação e ao usufruto do mar pelos pescadores.” (MALDONADO, 1994, p. 105). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Segundo Maldonado (comunicação pessoal, 2012), a marcação é um método utilizado pelos 
mestres de pesca e pelos pescadores para reconhecer seus roteiros no mar em direção aos bancos 
de peixe. Objetiva que cada bote se organize espacialmente nas pescarias. Os marcos da terra como 
um coqueiral, um promontório, a torre de uma igreja, por exemplo, são usados como pontos de 
orientação na saída e na volta dos botes. 
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Figura  30 – Na caiçara de pesca: Seu Armando remendando a rede 

 
                                                                             Foto: Gekbede Targino, 2009. 

 

Figura 31– Na caiçara de pesca: Seu Armando e seu parceiro Ciso 

 
                                                                          Foto: Gekbede Targino, 2011. 
 

As embarcações, como botes ou canoas, são identificados nas 

comunidades de caicós. Eles têm o fundo mais chato que as demais embarcações e 

são puxados à vara, à vela ou na “rabeta” (motor). Além dos caícos, as jangadas 

(Figura 31) e baiteras também são usadas como “meio de transporte que permite 
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aos pescadores o acesso aos espaços produtivos do mar” (MALDONADO, 2011, p. 

205), e do estuário, no caso na Resex Acaú-Goiana (Figuras 32 e 33). 

 
Figura 32 – Embarcações: jangada motorizada (à frente) e caíco sem motor (ao fundo) 

 

 
 
 

Figura 33 – Embarcações ancoradas em Acaú-PB 
 

 
                                                                            Fotos: Gekbede Targino, 2010. 
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Figura 34- Embarcações à vela 

 
 

 

 
                                                                                         Fotos: Gekbede Targino, 2011. 

 

Segundo Maldonado (2011, p. 209), os botes são: 1) Meio de transporte 

2) Instrumento de trabalho 3) Meio de acesso ao mar. Para Maldonado (2011, p. 

205), o bote, por exemplo, é “em si um instrumento de trabalho cuja utilidade se 

realiza em articulação com redes, espinhéis, covos, anzóis, potes de barro, cestas, 
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linhas e tantos outros elementos utilizados para pescar.” No caso aqui posto, os 

caícos, as jangadas, as baiteras apresentam as mesmas utilidades, apenas com 

algumas particularidades conforme a espécie capturada e o instrumento utilizado, e 

são o acesso a lugares mais distantes, às camboas e aos demais pontos de pesca 

(as croas).  

 A autonomia das embarcações são determinadas, muitas vezes, pela 

tecnologia utilizada, favorecendo o acesso ao mar e a certas formas de navegação 

(Maldonado, 2011, p. 205). Os caícos são utilizados como transporte entre as 

comunidades, na pesca de peixe no estuário e para se chegar às croas, como dito 

anteriormente. As baiteras são botes ou canoas um pouco maiores e são usadas 

para o mar de fora, na “pesca grande”: a da lagosta.  

Luzia contou que esse tipo de embarcação, no passado, só era possível a 

homens de “posse” e que, diante das condições de vida consideradas mais 

precárias do que hoje, impossibilitavam a posse de embarcações, restando a 

alternativa de trabalhar em canoa emprestada ou alugada, dividindo-se o que fosse 

pescado com o proprietário. Essa “troca” ou empréstimo ainda é recorrente hoje, em 

um grau menor do que no passado, devido ao “crescimento econômico” das 

comunidades e às linhas de crédito cedidas pelo Governo Federal à classe de 

trabalhadores/pescadores, o que, ao longo dos últimos anos, facilitou a posse da 

embarcação. Porém, não podemos negar que, segundo os entrevistados, a 

embarcação ainda é um instrumento que nem todos os pescadores(as) possuem, 

fato confirmado pelas narrativas de Luzia (marisqueira de Acaú, 2006): 

 

Tinha mais barco de pesca do que hoje? Antigamente... 

Não. Tinha mais caíco, que chama de canoa. Era barco de 

pesca. Hoje os barcos vem do Ceará, vem de não sei de onde, 

e... por aí, desse meio de mundo [...] os barcos de Pitimbu 

vem tudo fazer a manutenção dos barcos aqui, não fazem lá. 

Ajeita barco, os barcos de Pitimbu vem tudo pro rio de cá. 

Ajeitar os barcos, é. [...] Era caíco, era baitera, nerá? 

Baitera. A pessoa mais rica possuía um baitera.  
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4.3 Os espaços da pesca, os lugares da memória: territorialidade e conflitos 

 

Ao longo dos vários diálogos de orientação, entre estes sobre os espaços 

que são apropriados pela atividade pesqueira, Simone Maldonado (comunicação 

oral, 2009) ensinou-me que “A questão no mar é o espaço, porque o tempo o 

homem se ocupa. A briga é por espaço. A possibilidade de pescar é a natureza 

que dá”. Assim, é possível refletir sobre a relevância que os espaços têm na 

compreensão dos sentidos e significados da pesca, assim como suas mudanças 

atreladas a fatores de ordem econômica, social, cultural e política. 

Segundo Diegues (2004, p. 24), o mar é um espaço cheio de “marcas”, 

“indicadoras de territórios”, estabelecidas por pescadores artesanais dentro do 

processo tradicional de captura. O mesmo ocorre nas comunidades à margem do 

estuário dos rios Goiana e Megaó, por isso consideramos que a apropriação social 

do espaço destinado à pesca é “simultaneamente um ato cultural e produtivo” 

(DIEGUES, 2004, p. 198), a partir dos acordos tecidos nas relações com a terra e o 

ambiente aquático, nesse caso, o estuário e o mar, pois,  “[...] a apropriação do mar 

e de seus recursos requer um conhecimento de um código de saber-fazer que é 

construído e ritualizado no mar pela tradição, aprendizado, experiência e intuição.” 

(DIEGUES, 2004, p. 198). 

Dentre as noções, sobretudo a de espaço que nos esclarece a reflexão 

neste trabalho, está a compreensão de que, para as comunidades pesqueiras, há 

uma percepção sobre dois mundos: a terra e o mar. A terra e o mar são dois 

mundos distintos, mas que a partir deles os pescadores percebem a natureza. Para 

Silva (2000 apud Diegues, 2004), podemos classificá-los em 

 
os que vivem na terra são vistos em relação de contiguidade 
com os pescadores e são classificados segundo critérios 
antropomórficos. Os que vivem no mar são ligados à terra por 
relações de analogia, sendo esse ambiente visto com a 
imitação da terra, reforçada pela similaridade das formas entre 
os seres desses dois mundos. 

 

É nítido que a prática pesqueira desenvolve-se na apropriação da “terra e 

do mar” como dois mundos distintos, mas interligados, que a partir deles os 

pescadores percebem e se apropriam da natureza. Assim, podemos afirmar que o 

tempo e o espaço são referenciais para as sociedades de pescadores(as) na 
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delimitação ainda na terra das práticas pesqueiras necessárias ao manejo “sobre as 

águas” (no mar e no rio), categorias fundamentais para utilização “do tempo e 

usufruto do espaço” (MALDONADO, 2011). 

Outro fator relevante à observação, que não podemos desconsiderar, é 

que o sagrado (os mitos, a crença religiosa) também é responsável pela delimitação 

dos espaços da pesca, ou seja, dos espaços destinados por essas sociedades ditas 

tradicionais. Não apenas por fatores materiais, mas, muitas vezes, pelas relações 

simbólicas com o sagrado ou as “forças sobrenaturais”. Nesse aspecto, Diegues 

(2004, p. 24) cita o exemplo da Costa Oeste da África, onde o uso de ilhas e mares 

são tidos como locais sagrados e religiosos para rituais de iniciação, o que 

determinava onde, quando e como se apropriar daqueles espaços. Isso mostra, ao 

mesmo tempo, que comunidades tradicionais 

 
[...] desenvolveram, ao longo dos séculos, formas engenhosas 
de conservação do habitat marinho e seus recursos, 
estabelecendo áreas onde os próprios homens não podem 
penetrar, por serem sagradas, locais onde habitam divindades 
que não podem ser perturbadas (BOURGEOIGNIE, 1972; 
DIEGUES, 1994 apud DIEGUES, 2004, p. 24) 

 

A identificação e o sentido atribuídos a esses espaços delineiam o modo 

de pescar assim como o modo de vida pesqueiro. Falar de espaço nem sempre 

significa falar de um dado concreto, de uma realidade por assim dizer geográfica da 

natureza com que o homem se confronta para se reproduzir (MALDONADO, 2000, 

p. 59). Assim, ao longo da pesquisa de campo, identificamos quais os espaços são 

ou eram, no passado, utilizados para pesca artesanal, seja no armazenamento dos 

instrumentos de pesca, seja no ato do trabalho propriamente dito.  

Os pescadores se inserem numa relação com o espaço marítimo e 

estuarino. Aprendem o trabalho dos pais como se fosse parte da brincadeira em 

família, com os amigos e vizinhos, e com eles determinam até os lugares de ancorar 

os barcos. 

 As caiçaras, a maioria barracas de palha, estão localizadas à beira do rio 

e do mar (Figura 35). São os espaços onde os pescadores guardam seus 

apetrechos de pesca: as redes, as boias, as varas, a âncora etc. 
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Figura 35– Caiçara e redes 
 

 
                                                                         Foto: Gekbede Targino, 2011. 

 

As embarcações, de pequeno a médio porte, essencialmente de madeira, 

utilizadas pelos pescadores artesanais, ficam ancoradas nas áreas de desembarque 

pesqueiro, notadamente às margens junto à foz do estuário dos rios Goiana e 

Megaó, nos lugares chamados de Porto de Canoé (Figura 36), próximo à 

comunidade de Carne de Vaca-PE, no Porto da Vargem da Povoação de São 

Lourenço-PE (Figura 37), e, ainda, nas camboas que cortam a comunidade de Acaú-

PB (Figura 38). 

Figura 36 - Embarcações ancoradas em Canoé em Carne de Vaca-PE 

 
                                                                                 Foto: Gekbede Targino, 2011. 
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Figura 37- Embarcações ancoradas no Porto da Vargem em Povoação de São Lourenço-PE 

 
                                                                                    Foto: Gekbede Targino, 2005. 

 
 

Figura 38- Embarcações ancoradas em Acaú-PB 

 
                                                                                                Foto: Gekbede Targino, 2010. 

Essas embarcações são essenciais ao acesso às croas (bancos 

arenosos), onde se concentram os mariscos, assim como a pesca de outras 

espécies. 

Me diz teu nome completo, Filomena. Severina Isabel dos 

Santos [...] essa daqui (mostrando foto) é eu peneirando o 

marisco lá no porto, [...] aí é meu barco. Vocês têm o barco 
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pra ir? Tenho um barco... é um caíco, caiquinho o meu. Todas 

as marisqueiras têm barco? Nem todas [...] fica mais difícil 

quando não tem barco. Fica. Aqui é eu, tirei do fogo. Tô 

peneirando tá vendo aqui é a peneirazinha aí o marisco sobe 

que é pra soltar por aqui. (Filomena, marisqueira de Povoação 

de São Lourenço, 2011) 
 

 No diagnóstico socioeconômico realizado em 2006, que subsidiou a 

criação da Reserva Extrativista Acaú-Goiana, as equipes da UFPB identificaram os 

bancos (pontos de pesca), também chamados de “croas”, mais utilizados para a 

pesca, principalmente, a do marisco. Os principais bancos de mariscos encontram-

se nas desembocaduras dos rios Goiana e Megaó. Foram identificados 7 (sete) 

bancos arenosos onde há a maior concentração de mariscos (Anomalocardia 

brasiliana). Os espaços onde são extraídos pelas(os) marisqueiras(os) estão 

concentrados na foz do estuário do rio Goiana (Figura 39). Os bancos onde são 

encontrados a espécie de sururu estão no rio Goiana, próximo à comunidade de 

Acaú-PB, como no rio Megaó, próximo à Carne de Vaca-PE (Figura 40). 

 

Figura 39 – Os espaços dos bancos de mariscos 

 
      Fonte: UFPB; IBAMA, 2006. 
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Figura 40 – Os principais bancos de sururu (Mytella charruana) 

 

 
           Fonte: UFPB; IBAMA, 2006. 

 

Esses dados foram confirmados pela observação de campo (2009-2011) 

e pelas narrativas dos entrevistados na nossa pesquisa. Segundo relatos dos 

entrevistados, esses bancos são nas croas da Ilha dos Cachorros, de Canoé, do 

Bandeira, de Barra Nova, do Arrombado, do Barbudo, da Taioba, do Siri, de dona 

Joana73. 

Preta, aí onde é que vocês catam marisco, os locais? Tem 

a ilha, que é a Ilha dos Cachorros... tem a Barra Nova... é do 

lado do Acaú. Tem o banco que é logo aqui no meio do rio, que 

chama o banco, o rio de Goiana... No rio? No meio do rio 

tem um banco? É perto da... do barco pra lá um pouquinho 
(Preta se refere à croa de Canoé, próxima à Carne de Vaca) 
[...] Aí pra quem vai pra Caaporã ali em frente a POTI, já tem 

a... como é o nome que eu falei... o Barbudo... é outra croa. Já 

também a croa da Andorinha. Onde é essa da Andorinha? É 

pra lá também, é assim tem muito... E tem alguém que cata 

marisco lá na ilha Tariri onde é a Atlantis? Ou ali 

                                                 
73 Os nomes dados às croas fazem referência ao bairro, a características do espaço ou ao 
proprietário que reside próximo ao local. É importante ressaltar que esses foram os bancos de pesca 
citados pelos entrevistados, porém não conseguimos precisar a localidade de todos por nome, pelo 
fato de muitos serem mais distante da foz do rio Goiana, e nos discursos apenas relatavam que estes 
mais distantes “ficam lá pra dentro do mangue”. 
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ninguém cata marisco por ali? Não, é mais pro pessoal de lá 

mesmo. (Preta, marisqueira de Acaú, 2011) 

 

Na Ilha dos Cachorros tem muito marisco. Outros preferem 

catar marisco na croa dos Bandeira. A croa de Barra Nova 

em Pontinha. (pescador de Acaú, caderno de campo, 2010) 

 

Onde o pessoal de Povoação pesca? Nas croa de Canoé 

(Carne de Vaca) e em Acaú, nas croa dos Cachorro, nas croa 

dos Bandeiras. O marisco você pegava onde, no Goiana? 

Não, no rio Megaó, porque esse rio daqui cai pra Caú. Aí tira 

lá por trás do Caú naquelas croas. Certo, vocês tiram nas 

croas de Canoé? É, e nas croas de Caú. Agora a gente vem 

pelo braço do rio. Onde é as croas de Caú? É aquelas croa 

que fica com a balsa no meio, passa por umas croas que fica 

bem comprida em Acaú. É a croa do Siri ou a croa do 

Cachorro? É a croa do Siri e a croa do Cachorro, a gente já 

foi até pra croa do Bandeira. No tempo desse era mais 

seguro eu não tinha medo de nada mesmo. Por que a croa do 

Bandeira é perigosa? É mais perigosa, é lá pra Caú. 
(Filomena, marisqueira da Povoação de São Lourenço, 2011) 

 

E as marisqueiras de Povoação catam marisco onde? umas 

catam em Canoé, Carne de Vaca, e outras elas catam também 

aqui no porto. (Gedália, liderança comunitária de Povoação de 

São Lourenço, 2010)  
 

Onde é que vocês pescam marisco? Pesca lá pra dentro. Na 

croa da Taioba. É , onde tem a balsa... agora sendo pra 

frente [...] entrando pra dentro, lá no fim onde já faz a 

curva pra Caú. [...] as croas dos taiobas ficam do lado de Caú 

onde a balsa passa e as croas dos Siri e dos Cachorros fica 

pro lado de lá [...] Mas vocês chegam até o lado de Acaú? 

Não, não a gente fica do lado de cá, aí a balsa travessa. Do 

outro lado fica a croa do Bandeira, croa do Bandeira que é as 

croas do Caú. [...]Ah, tem as croas do Siri também.  As croas 

do siri fica onde? Do outro lado depois das dos Cachorros, 

atravessando as ruas... aí fica um monte de canoa de vento 

virando, porque tem muita gente que tira de puçá com galeá 

pra peneirar. (Maria, pescadeira de Carne de Vaca, 2010) 
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Na croa de Dona Joana tinha muita unha de velha. Essa croa 

é nova, mais ou menos doas anos 70 pra cá era areia e depois 

foi criando lama”. Do lado esquerdo da croa de dona Joana 

fica o mangão local de mangue onde os pega caranguejo. 
(pescador de Povoação de São Lourenço, caderno de campo, 
2010) 

 

Filomena acha a coleta na croa do Bandeira perigosa devido à distância e 

ao risco na travessia da foz do rio Goiana. E explica: 

Aí quando o vento tá brando ainda vá lá, mas quando o vento 

tá agitado... quanto mais o vento tá agitado, mais o mar é 

alto. Canoa de vela, quanto o vento dá na vela ela sustenta, 

mas só no remo ela bate muito no mar, e já tive um acaso que 

quase eu me acabo ali no Caú, se não soubesse remar mesmo 

tinha me atacado. 
 

São espaços de uso comum nas comunidades da Resex, selecionados de 

forma aleatória ou através do segredo74, pois as marisqueiras mais experientes 

sempre sabem onde têm mais marisco e para esses espaços se dirigem.  

Ao tratar da relação das mulheres e homens que circulam nesses 

espaços e os escolhem, foi relevante observar as estratégias que utilizam, pois “a 

relação com o meio é de usufruto e não de posse, numa sociedade em que o 

costume protege o patrimônio comum.” (MALDONADO, 2000, p. 60), e quando 

essas comunidades tornam-se unidades de conservação, o espaço comum é 

evidenciado como público (espaço institucionalizado) e, obrigatoriamente, suscetível 

a fiscalizações e reorganizações de uso, a partir de um plano de manejo75 e 

utilização.  

A alguns pontos de pesca é possível se chegar a pé, conforme a distância 

entre eles e a residência do pescador(a). A outros, apenas por meio de embarcação 

fazendo a travessia do rio, como é o caso das marisqueiras de Acaú que precisam 

se deslocar para chegar às croas do lado de Pernambuco, onde pescam. Alguns 

que não têm barco, pegam emprestado com os pescadores amigos ou parentes 

(Figura 41), como contou Preta (marisqueira de Acaú, 2011): 

                                                 
74 Categoria desenvolvida por Simone Maldonado em seus estudos sobre as comunidades de 
pescadores na Paraíba, presente na obra Mestres e mares: espaço e indivisão na pesca marítima 
(1994).  
75 O plano de manejo tem como princípio básico a prudência no cuidado “para não acabar” (CUNHA; 
ALMEIDA, 2002) os recursos naturais. 
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E o barco que vocês usam é sempre emprestado? É. Meu 

empréstimo é na colônia, aí eu vou tentar tirar pra comprar 

um. Quando vocês pegam o barco emprestado vocês pagam 

alguma coisa? É só emprestado. [...] mas teve uma mulher ali 

que a gente... minha prima, teve uma vez que ela alugou pra 

gente, mais desses outros não. A gente quando vai pegar, a 

gente pede.  
 

Figura 41 – Preta e a amiga indo para as croas 

 
                                                                              Foto: Gekbede Targino, 2009. 

 

No entanto, “tem pescador que sai de Caú a pé pra pegar sururu no rio 

Megaó Mirim” (pescadeira de Acaú, caderno de campo, 2009). Muitos pescadores 

da Povoação de São Lourenço caminham horas até chegar às croas, pois, das três 

comunidades estudadas, é a mais distante. Para facilitar o trabalho dos 

pescadores(as), a prefeitura contratou um transporte (trator) que pega os sacos de 

pescado em Carne de Vaca e os leva até sua residência, porém esse serviço não 

consegue atender a todos da comunidade, apenas minimiza a dificuldade do 

trabalho de uma parcela dos estuarinos. É o que percebemos nas narrativas de 

Filomena e Sori (Povoação de São Lourenço, 2010). 

 

Vocês vão pras croas Canoé de barco, só vai de barco? É. 

Não, tem vez que a gente vai de pé, agora é sofrimento. Vai 
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daqui pra Carne de Vaca de pés. Tem vez que quando é pra 

trazer, pra não trazer na cabeça arrasta de Canoé... lá pro 

ponto do ônibus, a gente tem que pagar pra trazer no ônibus. 

Agora o prefeito tá perto de sair, [...] inventou de botar um 

trator pra trazer, mas só é agora [...] Mas com o trator 

melhorou pra vocês? Melhorou, porque ao menos a gente 

trás pra cá, e não no outro dia, por tinha que chegar cansada 

e subir com o marisco na cabeça...porque a ladeira é grande, 

a ladeira é alta. E você subiu com quilo de marisco aquela 

ladeira? É que a gente tinha tempo que o que trazia dava 

três a quatro viagem lá embaixo. (Filomena, marisqueira) 

 

Vai pra lá caminhando, a pé? A pé a gente vai e vem, agora tá 

melhor porque tem um trator aí, não é muito bom não, mas tá 

quebrando esse galho, , a gente deixa lá (deixa os sacos de 

marisco em um lugar indicado) o trator vai buscar. Ah tem 

um trator que vai buscar? É. Mas aí como é que ele sabe 

de quem é o marisco? A gente vem, a gente arruma, tira o 

seu, tira o seu... Dá confusão não? Não. Cada põe a marca, 

bota uma marca no saco, cada um marca o seu, e ele sai de 

porta em porta entregando. (Sori, pescador) 

 
As residências são utilizadas, pela maioria dos estuarinos das 

comunidades estudadas, como espaço para a despesca do peixe, do marisco, do 

caranguejo, do aratu etc., e também como ponto de comercialização. E, assim, com 

finalidades produtivas, dividem o espaço estuarino em pontos ou zonas de pesca, 

“lugares de abundância cujas rotas e localizações são objeto de segredo” 

(MALDONADO, 2000, p. 60). 

Dessa forma, afirmamos que o território acena também a noção de lugar, 

na medida em que é recurso ou espaço de subsistência, mediante o qual os povos 

marítimos definem e delimitam seu trabalho sobre as águas. Assim, “o domínio 

prático da natureza entre os pescadores se viabiliza nas representações que cada 

grupo faz da instância natural que explora com fins de subsistência”. (MALDONADO, 

1994, p. 105). 

Outro aspecto que aqui cabe ressaltar é que as comunidades marítimas 

se constituem pela prática dos pescadores num ambiente marcado pelo perigo, 

risco, mobilidade e mudanças físicas (DIEGUES, 2004, p. 56). São desafios, 
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dificuldades, incertezas e riscos vivenciados constantemente pela gente da maré, 

como mostra a narrativa dos pescadores: 

  

A pesca, hoje tá mais difícil. Antes era melhor. Pra 

mergulhar tem que ter coragem. Não tem barco e o peixe 

diminuiu. (seu Antonio, pescador de Acaú, caderno de campo, 

2008). 
 

É difícil (pescar). Tá ruim né, a situação da pescaria é mais 

difícil. Porque toda hora, toda hora não dá pra gente ir pro 

mar, às vezes tá ventando muito, às vezes tá chovendo aí não 

dá toda hora pra ir pro mar, aí ele tem outro meio pra tá 

viver. Tem muita gente que pesca aqui em Carne de Vaca? 

Tem um bocado, tem bastante gente pesca. (Ciso, pescador 

de Carne de Vaca, 2010) 

 

E atrelada ao risco, a mobilidade, as dificuldades enfrentadas nos 

espaços da pesca artesanal também revelam relações tensas e disputas por 

territorialidade. Conflitos por uso de recursos naturais: na convivência, na 

exploração, no consumo (repasse do pescado).  

Sendo assim, ao “olharmos” as três comunidades da Resex Acaú-Goiana 

aqui estudadas, torna-se necessário percebermos, a partir da observação dos 

aspectos sociais, culturais e econômicos, das práticas cotidianas, como os nativos, 

mestres e pescadores participam da produção e circulação na pesca; até que ponto 

resistem para sobreviver, como ocupam seu território e, consequentemente, 

reafirmam sua cultura contribuindo na transmissão do saber/fazer pescador(a). 

Nesse processo, percebemos momentos de conflitos, em que o consentimento e a 

resistência são esferas imbricadas para evidenciação da cultura e da identidade de 

um grupo social.  

Podemos também observar que o mar é “um espaço de competição”, 

como afirmou Diegues (1997, p. 121), mas também o rio, as croas, pois os conflitos 

surgem nessa competição por usufruto dos espaços comuns onde os recursos 

naturais são extraídos.  

Observamos que, nos espaços comuns da pesca no estuário Goiana e 

Megaó, alguns conflitos surgem pela vinda de pessoas de Pernambuco para pescar 

nas croas do lado de Acaú e vice-versa e de outros estados. 
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Tem época que cessa um pouquinho, que nem agora mesmo. 

Mesmo agora vai cessar que o pessoal acabou com a geração. 

[...] Vai acabar? Vai chegar uma época aí, só vai ter 

areia...tão tirando muito tem época não, tem época que ele 

permanece...se caba fica mais difícil. Porque só tira quem 

tem canoa que vai pro outro lado, e quem não tem canoa fica 

mais difícil. Pronto, a gente mesmo...porque minhas irmãs que 

governam a canoa.Tem muita pescadora, tem. (Aline, 

pescadeira de Acaú, 2005) 

 

E a maioria desses barco que vem tá aí no Caú, tudo é do 

Ceará. [...] É o seguinte...e aí acaba com a gente... as sequelas 

[...]  aí como eu disse: quando a maré vem dá um negocinho 

que é pra alegrar. (pescador de Povoação de São Lourenço, 

2010) 
 

É, eles vêm pra ir pro Caú, é do Ceará. A maioria desse barco 

é do Ceará. (pescador de Carne de Vaca , 2011) 

 

E conflito, vocês têm algum conflito? Tô falando com a 

chegada de pessoas de fora, de veranistas, de usina de 

camarão? Os barcos de fora, os pescadores não deixa 

entrar aqui, os barcos que vem de fora, os pescadores de 

lagosta. (pescadeira de Acaú, 2011) 

 

 E vem gente de fora pescar aqui? Vem gente de São 

Lourenço, de Acaú também vem. Tem que ter... o povo que 

vem de São Lourenço, de Acaú tira mais que a gente daqui, 

porque a gente tira na mão, tá entendendo? Enquanto eu tiro 

um punhado de marisco eles tiram dez punhado. Agora 

muitos tiram pra destruir, fica na praia e com o sol quente 

mata os bichinhos. Até vende, mais é nesse caso, porque ele 

vende porque ele tira muito e não quer saber se tá graúdo ou 

se tá miúdo. Porque o marisco miúdo tá acabando a 

produção...e ele graúdo ele desova, e a gente nunca vai catar 

marisco pra não ter, né isso. Se a gente pega os miúdos, a 

gente vai buscar e não tem mais. Era quem nem aqui, aqui 

tinha tanto que doía nos pés [...] Depois da procissão de São 

Pedro...Menina,  isso acabou! Você acha que acabou por 

quê?  Porque o povo tirou muito, tira muito. E só Deus é quem 

sabe porque foi um momento em que o puçá vem muito, se 
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tivesse só coisa pra corrigir o puçá. (marisqueira de Carne de 

Vaca, 2011) 
 

Os “outros” que chegam e competem com os estuarinos são pescadores 

e, principalmente, os pescadores do estado oposto, assim como os armadores do 

estado do Ceará, como constam em algumas narrativas acima, que contratam 

pescadores locais para pesca da lagosta e ancoram suas embarcações às margens 

do Goiana. Para Cavalcanti (2010), a presença dos pescadores/armadores do 

estado do Ceará em Acaú ocorre porque 

 
O estado do Ceará é beneficiado pela lagosta pescada na região de Acaú 
porque como lá os estoques acabaram então os pescadores cearenses vem 
pescar na região. Eles desembarcam em Acaú e reembarcam para o Ceará 
que dela exporta a lagosta. Sendo considerado o maior produtor de lagosta 
do Brasil sendo que toda produção cearense é pescada na região de Acaú 
em Pitimbu. A lagosta é o produto do mar mais caro e com maior índice de 
valor agregado, sendo ela considerada o outro do mar. (CAVALCANTI, 
2010, p. 25)  
 

Para alguns, essa presença oportuniza emprego; para outros, atrapalha a 

pescaria devido a concorrência desleal (barcos melhores). Em todas as 

comunidades, marisqueiras e pescadores reclamam da pesca realizada pelos de 

fora (de outros estados), afirmam que eles não têm consciência ambiental e 

degradam o meio ambiente na extração do marisco. Por terem a pesca como a 

maior parte, em alguns casos única, da renda econômica, os pescadores deveriam 

ser os principais atores responsáveis pela manutenção e manejo do meio ambiente, 

tendo em vista que seriam os mais prejudicados caso ocorra um desequilíbrio 

ambiental.  

Para Geertz (1989), padrões culturais persistem por constituírem 

paradigmas para respostas atualizadas diante de situações concretas vivenciadas 

pelos grupos sociais, afirmativa confirmada pelos depoimentos dos pescadores e 

lideranças comunitárias (2010):  

 

Pescar e lutar, essa tem sido nossa vida. Nossa pergunta 

sempre foi por que a terra está sendo invadida e o pescador 

expulso. 

 

Nós estamos sendo prejudicados pelo modelo de 

desenvolvimento que falava que era o futuro da nação.  
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Não é fácil. Quantos de nós já não foi ameaçado? [...] Só nos 

resta a lutar e acreditar. 
 

Assim, reafirmamos que os modos tradicionais de ação tendem a persistir 

ou se restabelecer nos domínios da vida cotidiana ou em grupos sociais organizados 

frente às mudanças e aos impactos na prática pesqueira. 

 

4.3.1 Mudanças e impactos na prática pesqueira 

 

Como a maior parcela da economia local está baseada quase que 

totalmente na pesca artesanal e nas atividades extrativistas, as intervenções 

externas acabam refletindo em conflitos e impasses à prática pesqueira.  

Em uma das visitas de campo, em Carne de Vaca-PE, em meio a 

diálogos na caiçara de pesca à beira-mar, disse o pescador olhando para seu 

compadre, enquanto remendava a rede: “quando acabar a pesca o que vai fazer”? 

Uma narrativa em forma de desabafo que aponta talvez uma problemática sentida 

pelos pescadores(as) da região e uma preocupação com as mudanças ocorridas na 

comunidade.  

Breton (1981) nos mostra que é preciso mensurar a atitude da mudança 

no meio marítimo. E muitas dessas mudanças dar-se-ão pelos conflitos originados 

do veraneio turístico, da carcinicultura, ou seja, de atividades que prometem o 

crescimento e desenvolvimento econômico, mas que, não havendo um 

planejamento que vislumbre o reordenamento dos espaços explorados, pode levar a 

impactos e conflitos com as populações nativas.  

Os extrativistas contam que, em meados da década de 1980, começaram 

a ocorrer mudanças significativas nas comunidades. Os veranistas aos poucos 

foram descobrindo o local para descanso, lazer e veraneio, principalmente nos 

meses de dezembro a fevereiro. O crescimento da população e a construção das 

novas residências de alvenaria acarretaram uma grande modificação da ocupação 

espacial da praia, da reordenação na relação espaço/tempo e das formas de 

apropriação espacial e deslocamento dos pescadores para a área de mangue, assim 

como a chegada de pescadores dos municípios vizinhos, nas décadas seguintes, 
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que passaram a residir às margens do mangue e do rio em busca da sobrevivência 

por meio do trabalho no estuário,  

Nas comunidades estudadas, podemos apontar a ocorrência de impactos 

negativos que afetam direta ou indiretamente a prática da pesca artesanal. A 

percepção sobre esses impactos e a emergência de saná-los foram aspectos 

observados ao longo da pesquisa e que também foram confirmados pelos 

pesquisadores que realizaram o levantamento de dados para a criação da Resex: 

 
O levantamento das condições ambientais mostrou que, infelizmente, em 
todas as comunidades extrativistas, em torno da região em questão, 
ocorrem impactos negativos e que precisam, imediatamente, serem 
sanados ou, pelo menos, minimizados. Apesar dos impactos variarem de 
intensidade entre uma comunidade e outra e entre diferentes áreas [...]. 
(UFPB; IBAMA, 2006, p. 34). 

 

Um dos interventores apontado pelos entrevistados é a carcinicultura, 

criação de camarão em cativeiro. Uma atividade econômica que tem apresentado 

grande crescimento nos últimos anos, “difundida em mais de 50 países, é 

responsável pela produção de 25% de todo camarão consumido no mundo”76. No rio 

Goiana, identificamos a atuação de duas fazendas de produção de camarão: a 

Atlantis é uma empresa do Grupo Fernandes Vieira, que foi criada no final da 

década de 9077 e está localizada no meio do estuário Goiana, na ilha Tariri, 

enquanto que a empresa Caapomar, criada em meados de 200278, está localizada 

no município de Caaporã. 

Ciacchi (1997, p. 144) afirma que 

 
[...] o enquadramento de questões sociais e culturais de comunidades 
situadas à beira-mar dessa parte da região nordestina, na qual os impasses 
e os conflitos que se manifestam na esfera do trabalho também circulam por 
outros âmbitos de memória e dos próprios modos de vida das pessoas. 

 

Dessa forma, recorremos à memória buscando histórias que versam 

sobre a pesca e as comunidades no passado para compreendermos como os 

pescadores e pescadeiras percebem essas mudanças e a intervenção de 

empreendimentos como esse, seja favorável ou desfavorável à pesca artesanal.  

                                                 
76 Fonte consultada: http://www.atlantis.com.br/index_pt.html. 
77 O camarão produzido pela fazenda Atlantis é classificado como "Camarão Branco", pertencente à 
espécie LitoPnaeus Vannamei (originária do oceano Pacífico), produzida em tanques. 
78 Essa empresa de produção de camarão está instala em Caaporã, próxima aos limites da Resex 
Acaú-Goiana. O empreendimento possui sete viveiros de camarão em aproximadamente 35 hectares 
de área. 



189 

 

Nas comunidades da Resex, essa atividade aparece em alguns discursos 

dos pescadores sobre o passado e a prática da pesca artesanal como causadora de 

impactos e intervenções direta e indiretamente na pesca. Segundo pescadores, a 

ilha Tariri, ocupada pela fazenda de camarão Atlantis, era abundante em caranguejo  

 

A Atlantis era a ilha do Tariri. Foi construída acho que mais 

de 12 anos. (Floro, caderno de campo, 2009) 

 

Ele derrubou quase 400 hectares de mangue pra fazer 

Atlantis. (caderno de campo, 2009) 

 

Mais ali o pessoal catava caranguejo, naquela ilha 

antigamente (Ilha Tariri). Catava caranguejo, que tem uma 

parte que os caranguejo morreu, remédio que botava, porque 

chegava na maré era o siri morto, os caranguejo.. Aí chegou 

uma pesquisa aqui, e a gente dizendo...Aí pararam. (Filomena, 

pescadeira da Povoação de São Lourenço, 2011) 
 

Eu tenho uma curiosidade em relação à ilha Tariri,Tariri 

ou Tiriri, como chama?  Tariri. Como era aquilo antes? 

Aquilo ali o dono era doutor Pedro [...] Era mata fechada, 

tudo ali era mangue, mata. Vocês catavam caranguejo ali? 

Era, ali tinha muito, como Goiana. [...] Tariri era, ali é onde 

tinha caranguejo, porque o mangue dali é grande, né. O 

mangue é grande. O Tariri desvenda com Goiana, mas foi 

vendida, né. Aí desmancharam e é viveiro camarão. Foi 

vendida quando, o senhor lembra? Faz mais de 10 anos. E 

quem foi que vendeu? O dono, mas já morreu... era uma 

propriedade particular. Era, era só dele...era do Dr, era, 

faleceu já. Ai vendeu pra esse rapaz que tá aí agora...e agora 

é viveiro de camarão. Tão aí já bocado de tempo. [...] O 

senhor acha que depois que colocaram o viveiro diminui o 

caranguejo de lá? Diminuiu... acabou, isso aqui era bom 

demais, agora acabou tudo. Acabou tudo, esse negócio de 

viveiro de camarão acabou tudo. [...] Acabou, acabou porque 

não é dentro do mangue? (Aterrou o mangue - falou a irmã) 

Destruiu tudo, hoje não tem mais como antigamente, não. 

Tem mais nada... tem não. Inté a pescaria do mar, mudou. [...] 

Hoje em dia o pessoal ainda pega caranguejo lá na ilha 

Tariri? Não, foi cercado...por causa do viveiro de camarão. 

[...] Todo cercado já, todo cercado. É, mas ele tem razão, se 
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ele comprou né. É dele. Ele tá pagando o direito dele, ele tá 

pagando o vigia dele, por causa do camarão. Ali é uma área 

privada né. (fala da irmã: o certo era o prefeito...deveria 

desapropriado e reservado a mata né.) Ah, isso era certo. 
(pescador, de Carne de Vaca, 2010) 

 

Também o que ajudou aqui foi esse viveiro aí...no Tariri, na 

ilha do Tariri. Já deu muito emprego aqui ali no começo muita 

gente aqui...rapaz eu não me lembro muito não, faz mais de 

10 anos acho. Era uma ilha, era mata, destruíram 400 

hectares de manga [...] matou muito caranguejo, também 

mais deu muito emprego. Deu emprego pra o pessoal daqui 

de São Lourenço? Foi. De Carne de Vaca também, 

Tejucupapo. Beneficiou por uma parte e prejudicou por outra 

né, e aquele produto químico também que descia acaba 

custando. Ainda desce o produto químico? Desce! [...] O 

homem tem dinheiro e ninguém pode dizer nada. Aí isso 

prejudicou a pesca do caranguejo? Prejudicou muito, muito. 
pescador da Povoação de São Lourenço, 2010) 

 
É certo que a criação da Atlantis gerou inúmeros empregos para a 

comunidade, mas ao mesmo tempo ocupou espaços que antes eram destinados à 

pesca de caranguejo e peixe, segundo relatos dos pescadores(as). Também 

podemos perceber que esses conflitos podem ser gerados não só pela ocupação 

dos espaços, mas também pela possibilidade do lançamento de dejetos da 

produção, lançados na unidade de conservação, com o mínimo de tratamento, como 

podemos observar no relatório de vistoria do ICMBio (2010): 

 
[...] a água é captada do rio Goiana através de bombas e jogada em um 
canal de distribuição que distribui a mesma, por gravidade, aos tanques de 
cultivo de camarão. Após o ciclo produtivo, quando da atividade de 
despesca, a água é jogada dos tanques para outro canal (de despejo), e daí 
retorna ao rio Goiana. O detalhe é que nesse processo a água não recebe 
nenhum tipo de tratamento, retornando ao rio com uma grande carga 
orgânica, o que pode causar eutrofização dos ambientes riverinos e das 
águas de manguezais da RESEX, verifica-se, desta forma, descontando a 
escala, os mesmos problemas observados na Carcinicultura Atlantis [...], 
também são verificados na Carcinicultura CAPOMAR. Levando em conta 
que o empreendimento está situado no entrono imediato da RESEX e que 
seus efluentes são despejados dentro da Unidade, é necessário um 
monitoramento constante da atividade [...]. 

 

É importante ressaltar que vistorias feitas em 2010 pela chefia da Resex 

Acaú-Goiana apontaram que, atualmente, não há indícios de poluição causada pelo 
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cultivo de camarão, mesmo assim é considerada como causadora de impactos pelo 

fato de a fazenda ter, de certa forma, delimitado alguns espaços antes destinados à 

pesca artesanal.   

Outra mudança está no modo e na densidade como essas populações 

vêm nos últimos anos extraindo o marisco, problemática evidenciada pela 

observação de campo, como mostraram as narrativas de Maria e seu Geraldo, 

citados anteriormente, assim como outras: 

 

Esse tamanho aí é o marisco pequeno, Preta? Que vocês 

consideram pequeno? É, não, esse aí já é mais grande. E 

vocês tiram por quê, mesmo sendo pequeno? Porque é só o 

que tem, ele não tão, olha... não tá dando tempo mais não. 

Tem muita gente pegando, muita gente mesmo assim.(Preta, 

marisqueira de Acaú, 2011) 

 

[...] não tá dando tempo de crescer. Tem gente que tira 

menor que esse. É tem gente que tira menor, que já tá uma 

coisa daquela mais pequenininha. (sobrinha de Preta, 

marisqueira de Acaú, 2011) 
 

Porque no verão é muita gente. Pronto, agora mesmo, já 

ficaram acabando esse que tem ali da praia. A casa mesmo 

que eu tomo conta, a gente já acorda com a zuada da peneira 

do povo tirando. Acho que eles enfiam a peneira assim 

dentro da areia, e quando saculeja aí pronto é aquela danação 

de marisco... Agora nesse tempo quando levam miudinho 

perdem muito, porque eles não abrem tudo, é mais pra fazer 

casco de marisco. Aí num estante acaba com a geração do 

marisco. É tanto que numa reunião que teve lá na associação 

das marisqueiras...o rapaz tava pensando em a pessoa fazer 

assim, apanhar num canto e despejar no outro (essa seria 

uma forma de seleção). Mas agora no inverno nem precisava, 

se o pessoal deixasse assim... crescer, né. Que muita gente 

também vai por necessidade, e muito vai pra estragar, né. 

Porque eu acredito que aquilo não abre tudo, principalmente 

em peneira, que ali caiu... na mão a gente pega e debulhava, 

tirava um por um, tirava assim com as duas mãos o marisco. 

[...] Naquele tempo o marisco crescia mais. Mais agora o povo 

cava até de noite que o povo. É carroça, é carro de mão. 

Tudo cavando marisco (Josefa, pescadeira de Acaú, 2005) 
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E o marisco era maior do que hoje, era melhor? Era 

maior, visse! Porque antigamente não tinha tanta gente 

tirando. Tem hora que a gente vê que chega dá uma coisa 

ruim, porque tem muita gente aqui que..tem duas meninas que 

joga o resto..ela escolhe e pega ele (o marisco miúdo) e bota 

no mar, ali ele vai crescer, mas tem outras joga no mato. A 

gente encontra sacos de marisco por aí... morto, o bichinho 

bem pequenininho podia tá ali pra crescer, pra melhorar a 

situação, mas eles jogam no mato. (Geninha, Carne de Vaca, 

2006) 
 

Esse foi um dos motivos apresentados pelas marisqueiras de Acaú para 

justificar a criação de uma unidade de conservação no estuário do rio Goiana e 

Megaó, diagnosticada no estudo da UFPB, IBAMA (2006) e também como afirmou 

Cavalcanti (2010, p. 74):  

os bancos de mariscos apresentam uma densidade elevada, porém correm 
risco de diminuição devido ao aumento da coleta, em virtude da expansão 
do mercado, do elevado grau de mão de obra ociosa na região que busca 
na atividade uma alternativa econômica, da perda da qualidade ambiental 
do estuário e da ausência de ordenamento da atividade.  

 

Outro impacto explícito à observação e expressado nos relatos é a 

poluição doméstica e industrial no estuário, fato também encontrado com frequência 

nas narrativas da nossa pesquisa: “não há rede de esgoto e o povo é mal educado, 

joga lixo e tudo que não presta no rio” (Luzia, marisqueira de Acaú, caderno de 

campo, 2006). Outros exemplos inerentes a essa problemática estão nos 

depoimentos que comparam o “ontem” e o “hoje” da comunidade, que retomam 

lembranças da sociabilidade comunitária, alguns impactos vivenciados e que 

descrevem os modos de vida. 

 

É o mar é uma fonte de renda. Pra gente é uma fonte de 

renda... porque o mar, tem todo tipo de pesca que você 

queira pescar, é. Porque o mar daqui tem a lagosta,  aqui a 

gente tem o siri, tem o caranguejo, a gente tem marisco, a 

gente tem unha de velho, a gente tem... unha de velho é 

daqui, mas isso aqui é água salgada, é o Caú, isso é braço de 

água salgada, eles chama de rio, mas isso aí é um braço de 

água salgada que ele vem assim, entra lá por Pontinha e vem 

terminar aqui em cima, é. [...] o pessoal tomava muito banho 
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aí antes, tomava que eu já tomava, mas hoje, não tenho 

coragem mesmo não de tomar, porque é muita fossa, muita 

coisa assim... no tempo lavava roupa no rio todo mundo junto 

[...] Aí por causa dessa encanação (esgoto clandestino), 

dessas coisas aí, acabaram com os rios. (Aline, pescadeira de 

Acaú, 2005) 
 

O pessoal usava o rio Caú, o Goiana mais do que o mar. [...] 

para pegar peixinho, siri... Ah, era a vida da gente. [...] 

Naquela época era melhor do que hoje. Em parte, era melhor 

que hoje, que não existia essa danação de gente, não existia 

poluição que existe hoje. Antigamente era o rio, hoje em dia 

não presta mais nada por causa da poluição, até pra 

atravessar faz nojo. E medo!Porque é muito vidro, muito lixo, 

muita coisa. Antigamente... onde chama o Porto de 

Dondoca.[...] onde tem aquela ponte ali. Ali a gente lavava 

muita roupa, tomava muito banho. (Nadir, liderança 

comunitária de Acaú, 2005)  
 

 [...]Hoje em dia minha filha com essa fossas todas pra 

dentro do rio , esse lixo todo que tá aí no vale nem a pena 

atravessar o rio mais. Se a gente pudesse só passava de 

ponte, mesmo. Mulher, hoje.. não tem condições de lavar 

roupa. O povo ainda lava roupa lá pra cima ainda. (Luzia, 

marisqueira de Acaú, 2005). 
 

Além do lançamento de esgotos sem nenhum tratamento, a pesca de 

fogo, o uso de veneno, a caçoeira79 são outros impactos, decorrentes no estuário 

pelas práticas pesqueiras.  

 

O intenso cultivo de cana-de-açúcar também pode gerar impactos à 

prática pesqueira, pois as comunidades estudadas residem às margens de intenso 

cultivo de cana-de-açúcar, como podemos observar: 

 

A Usina Maravilha jogava vinhoto no rio Goiana, quando 

chovia os tanques rompia. [...] eles foram proibidos de jogar 

o vinhoto. Fez diminuir as espécies. (pescador, caderno de 

campo, 2009) 
 

E assim concordamos que,  

                                                 
79 Armadilha utilizada para capturar o caranguejo. 



194 

 

 
[...] Esta produção representa e proporciona (embora em outras formas e 
através de processos diferenciados e peculiares) também um conjunto de 
fatores gravemente ameaçadores da autonomia econômica, social e cultural 
dessas populações tradicionais. Resumidamente: a indústria do turismo e a 
especulação imobiliária, por um lado, e as injunções procedentes do avanço 
da economia açucareira, por outro, constituem um bloco articulado – porém 
unívoco em suas consequências – gerador de impactos altamente negativos 
sobre as populações tradicionais interessadas à implantação da Reserva 
Extrativista [...]. (UFPB; IBAMA, 2006, p. 5-6) 

 

Dessa forma, a pesquisa de campo mostrou que muitos dos conflitos 

derivam da intervenção da exploração dos recursos, da sobrepesca, dos 

empreendimentos ou de outras atividades econômicas inseridas nas comunidades, 

como a carcinicultura, o veraneio, as lavouras de cana-de-açúcar, as incertezas da 

manutenção dos estoques pesqueiros frente aos impactos de poluição, pesca 

predatória, causando incertezas e dúvidas sobre a sobrevivência dos recursos 

naturais e o futuro da pesca. A pesca predatória praticada tem gerado impactos ao 

corpo aquático, fato narrado nas comparações dos entrevistados sobre o “ontem” e 

o “hoje”. 

Tem muito sururu aqui? Tem não, visse. Tem mais não. 

Antigamente tinha [...]  E o que mais tu tem aqui? Tem 

ostra, é porque lá pro lado do Caú que tira. Aqui (Acaú) é 

mais marisco mesmo. [...] Oh, Preta e aqui mudou muita 

coisa na pesca do marisco? Do tempo do passado pra 

hoje? Mudou. Tá acabando marisco, ta bem pouquinho, não tá 

como era não. Antes tinha mais. Na Caverna fui no meu 

passado,não foi nêgo? (falou para o irmão) Eu não catei por 

aqui.. só de marisco. Essa quantidade dá mais ou menos 

quilos? Um balde desse quando ele ta gordo dá mais de 

quilo...é, quando ele tá gordo [...] Você acha que o marisco 

diminuiu porquê? Porque eu acho assim, se tivesse assim um 

mês, é se tivesse um paradeiro, e tivesse como a gente 

receber. Paradeiro? É, o seguro. Se tivesse o seguro, aí a 

gente tinha que parar aqueles dia. Aí é claro que ia juntar 

mais.[...] E o que mais mudou, Preta, aqui da pesca, que 

você acha assim que mudou? Pra mim só o marisco, porque 

eu ia e tirava muito, agora, meu Deus... Não tem esses peixes 

quem nem tinha antigamente, não. Antigamente tinha mais 

peixe. Tinha, mais...agora tem mais gente pescando, tem 

porque os daqui mesmo, os antigos mesmo já... bem se que já 

morreram. Os antigos agora só tem mais... só mais na linha, 
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não pescam mais que já tá cansado. (Preta, marisqueira de 

Acaú, 2010) 

 

Mudou muito. Quem nem a pesca da lagosta tem mais, num 

era Preta? (marisqueira de Acaú, 2011) 

 

Hoje tem mais peixe que antigamente? Tem não visse. 

Hoje tem mais gente que antigamente. E tudo tá 

diminuindo...antigamente não tinha essas redes, e hoje tem. 

Hoje todo mundo tem rede, né? Então você acha que o 

peixe diminui porque tem mais gente? Tem mais gente, tem 

mais material, tem mais tudo... todo mundo tem rede, passa o 

dia todo pra pegar. (pescador de Acaú, 2009) 

 

Onde era no rio Goiana que o senhor pegava caranguejo? 

No rio Goiana? O rio Goiana é aquele, onde tem Caú, Carne 

de Vaca. Ali é rio Goiânia.... 17 km. Catava no rio Goiana, 

caranguejo...tem a ilha Tariri. Era na ilha Tariri. Era ali que 

o senhor pegava caranguejo? Era, era peguei muito 

caranguejo. A pescaria...a gente pegava do caranguejo ao 

goiamum. Eu peguei mais o goiamum [...] Eu pegava com uma 

ratoeira o goiamum, eu sei trabalhar mais com goiamum. Se 

for engavetar muito pouco. Então esse negócio de se deitar, 

botar o braço no buraco dele, ai não dava pra mim não. 

Porque aquilo tem que botar o braço no buraco onde o 

caranguejo tá pra puxar ele, né. Aí pra mim não dava. No rio 

Goiana tem mais goiamum ou caranguejo? 

Hoje...caranguejo. [...] hoje tá tudo acabado. Hoje não tem 

mais aquele não, tem mais não, o povo não obedece mais a 

natureza, mais não. Aí o senhor acha que acabou por quê? 

Hoje em dia não tem mais, né. Naquele tempo era uma coisa, 

hoje é outra. Hoje o povo não deixa crescer mais o 

caranguejo, aí não tem. Como é que o caranguejo, o goiamum, 

que tem de ano em ano, de janeiro a janeiro... se pega antes, 

como é que vai crescer mais? Tá se acabando a natureza. Se 

continuar vai ser pior. Tem que ter uma lei pra obedecer a 

natureza, fica um tempo sem pegar no caranguejo, no 

goiamum. Pega três mês, parava. Tá parado tanto caranguejo 

como goiamum pra crescer, pra produzir. Como é que pode 

um negócio desse, pegar as fêmea, como é que pode? Tem 

que ter uma lei, eu mesmo só concordo assim porque do jeito 

que vai... [...] A pesca aqui é tradição, mas tá muito devagar, 
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os pescadores tá pegando tudo fora agora..  tão pegando 

fora (pescando no alto mar) porque tá devagar a pesca, né. 

Esse amigo é pescador[...] Antigamente via camarão aqui... 

Ninguém queria esse camarão aqui! Hoje nós que comprar e 

ninguém acha camarão...acha não. Hoje em dia tá mais 

camarão do viveiro agora, e de nascimento ninguém encontra 

mais. Acabou por causa da IN que bota no camarão, né. 

Acabou a natureza...e o pescador. [...] Naquele tempo não 

tinha esse negócio não, camarão de viveiro não. [...] Naquele 

tempo era linha. [...] Esse negócio de viveiro de camarão tem 

muito química, e é tudo jogado pra dentro do mar, né. É 

remédio que vai tudo pro mar. É o remédio que é pro camarão 

crescer logo. (Geraldo, pescador de Carne de Vaca, 2010) 

 

Antigamente a pesca era melhor do que hoje pra vocês? 

Era antigamente dava mais peixe. Antigamente dava mais 

peixe, mas hoje dá menos peixe, mas é melhor a convivência 

na pesca porque a gente tem mais a quem vender. Naquela 

época não tinha tanto, não tinha muita gente pra quem 

vender o produto que a gente pegava, a gente chegava 

entregava nas empresas por menos do valor, porque não tinha 

gente pra gente vender o produto, era peixe, era camarão, 

era tudo, hoje em dia a gente chega com 10, 12 quilos de 

peixe num instante vende. (Ciso, pescador de Povoação de 

São Lourenço, 2011) 

 

Ostra aqui você chegava com o balde cheio, num instante 

você tirava a ostra. Mas tem um produto que botaram... até 

as ostras aí fica tudo cinzento. E isso foi quando? Faz 

quantos anos que isso aconteceu? Isso aconteceu a uns 

quatro anos pra cá. Como vocês perceberam? Justamente 

porque não cria a ostra, ela fica cinzenta. Chegou um tempo 

que os rios de dentro, o braço quem vem de Caú entra por 

dentro e desceu no rio de Goiana. Chegou um caso que tinha 

sururu, a gente foi tirar e não aguentou o produto de dentro 

do rio.  Onde vocês pegavam sururu? Pegava aqui, pegava no 

rio Goiana, no rio Goiana a gente tirava e não tinha nada. 

Nessa época do produto? sim, no rio Goiana... Ficava... 

Ficava o quê? Puxando o produto que eles soltam. Agora é 

malvadeza uma coisa dessa né, mas... Aí então a senhora 

acha que o viveiro e a usina prejudicaram a pesca?  Foi 

mais o que teve, porque a usina daqui quando vem chegar o 
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produto que antigamente matava o peixe de lá pra cá foi 

proibido soltar. Mas aqueles produtos da usina... era peixe 

morto, fazia clamor, agradeço agora a pesquisa a usina 

começou a tomar providência. O pessoal veio fiscalizar. 

Quem? A colônia mesmo da pesca, dava um clamor mesmo 

porque aquele peixe ali era envenenado. (pescadeira, 2011) 
 

Onde é que tem mais marisco? Agora tá fraco porque não 

tem em canto nenhum. Tá fraco, minha menina tem vez que 

vai, quando eu vou com ela tira dois baldinho daquele... tá 

fraco. Um balde daquele são quantos quilos? Um quilo. 

Depois dele debulhado dá um quilo [...] Agora na fase ruim 

agora de marisco, tamos sustentando de cinco, quatro e 

cinquenta (quatro reais e cinquenta centavos), mas já chegou 

a... Vocês vendem a quatro reais e cinquenta centavos? É, 

já chegou a dois, R$ 2,00, já chegou ate dá R$ 1,50. Quando 

deu muito em Canoé, foi melhor...que teve um tempo que deu 

a terra não cobria, [...] (Filomena, marisqueira da Povoação 

de São Lourenço, 2011) 
 

A poluição que afeta a reprodução dos recursos naturais, a sobrepesca e 

intervenções externas que geram conflitos entre os pescadores, ao mesmo tempo 

que ocasionam mudanças também possibilitam a reelaboração da tradição, pois os 

que “vivem das águas” precisam reinventar suas estratégias para resistirem às 

mudanças e frente às exigências do capitalismo (a produção da pesca industrial e a 

inserção de novas tecnologias). 

E se o objeto de ação de trabalho, dos pescadores da pesca artesanal, 

sobre um meio que está em constante movimento e transformação, não é, portanto, 

estático (RAMALHO, 2004), mas suscetível a mudanças. A inserção de novas 

tecnologias como o motor, o GPS e outros instrumentos de pesca acaba 

contribuindo, também, de forma significativa para a reelaboração da tradição e dos 

modos de vida pesqueira.  

 

Para Smelser (1968 apud MOURÃO, 2003, p. 29), “as mudanças 

tecnológicas eliminam e criam papéis dentro de um contexto geral em que as formas 

de produção e as técnicas utilizadas decorrem de potencialidades do meio e do 

mercado”, porém, apesar de serem comunidades tradicionais nas quais a inserção 

de tecnologia extrativista orientada “no sentido de estabilizar o fluxo de riqueza à 



198 

 

taxa dada pela natureza, mantendo constante o capital natural” (CUNHA; ALMEIDA, 

2002, p. 20), não barram mudanças e a inserção da lógica capitalista.  

A inserção do motor nas embarcações é uma estratégia para facilitar a 

pescaria e o alcance aos pontos de pesca. Essa recorrência também pode ser 

constatada em outras comunidades pesqueiras do litoral paraibano, como as 

estudadas por Maldonado (1994, 2011): Ponta do Mato, Camalaú e Tambaú. Ela 

observou que 

 
Os botes “a pano” cada vez mais vão acoplando motores de popa à sua 
estrutura tradicional, seja mediante financiamentos pontuais, seja através de 
empreendimentos cooperativos. Quando isso ocorre, no entanto, os 
pescadores superpõem às vantagens de motorizar os seus botes modos de 
não descartar de modo cabal as formas tradicionais de se movimentar no 
mar. Assim, ao adotarem o motor para seus botes, os pescadores de peixe, 
não tendo que carregar pilhas de covos, usam o espaço para movimento 
das velas de que não necessariamente se desfazem. [...]. São instrumentos 
de trabalho e meios de transporte cujo manejo natural é tão conhecido 
deles, que só utilizam o motor quando se altera o sistema de ventos, seja 
em calmaria, seja em tempestade. (MALDONADO, 2011, p. 207) 

 

Nas comunidades de Ponta do Mato, Camalaú e Tambaú, “alguns novos 

elementos foram incorporados ao acervo tradicional de instrumentos e técnicas 

marítimas, quais sejam, o náilon, usado em linhas e redes, o gelo industrializado que 

os pescadores compram a cada jornada, boias coloridas de plástico, para marcar 

‘pontos de pesca’, e motores, que são acopladas aos botes”. (MALDONADO, 2011, 

p. 207).  

Em Cananéia (MOURÂO, 2003), litoral paulista, de 1960 a 1963, 

aconteceu a difusão do motor de centro, cuja pesca artesanal motorizada contribuiu 

para a formação e estabilização de um preço para o pescado.  

 
Ante o surgimento de novas técnicas e do aparecimento de um mecanismo 
de preços, os elementos exógenos se nos apresentaram muito mais 
determinantes que os fatores endógenos. A introdução do motor de centro 
apresentou-se como fator determinante da emergência de novo estrato social 
no seio do grupo estudado. (MOURÃO, 2003, p. 25) 

 

Segundo Maldonado (2011), a modificação trazida pelo uso dos motores 

tem um impacto muito maior sobre o tempo da pesca artesanal, à medida que não 

afasta os pescadores(as) das suas práticas sazonais ou “do tempo natural que 

informa a sua lógica produtiva”. O uso do motor lhes permite contornar situações 

que sem seu uso lhes acarretariam riscos e dificuldades ainda maiores (p. 208), pois 
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Os pescadores que usam o motor não só ganham maior segurança e 
rapidez na forma de propulsão, como se lhes apresenta a possibilidade de 
alternar os dois elementos, o vento e o “diesel”, nos termos que lhes 
pareçam convenientes e que a natureza lhes sugira. (MALDONADO, 2011, 
p. 208) 

 

Os pescadores constroem e reproduzem seu mundo (material e 

simbólico) e mudam também a natureza (RAMALHO, 2006, p. 29). E, assim, as 

sociedades citadas, ao longo do trabalho, reorganizam-se para desenvolver a pesca 

artesanal. As práticas sociais na pesca são elaboradas e reelaboradas pelos 

pescadores artesanais como estratégia de resistência diante do contexto de 

transformações em seus locais de trabalho, moradia e diversão. Fatos percebidos 

quando, por exemplo:  

1) as  marisqueiras, na catação de marisco, no passado cavavam o 

marisco com as mãos e hoje utilizam o puçá. Quando encontrada a espécie, são 

peneirados em cestas (grades de cerveja). No passado, elas selecionavam, 

minuciosamente, descartando as espécies mais novas, ou seja, o marisco miúdo. O 

uso do puçá também é uma forma de selecionar, porém o tamanho da abertura da 

malha está cada vez menor. No debulhamento, para limpar o marisco e selecioná-lo, 

antes separavam a carne da concha “uma por uma”, enquanto que, hoje, a maioria 

prefere utilizar a peneira, também de espessura pequena. 

2) Alguns espaços de catação de caranguejo também mudaram, pois, no 

passado, muitos pescadores buscavam seus recursos na ilha de Dona Joana, uma 

área que fica mais próxima do rio Megaó de baixo, e na ilha Tariri, ocupada pela 

Atlantis, áreas onde eram abundantes os recursos naturais e hoje não são mais. 

3) Nas embarcações pequenas, destinadas à pesca simples, foi 

incorporado o motor.  

A reelaboração da atividade pesqueira também pode ser percebida na 

inserção do náilon, das boias, do gelo, na tripulação, na presença ou ausência do 

mestre na embarcação. Para os mais velhos, os mestres, a adoção de novos 

instrumentos e tecnologias é vista com reserva, como mostram as várias narrativas 

deles que comparam o presente com o passado, afirmando ontem ser melhor que 

hoje, porque, com as inserção de novos elementos na cultura pesqueira, laços são 

rompidos, novos conhecimentos adquiridos e outros rejeitados ou “esquecidos”. 

Outro elemento também de mudança foi a mestrança, como relataremos a seguir.  
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4.3.2 O segredo e a mestrança: cadê o mestre? 

 

O mestre é responsável pela marcação, ou seja, a trama da pescaria. O 

segredo ou o conhecimento dos pontos de pesca ou das “pedras marcadas” 

(MOURÃO, 2003) é uma tradição transmitida de pai para filho e que não se revela a 

ninguém, um conhecimento que reafirma a valorização do mestre que detém esse 

segredo. Esse fato foi revelado não apenas pelos pescadores da Resex Acaú-

Goiana, mas também pelos de Ponta do Mato (Maldonado, 1994), Tambaú 

(FIRMINO JUNIOR), Barra do Camaratuba (REGO, 2002; SILVA 2006), 

comunidades estudadas da Paraíba, mas também em outras do litoral brasileiro, 

como afirma Mourão (2003, p. 24): 

 

o mar tenebroso, esse desconhecido que o pescador domina 
com a ajuda de Deus e de seus santos favoritos, determina a 
emergência de uma forma de respeito, reforçada pelo 
conhecimento das pedras marcadas, ou dos pontos de pesca, o 
qual é transmitido de pai para filho e que não se revela a 
ninguém. Essa tradição também ocorre em certos locais do litoral 
brasileiro, com na Bahia, por exemplo. [...] 

 

Daí a importância do conhecimento intrínseco à habilidade e ao talento de 

“saber relacionar os fenômenos naturais e tomar as decisões relativas às capturas” 

(DIEGUES, 1983, p. 199 apud RAMALHO, 2004, p. 4). Como observamos nas 

narrativas de Floro e Armando, 

O mestre dá o lance. (Armando Floro, liderança comunitária, 

2010).  

 

Dá um lance é o que? Cercar assim e bater aqui. Bater é 

como? Quando gente vê o peixe comendo, né. A gente pesca 

ele com a rede. É com dois barcos, é? Não, com um só, mais 

joga na rede [...]. (Armando Ferreira, pescador de Carne de 

Vaca, 2011). 
 

Na pesca estuarina, a atividade pesqueira é orientada pelo conhecimento 

dos ciclos naturais, tendo em vista que o trabalho dos homens que vivem dessa 

atividade orienta-se pelas fases lunares e, consequentemente, pelos ritmos das 

marés (CORDELL, 1989, apud RAMALHO, 2004). A importância do mestre está no 

“ser pescador”, pois ele é que “marca o espaço à maneira simples [...]. Tão 

importante ou mais do que os avanços tecnológicos” (MALDONADO, 2011, p. 208), 
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é um detentor, pela experiência de vida de conhecimentos detalhados, essenciais 

para a organização do trabalho e exploração do meio.  

O valor simbólico atribuído ao mestre é inegável, porém observamos, nas 

comunidades estudadas, que os mestres foram morrendo e deixaram poucos 

substitutos, pois os próprios pescadores não consideram essencial sua presença no 

barco, no ato da pescaria, como era no passado. Cabe ressaltar que sua 

representatividade permanece no âmbito das relações simbólicas. Ele continua 

sendo “O mestre”, porém o sentido e a importância prática dada ao mestre foram 

ressignificados. Alguns pescadores reconhecem seu saber, mas preferem embarcar 

sem ele, com o objetivo de baratear os custos com a produção, e acreditam que 

podem dominar os espaços do “mar” tornando-se também locus do “segredo”. A 

inserção de novas tecnologias, como o GPS, também é um motivo que os 

pescadores atribuem para justificar a mudança de função do mestre. 

 

 

4.4 Para além do trabalho: cultura, tradição e modos de vida 

 

Quem vive da e na pesca artesanal expõe que a tradição, a cultura e os 

modos de vida são categorias importantes para pensarmos a pesca artesanal para 

além do trabalho, pois ela não envolve apenas fatores econômicos, mas práticas 

sociais e culturais das comunidades tradicionais. A pesca artesanal ultrapassa os 

sentidos do trabalho na troca de saberes entre as comunidades PB/PE. 

O saber pescar: o uso da rede, o conhecimento sobre os pontos onde 

pescar, revelam que  

Ser pescador não é ser um mero objeto, mas ser artífice também de um 
projeto de vida, que se movimenta – ganhando forma e substância – de 
acordo com o ritmo das águas e das relações sociais típicas das 
comunidades pesqueiras, que se integram a uma trama social mais ampla 
(RAMALHO, 2006, p. 14) 

 

Ramalho conta, em seu trabalho (2006), que as práticas dos pescadores 

em Itapissuma e Suape, comunidades pernambucanas, mesmo diante das graves 

mudanças vivenciadas com a instalação de um porto  e outras atividades industriais, 

os pescadores artesanais fizeram da atividade pesqueira uma estratégia de 

reprodução social, “conseguiram gerar formas ricas de relações socioculturais, de 
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representações de mundo e, especialmente, de interação única com o mar-de-

dentro e o mar-de-fora, identificando os laços de pertencimento construídos por eles. 

Portanto, consideramos o pressuposto de que os costumes e as práticas 

culturais populares contribuem significativamente para os processos de 

transformações no saber e fazer da pesca. 

E por que a pesca é uma tradição nas comunidades da Resex? Porque, 

nas comunidades estudadas, é uma atividade transmitida de geração a geração, na 

“arte do sobreviver”, em momentos de trabalho levado a sério (para subsistência ou 

comercialização), ou para distração80. Desde cedo, a criança aprende com seus pais 

a arte de pescar o peixe, de catar o caranguejo, de coletar ou cavar ou catar e 

debulhar o marisco, mergulhar para pegar e limpar o sururu.  

Segundo Ramalho (2006, p. 57), “pescador é aquele que conhece os 

caminhos e segredos do mar e do estuário, o que produz um sentimento de pertença 

a um grupo e, consequentemente, a um território”, sendo a experiência e o 

conhecimento adquirido nas relações sociais e familiares resultantes do 

ordenamento e uso dos espaços das águas.  

Para Silva (2011, p. 163),  

 
as relações sociais que os pescadores estabelecem entre si e com a 
natureza engendram novas formas de sociabilidade cuja intencionalidade é 
construir patamares mínimos de sobrevivência frente a uma categoria de 
trabalho que sofre sérias transformações sociais em virtude da introdução 
de novas técnicas de trabalho e mudança radical da hierarquia de valores 
na sociedade em que estes agentes sociais estão inseridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 Usamos o termo distração com base nos discursos de marisqueiras que apontaram que pescar ou 
ir “pras croas” é uma forma de se distrair com as amigas. Nas águas, catando o marisco, não pensam 
em problemas, na família, nas obrigações das tarefas de casa, trocam conselhos etc. 
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Figura 42– “A arte de pescar” 

 
                                                                                      Foto: Gekbede Targino, 2005. 

 

Na pesca “o conhecimento que detém um pescador é trabalho passado 

acumulado, fruto de experiências conduzidas por inúmeras gerações, dos mais 

diversos recantos da região” (MELLO, 1985, p.106 apud RAMALHO, 2007, p. 88). 

Esse conhecimento, a parceria, as estratégias, entre outros aspectos fundamentais 

a “arte” do pescador podem ser percebidas no diálogo com os pescadores Ciso e 

Armando Ferreira(pescadores de Carne de Vaca, 2010), 

 

Qual é o barco que vocês usam? O barco da gente se 

chama caico. Caíco? É isso. É o barco da gente aqui é caico. 

Mas pra entrar no alto mar? É. Não é perigoso não? Não, 

a gente vai e sabe até onde dá pra ir com ele. Onde dá pra ir 

com ele a gente vai, quando a gente vê que não dá, retorna. 

Se passar dali daonde a gente vê que não tá dando...Quem 

ensinou pra vocês até onde dá pra ir? A gente mesmo 

aprendeu né. A gente sabe onde o barco aguenta chegar, 

porque quanto mais a gente vai pra fora, a gente depende do 

vento onde o vento dá.A maré... o jeito que tá, a maré alta, a 

maré pequena. Maré pequena é quando ela tá baixa? É 

quando ela tá baixa, a maré pequena. Quando ela tá grande a 

gente chama maré alta. Pronto agora ela tá pequena [...]  aí 

ela já tá pra vazar, já tá tanto baixa, já tá prenha mar. Oh, 

repare: deu, quando ela saiu a maré está ok e prenha mar a 
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lua, aí a gente vai pra maré. Quando ela chega aqui no meio 

do céu, já tá de baixa mar, já é hora da gente vim voltando e 

assim a gente trabalha. Vocês pescam todos os dias? É 

todo dia, duas vezes na semana, três vezes no dia (Ciso) 

 

Todo dia de noite [...] e espera a água queimar. Água 

queimar? Não, é assim... pegar um litro de água salgada, 

trazia agora, só vê no escuro. Eu já trouxe, ela brilha. Ela 

brilha é? Brilha, aí botar num canto escuro numa bacia, num 

lugar pequeno e pode bolir com ela (movimentar a água), aí 

começa a clareiar. A gente chama aqui a água tá fazendo 

alegria, tá abrindo o mundo. Pois aqui, ali a gente pega com 

500 braças de rede o peixe, pesca ele todinho, ela começa 

fazer aquele visual na frente do peixe e não fica nenhum. 

Salta tudinho na rede. (Armando) 

 

Clareia que parece fogo. Vocês usam isso pra pegar o 

peixe, é? Não, a gente arreia a rede, a gente tamos no 

tempo dela... da água queimando. Ah, isso é pra saber 

quando lançar a rede? É. [...] A rede pesca o peixe. Quando 

a água tá queimando ele não malha [...] Ela fica clareando, a 

gente bole nela assim, ela clareia que parece fogo, aí a gente 

diz a água tá queimando. Aí quando ela tá queimando o peixe 

não malha na rede. O peixe não entra é? É ele vê a rede, 

porque a água fica bulindo na rede, né. Tá dentro do barco, a 

onda fica batendo assim... aí fica balançando. Aí tudo que a 

rede faz assim ela clareia, aí o peixe vê aí pula, as tainhas 

pulam tudinho. Não fica nenhuma. [...] Aí quando a gente diz 

que a água está queimando. Tem vez que a gente nem vai pra 

maré porque...é ruim pra pegar o peixe. [...] o dia clareando. 

Pode trazer uma garrafa cheia d’água botar numa vazia 

(garrafa), porque essas pesquisas é boa lá. Porque lá a gente 

vê, vê a posição. (Ciso) 

 

Até aqui mesmo oh, de noite a gente vê. [...] Você conhece 

água mar? Não. Água mar é aquela que a gente chama água 

viva. Sim. Tem muita água viva aí? No mar... ele pega ela e 

esfrega ela, e mucha ela todinha aquelas coisinhas deste 

tamanho. Ela fica perto da gente, olhe faz uma claridade, 

você acredita num nesse negocio? Claridade de luz acessa 
(Armando) 
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E quando vocês sabem que vai ter peixe? Que vai dá pra 

pegar muito peixe? Quando a água não tá ruim a gente vai. A 

gente vai com fé de pegar, a gente diz logo: a água não tá 

boa. Quando tá ruim a diz logo: não vai não que a água tá 

ruim, ta queimando. E esse saber da água queimando vocês 

aprenderam com quem? Saber quando tem peixe, quando 

não tem? A gente aprendeu com os pescadores mais velhos, 

desde que a gente começou pescar que a água faz isso. Aí 

desde o tempo que a gente começou pescar que a gente 

conhece. A gente começou a pescar com os mais velhos, aí os 

mais velhos já passou pra gente o serviço de água queimando, 

a água tá forte, forte, e não tá queimando assim, a gente diz 

a água tá tapada. A gente bota a mão dentro d’água assim, 

não vê brilhando nada... Aí essa tá boa? Aí tá boa pro peixe 

malhar na rede. (Ciso) 

 
A parceria, o saber e as relações de confiança estão presentes no antes, 

durante e depois da pescaria, pois ainda é preciso “unidade” e técnica para 

remendar a rede e planejar a próxima pescaria. 

  

Porque o dele o barco tem motor. O seu tem quantos 

metros? 6,80 né, e o meu tem 7,0 é maior do que o dele. É 

mais largo um pouquinho, aí quando vai pra maré com duas 

pessoas. Quando ele vai, que eu vou com ele... e num instante 

a gente vai. Ele tá só, eu tô só. A gente junta tudo, aí a gente 

vai no meu, porque o meu é maior que o dele. O dele com duas 

pessoas fica meio... só uma pessoa acostumado a trabalhar 

mesmo, quem nem o filho dele. [...] Aí vai assim... a rede, bora 

emendar? A rede... aí eu vou com ele. Ás vezes eu vou saindo, 

ele vai também comigo, pronto. [...] Emendar rede é juntar a 

dele com a minha.  Aí a gente emenda as duas né, e bota num 

barco só. Vocês juntam as duas redes e colocam lá no 

mar, é isso? É, a gente pesca lá até a hora da gente voltar. 

A gente não deixa a rede lá não. Essa rede que a gente deixa 

lá é outra, é uma rede grossa. A gente deixa lá de tarde e vai 

buscar de manhã. Essa rede aqui a gente trabalha com ela 

até a hora da gente vim. (Armando) 

 

Todo dia, se remenda...Olha o rabesquinho pegou aqui, veja 

só que desmantelo, rasgou-se, oh. Rabesco é o peixe? O 

motor. Motorzinho rabesco. Vou gastar um tempo pra quando 



206 

 

for na hora da maré tá pronta. E ás vezes a gente chega 

lá...e o rabesco é bom, mas tá estragando muito a rede da 

gente. Eu tenho também rabesco, mas de noite muitos deles 

sai de todo jeito, não abaixa o motor, quando a gente grita 

ele não ouve [...] oxe, com mais de oito braça de corda como 

resistir, faz um sarapatel na rede, mas graças a Deus eu digo 

viu, eu sei pescar muito bem. Eu consegui trabalhar fora não 

passei dois anos, porque com 42 anos... O senhor começou a 

remendar essa rede de que horas hoje? Eu comecei a 

remendar ela ontem, vai tapando os buraquinhos né. Agora eu 

peguei esse aqui maior. E o senhor aprendeu a remendar 

rede com quem? Olhe! De primeiro a gente tinha os mais 

velhos, eles tinham medo de ensinar a gente. Aí chegava 

assim e dizia assim: “olhe tire essa malha, corte aqui, aqui, 

aqui. É aqui. Corte essa quatro peças e aprenda essa ao náilon 

sem cortar o náilon”.  Quando terminar de cortar essa malha, 

olhe como é que fica aí...aqui não tem quatro perna. Se a 

senhora botar cinco não tá errado, se botar dois também não 

faz, ela mesmo empina [...] É quatro cada um. É difícil? Tem 

que procurar e olhar onde é que vai pegar outro pra ficar 

quatro. Porque nem pode ficar três, nem pode ficar cinco.[...] 

aí você vai cortar aqui amarrar o náilon e amarrar ela todinha 

as quatro quando terminar de aparar aqui, é que fica graúdo. 

[...] Toda malha começa no dente três e começa no dente 

três. É pra fazer as quatro malhas. E vocês aprenderam 

isso com quem? Eu aprendi com meu pai. [...] Eu demorei 

porque eu tinha uma preguiça, quando ele via assim dizia: 

“olha vamos remendar”. Eu me escondia pra não remendar. Eu 

era tão medonho. (Ciso) 

 

É ele aprendeu com o pai dele. Como eu não alcancei meu 

pai... quando ele morreu, eu tava com dois anos...aprendi aqui. 
(Armando) 

 
Dessa forma, seja qual for o sentido do pescar, os mais jovens aprendem 

logo cedo um modo de viver e, ao longo dos anos, aperfeiçoam a técnica, inserem 

novos instrumentos à atividade ensinada pelos mais velhos e pelos mestres, 

compartilham com os demais, agregam à pesca outras atividades. E, assim, 

transmitem o saber e o fazer do pescador, pois 
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O pescador é sempre resultado de várias gerações, de ancestralidades 
corporificadas em suas técnicas (manejo das águas, das armadilhas e o do 
barco, formas de sociabilidades) repassadas, aperfeiçoadas e 
constantemente renovadas no campo material e simbólico, do 
sociometabolismo que mantém com o ambiente marinho. São objetos e 
sujeitos de um saber-fazer, que não se esgota; renova-se e se refaz para 
que esse trabalhador possa continuar existindo, resistindo, reproduzindo-se 
socialmente na sua relação com a totalidade social da qual é parte 
integrante. (RAMALHO, 2007, p. 88) 

 

E essa arte de pescar propagada pelos modos de vida “é, por sua vez, 

construtos sociais que surgem e se desenvolvem num espaço prático, o espaço 

marítimo, onde se expressam outras noções que informam a visão de mundo e a 

organização produtiva” (MALDONADO, 2000, p. 61) da pesca simples: a artesanal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conhecimento sobre o meio e os recursos naturais caracterizam o modo 

de ser pescador(a) e pescadeira. O pescar, o cavar, o debulhar paralelo ao brincar, 

o festejar são um modo de vida. Na busca pela sobrevivência, práticas sociais são 

desenvolvidas e reinventadas, e é nos modos de vida que percebemos como isso 

ocorre. Assim, buscamos registrar esse conhecimento para uma socioantropologia 

pesqueira, a partir do diálogo com a literatura da antropologia marítima e a 

sociologia da pesca, entre outras cujas análises tratam as práticas do “povo do mar”, 

a partir de um viés da memória e da tradição, no espaço onde a pesca é praticada: o 

mar de dentro (o estuário). 

Fundamentamos a discussão sob os fios condutores da tradição e da 

memória, da pesca artesanal atrelada às questões relativas às mudanças e às 

intervenções externas para a atividade pesqueira local, e do uso dos espaços onde 

é desenvolvida a atividade de catação de marisco, sururu, caranguejo, pesca de 

peixe etc.  

Cabe enfatizar que os trabalhos que versam sobre tradição em 

comunidades pesqueiras refletem, em sua maioria, sobre a contraposição à 

modernidade, às inovações tecnológicas, porém aqui desenvolvemos uma reflexão 

sobre os modos de vida e a pesca artesanal com o foco da tradição sob a 

perspectiva do processo de reelaboração e reinvenção, ou seja, da “absorção” de 

novos elementos às práticas de trabalho e convivência. 

A estratégia da pesquisa de campo com observação participante se 

caracterizou por uma interação em vários aspectos da vida social. Procuramos 

participar, ao máximo, da vida ocupacional dos pescadores, bem como de seu 

trabalho, dos momentos de festividades etc. As práticas societárias dos pescadores 

artesanais foram observadas. Foram fotografados o cotidiano, as ruas, o trabalho no 

estuário, almejando uma etnografia visual e, assim, retratarmos o modo de vida por 

meio da festa, da religiosidade, do trabalho, da sociabilidade. 

Consideramos que parte da história da comunidade é reconstituída pelos 

pescadores(as) e pescadeiras em “sua articulação com a consciência individual e 

coletiva veiculada pelas histórias de vida.” (CIACCHI, 1997, p. 233). O uso da 

memória tem como perspectiva reconstruir o passado ou apresentar no presente a 
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percepção de como os extrativistas/estuarinos do Goiana e do Megaó têm sobre as 

mudanças que ocorreram nos espaços comuns da pesca artesanal. 

Segundo Queiroz (1988 apud CIACCHI, 1997, p. 227), a história de vida é 

capaz de associar a vida individual com o social, sendo possível utilizar como 

técnica para “encontrar a coletividade a partir do indivíduo, desde que o objetivo de 

um pesquisador seja captar o grupo, a sociedade de que aquela vida narrada é 

parte”. Como estratégia da pesquisa de campo, a historia oral constitui excelente 

técnica para se efetuar um primeiro levantamento de questões no campo, sobretudo 

se tratando de áreas e localidades ainda pouco exploradas, onde os dados 

históricos ainda são considerados escassos. 

A história oral proporciona uma melhor apreensão de um todo numa 

perspectiva. Os relatos, na riqueza dos detalhes, descortinaram um modo de vida e 

apontaram os elementos de uma tradição pesqueira. Assim, podemos afirmar que “o 

documento oral representa grande potencial para a revisão de interpretações e a 

formulação de novas teorias, na medida em que é capaz de fazer emergir novas 

questões e novos campos de investigação.” (FREIRE; PEREIRA, 2002, p. 125). 

A história e a memória “se entrelaçam, se alimentam mutuamente” 

(FREIRE; PEREIRA, 2002). Assim também é com a tradição e a memória, a cultura 

e a pesca, cada uma dentro de suas especificidades, porém imbricadas. A memória 

pode ser uma excelente estratégia para compreender sociedades com as 

características aqui elencadas, buscando nos depoimentos e nas histórias de vida o 

ponto de vista individual e, consequentemente, coletivo. 

Dessa forma, as reflexões sobre a tradição da pesca artesanal, 

apresentadas ao longo do texto têm como ponto de partida as narrativas daqueles 

que fazem a pesca simples, que buscam nela a sua sobrevivência, expressão de um 

modo de vida; narrativas, contos e histórias de homens e mulheres que têm seus 

modos de vida constituídos pela prática pesqueira. 

Foram entrevistados as lideranças comunitárias e aqueles que participaram 

do processo de criação da Reserva Extrativista Acaú-Goiana, os pescadores e 

pescadeiras de peixe e de camarão, catadores de caranguejo, aratu, sururu, 

mariscos, entre outros, que nasceram e cresceram nas comunidades ou residem há 

mais de 10 anos. A partir dos relatos orais dos entrevistados sobre o passado 

comparado ao presente, identificamos a reelaboração de uma tradição: a pesca.  
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Suas histórias passam em comunidades cercadas por canaviais, rios e o 

mar. A curiosidade no conjunto das práticas pesqueiras e nos modos de vida nos 

levou a conviver com pescadores e pescadeiras, confidentes de um passado ora 

melhor pela sociabilidade, na reciprocidade da vida cotidiana, abundância dos 

peixes e crustáceos, ora pior pela falta de energia, pouca demanda; e de um 

presente ora melhor pelo aumento do mercado consumidor, com outras 

possibilidades de trabalho, condições econômicas melhores, ora pior pela 

competição nos espaços da pesca, sobrepesca, pela poluição no estuário e, 

consequentemente, pela diminuição das espécies, aumento da violência, entre 

outros fatores apresentados nas narrativas.  

Se a pesca acontece de acordo com a maré, assim também é a pesquisa. 

As ações no campo são flutuantes como as ondas, os dias de visita, entrevistas. A 

maré determinava onde, como e quem entrevistar. Algumas limitações foram 

impostas na realização da etnografia devido aos pescadores fazerem parte de um 

segmento da sociedade orientado por valores machistas que excluem em seu 

trabalho no mar a participação feminina (MALDONADO,1993; CAVALCANTI, 2010) 

como participação efetiva nas pescarias quando estas eram realizadas por homens. 

Assim, o trabalho delimitou-se à observação participante nos espaços da terra, nas 

croas no estuário dos rios Goiana e Megaó, ou à observação embarcada em caícos 

com alguns pescadores(as), porém “sobre as águas”, observando de longe o 

trabalho de outros. A convivência permitiu melhor caracterização da área estudada. 

Um fator comum a essas comunidades é a vivência e percepção das 

mudanças com a chegada de “outros”. Vivenciaram implicações na atividade da 

pesca artesanal, nos “modos de vida” e delimitações de um espaço antes indivisível, 

até a criação da Resex Acaú-Goiana. Consideramos que “a mudança é, portanto, 

um modelo de cultura” (DIEGUES, 2004c, p. 42), e ela é expressada pelo modo de 

vida.  

Há implicações nos modos de vida e, especialmente, na tradição da 

pesca artesanal com a chegada de outros moradores, com o crescimento 

populacional sem planejamento, de certa forma impactando nos espaços da pesca, 

com a pesca predatória, com empreendimentos da carcinicultura e do canavieiro, 

com o veraneio, entre outros. Para alguns pescadores(as) mais antigos(as), a 

adoção de novos instrumentos e tecnologias na pescaria é vista com reserva, como 

mostraram algumas narrativas.  
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Assim, impactos gerados pela sobrepesca têm acelerado a desorganização 

do modo de vida tradicional dessas populações estuarinas, ao mesmo tempo que 

criam outras relações sociais, culturais e econômicas e formas de sociabilidade. 

Dessa forma, foi observado que não é apenas a sobrepesca a causadora de 

impactos para o pescado, mas a poluição aparece, nos vários discursos dos 

entrevistados, como fator para diminuição dos recursos estuarinos. Observamos que 

alguns pescadores passaram a atuar paralelamente em outras atividades. 

A comparação entre presente e passado mostra que, ao longo dos anos, 

surgiram novos elementos à cultura pesqueira, laços foram rompidos, enquanto 

outros tecidos, novos conhecimentos adquiridos e outros rejeitados ou “esquecidos”. 

Mudam as espécies e o seu quantitativo, o tempo destinado ao trabalho, a forma e 

os espaços onde pescam.  

Compreendemos que, quando se trata de populações tradicionais, a 

sociabilidade é dada pela possibilidade de deslocamento, dos vínculos familiares e 

sociais. O espaço de vida dos pescadores artesanais é marcado pela fluidez das 

águas e de seus recursos, pela “instabilidade contínua provocada por fatores 

meteorológicos e oceanográficos, pela variação e migração das espécies, seus 

padrões de reprodução,migração, etc.” (DIEGUES, 2004).  

As relações sociais e a delimitação dos espaços de trabalho “emergem do 

modo de vida de quem vive da e na pesca artesanal” (RAMALHO, 2006, p. 16), ou 

seja, a dinâmica social é tecida pelo saber reproduzido nos espaços comuns “sobre 

as águas”, seja no mar-de-dentro (estuário) ou no mar-de-fora (mar), onde a tradição 

dessa atividade é revelada como algo mutável, em constante reelaboração pelos 

pescadores(as) artesanais.   

As mudanças, conflitos e impactos aos recursos naturais com a chegada 

de “outros”, as relações de mercado da sociedade capitalista exigem que os 

estuarinos recriem constantemente suas estratégias de pesca. 

Cunha e Almeida (2002, p. 20) afirmam que “a diversidade dos ambientes 

utilizados é condição de segurança alimentar para o morador”. O que fazer quando 

esta é impactada? A criação da Resex Acaú-Goiana foi uma das estratégias diante 

dos impactos e mudanças apresentadas, nos últimos anos, nas comunidades 

tradicionais que estão às margens dos rios Goiana e Megaó. 

A criação da Resex reflete a expansão de áreas protegidas a partir das 

reivindicações de grupos organizados de populações tradicionais, mas também que 
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seus espaços foram ressignificados, uma vez que são unidade de conservação em 

prol do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, outro fato que implica 

mudanças na tradição da pesca artesanal.  

No entanto, para ações efetivas na Resex é importante que, “através de 

contratos de manejo entre os Estados e as comunidades locais, possam se 

responsabilizar pela proteção integral do seu território.” (DIEGUES, 2004, p. 43). Na 

elaboração das estratégias de conservação, essas populações não somente devem 

ser ouvidas, mas devem dispor de “poder real nos órgão de decisão, o que 

raramente acontece em países como o nosso” (DIEGUES, 2004, p. 43), evitando 

que sejam vítimas também de políticas desenvolvimentistas inadequadas. 

A literatura sobre as populações tradicionais aponta que o sistema de uso 

humano extrativo mostrou-se, ao longo de um século, dotado de resiliência, já que 

foi capaz de atravessar crises sucessivas de preços no âmbito de produtos de 

exportação ao longo do ultimo século. Hoje, contudo, tanto os sistemas naturais 

como o sistema humano, que de fato constituem uma unidade na área, podem estar 

à beira de um desastre, provocado por políticas desenvolvimentistas inadequadas 

(Diegues, 2004). 

A história da luta por políticas públicas, com vistas à melhoria da 

qualidade de vida e diminuição das desigualdades sociais perpassa a história dos 

movimentos sociais na luta por direitos humanos. A questão é como promover uma 

gestão participativa e o fortalecimento da arena de discussões para que as 

populações tradicionais, os moradores da comunidade, pescadores(as) e 

marisqueiras(os) apropriem-se dos espaços legalmente garantidos para participação 

e tomadas de decisões nos conselhos deliberativos, monitorando as políticas 

públicas e ações desenvolvidas pela e para a Reserva Extrativista Acaú-Goiana. 

É importante que sejam desenvolvidas políticas públicas que interfiram de 

forma eficiente nas tomadas de decisões, na gestão do plano de manejo, voltadas 

para o uso dos espaços da pesca e dos recursos naturais extraídos da Resex Acaú-

Goiana, sobretudo nos desdobramentos e repercussões de ações frente às 

instituições que atuam nas comunidades, associações, colônias de pesca, para que 

as políticas públicas implantadas venham promover um desenvolvimento sustentável 

local e melhoria da qualidade de vida daqueles que vivem “sobre as águas”. 

O modo de vida tradicional dos pescadores(as) e pescadeiras pode ser o 

responsável pela conservação das áreas de onde extraem seus recursos, e o 
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conhecimento que os pescadores têm do mangue, do mar e do estuário podem ser 

usados nos planos de uso e manejo na gestão da “área protegida”. E este trabalho 

torna-se relevante e colaborador à gestão dessa unidade de conservação, pelo 

registro das histórias e do modo peculiar do grupo estudado. 

Dentre os vários aspectos relevantes à observação, foi também 

interessante observar que a atividade na pesca, nesse caso a mariscagem, dá a 

mulheres um sentido de autonomia, pois quem determina o horário de trabalho é a 

maré. Outros aspectos da formação social que, paulatinamente, adquirem sinais de 

mudanças é que, apesar de haver muitas mulheres dedicadas à atividade da 

mariscagem, nos últimos três anos encontramos homem catando marisco. A 

frequência maior é de pescadores/marisqueiros da Povoação de São Lourenço e 

Acaú, principalmente moradores da Rua do Povo. O fato é recorrente devido ao alto 

índice de desemprego que os levam a buscar a atividade do marisco como única 

alternativa de sobrevivência. 

Ainda ressaltamos que o conhecimento sobre a maré boa e a ruim, onde 

e como pescar revela um saber e fazer próprio do lugar, da cultura, um modo de 

vida transmitido pelo núcleo familiar e da sociabilidade na comunidade, e ainda que 

as relações sociais entre os pescadores são permeadas por pactos e segredos que 

viabilizam sua atividade, obediência às marés, respeito aos ciclos das espécies, 

hierarquias, desafios, conflitos, características presentes em outras sociedades 

pesqueiras, como exemplo os estudados por Maldonado (1994, 2011), mas também 

instaurada na tradição pesqueira dos extrativistas do Goiana e Megaó.  

É certo que comunidades de pescadores buscam alternativas de 

sobrevivência ressignificando seu modo de viver, trabalhar e conviver, diante das 

crises ou dos processos de mudanças, sejam eles recorrentes de diversos fatores.   

Assim, alguns grupos humanos litorâneos que vivem da pesca, constroem um modo 

de vida baseado num relacionamento intenso “pelas relações simbólicas e 

econômicas” (DIEGUES, 2004) com o mar e com os seres vivos que nele vivem. Os 

estuarinos e marítimos observados têm suas relações mediadas pelos espaços 

comuns de trabalho, lazer e sobrevivência, onde a pesca artesanal aparece ainda, 

em sua maioria, como atividade principal. 

Segundo Cunha e Almeida (2002, p. 24), “o que é ‘tradicional’ no 

conhecimento  tradicional não é sua antiguidade, mas o modo como ele é adquirido 

e usado. Muitos desses conhecimentos são de fato recentes”. Assim, falar de 
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tradição não é apenas discursar sobre o velho, o passado, mas também sobre o 

novo, o hoje. 

Dessa forma, a vinculação entre as práticas culturais, a memória do 

lugar e os seus contextos de produção na pesca contribuiu para expor uma  

sociabilidade existente, ora esfacelada e ressignificada pelas mudanças, como 

também pela “modernidade, e de uma urbanização cada vez mais severa para 

com as classes populares, e os processos de produção e reprodução de 

identidades comunitárias e de níveis de consciência também produzidos no 

horizonte da vida econômica” (CIACCHI, 1997, p. 144). 

A pesca artesanal nas comunidades da Resex Acaú-Goiana é “essa 

tradição, herdada dos antepassados, é constantemente reatualizada e transmitida às 

novas gerações pela oralidade” (DIEGUES, 2004, p. 23). Comungamos com o 

referido autor a ideia de que a “tradição é entendida não como algo imutável, mas 

como um processo histórico pelo qual elementos da cultura chamada moderna são 

continuamente reinterpretados e incorporados ao modo de vida”.  

O trabalho na pesca reproduzido pelo parentesco mostra que a tradição 

persiste, mesmo que reelaborada. Revela que cultura não é um conjunto estático de 

significados, valores e comportamentos, podendo ser considerada também como um 

instrumento flexível e resiliente que fornece aos humanos a capacidade de se 

adaptar a novas situações (JOHNSTON, 2001 apud DIEGUES, 2004, p. 23), e, 

assim, a arte de pescar ultrapassa os “sentidos” do trabalho, pois o espaço marítimo 

é o locus de vida (DIEGUES, 2004, p. 29). 

O estuário do rio Goiana e do Megaó é o espaço do trabalho, mas 

também da vida, da confiança, da troca, da parceria, do lugar onde laços são 

reafirmados ou acordados na trama social. 

Penso que o pescar, catar e o debulhar são ações dotadas de sentido 

seja pela sobrevivência ou pela influência tecida nas relações de parentesco e 

compadrio, seja pela cultura. Nesse contexto, o estuário é mais do que um espaço 

geográfico. É, para os pescadores e pescadeiras artesanais, a estrada, a ponte, a 

luta, a fonte de sobrevivência e o modo de viver. Nos espaços das croas, relações 

sociais são estabelecidas, mulheres projetam sonhos e realizam suas vidas.  

Por sua vez, o estudo sobre esses povos apontam que a dinâmica social 

e cultural ilustra o fato de que as populações tradicionais não são “entidades 

congeladas no tempo e tampouco imobilizadas no espaço. Elas retiram parte de sua 
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vitalidade da capacidade de se comunicar e de se mover.” (CUNHA; ALMEIDA, 

2002, p. 17). O mesmo ocorre com os extrativistas aqui estudados: seu 

“conhecimento” (o saber e fazer na pesca) é dinâmico, pois “transforma-se em 

função das mudanças socioeconômicas, tecnológicas e físicas.” (DIEGUES, 2004, p. 

31). 

Portanto, seja a tradição “inventada” (HOBSBAWM; RANGER, 1984), 

“reinventada” (GIDDENS, 2003) e “reelaborada”, é no cenário de dinâmica social e 

cultural que a memória é responsável em trazer à tona dilemas, comparações, 

percepções das mudanças e promover a circulação dos modos de vida e das 

práticas pesqueiras, ou seja, da tradição da pesca artesanal. 
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APÊNDICE 1 - Roteiro de entrevistas 

SOBRE HISTÓRIAS DE VIDA E DO LUGAR 

1. Nome, Idade, local de nascimento 

2. Sempre morou na comunidade? Conta um pouco sobre sua história de vida 

3. Quais as atividades desenvolvidas na região ou na comunidade?  

4. Existe alguma relação social ou de parentesco entre os moradores de Acaú, 

Povoação de São Lourenço e Carne de Vaca 

5. Quais são as instituições que atuam na comunidade? 

6. Faz parte alguma colônia ou associação? 

7. O que mais mudou na comunidade? 

 

SOBRE A PESCA E O TRABALHO 

1. Como os pescadores escolhem sua profissão? 

2. Quanto tempo trabalha na pesca? 

3. Com quem aprendeu a pescar? 

4. A pesca é uma tradição? Quando o trabalho torna-se tradição? 

5. Muitos saem para pescar em outro lugar? 

6. A pesca é a única fonte de trabalho? 

7. Está satisfeito com profissão? Quais razões para os pescadores estarem  

insatisfeitos e escolherem  

8. Quem é o mestre? Como é escolhido? 

9. Onde pescam? Com o quê pescam?  

10. O espaço da pesca é uniforme? Quem é de Acaú pesca em São Lourenço ou 

carne de vaca, e vice-versa? 

11. Como são definidos os espaços da pesca? 

12. De quem é a embarcação? 

13. Quais são os tipos de pesca realizada? 

14. Quais os instrumentos utilizados?Quais as técnicas? 

15. Como saber onde está o peixe? Como são selecionados os pontos ou zonas 

de pesca? 

16. A família participa da produção e circulação(venda) do pescado? 

17. Como ocorre a divisão do trabalho? Quantos e quem participa? Como ocorre 

a partilha do pescado? Pra quem vende? 
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18. Você gostaria que seu(s) filho (os) exerçam a mesma profissão? 

 

SOBRE A CULTURA E A TRADIÇÃO 

1.Como eram as festas no passado? Como são realizadas hoje? 

2.Há relação das festividades com a pescaria? 

3.Quais as formas de lazer e diversão? 

4. Quais as festas ou manifestações culturais aconteciam ou acontecem nas 

comunidades 

SOBRE CONFLITOS E RESISTÊNCIA 

1. Quais os maiores problemas presentes na comunidade ou enfrentados entre 

os pescadores artesanais? 

2. Existem conflitos entre os pescadores e as usinas de camarão ou de cimento 

ou de cana? 

3.Está satisfeito com as mudanças na comunidade? Quais as razões do 

descontentamento? 

5. Quais impactos ou mudanças geradas com a “chegada de outros”  

6.Os recursos pesqueiros diminuíram? Qual (s) o(s) motivo(s) da diminuição do 

pescado? 

SOBRE A RESEX 

1. Já ouviu falar na RESEX Acaú-Goiana?Participou ou participa das discussões 

sobre as suas atividades? 

2. Quais as implicações, mudanças ou impactos a reserva pode gerar? 

3. Você acha que uma RESEX em seu município pode melhorar a atividade da 

pesca? 

SOBRE O POVO QUILOMBOLA – POVOAÇÃO DE SÃO LOURENÇO 

1.Você se reconhece como quilombola? O que define a população de são Lourenço 

como comunidade quilombola? 

2. Quando e como aconteceu o reconhecimento da comunidade como quilombola? 

3. Existe relação da religiosidade ou devoção do santo Lourenço com a pesca 
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APÊNDICE 2 – Termo de consentimento e autorização da publicação das 

informações 

 

Eu, _______________________________________________, de forma 

espontânea, aceito participar da pesquisa de doutoramento de Gekbede Dantas da 

Silva, intitulada “Sobre as águas”: a tradição e a pesca artesanal em três 

comunidade da Reserva extrativista Acaú-PB/Goiana-PE. Declaro que fui 

informado(a) pela pesquisadora Gekbede Dantas da Silva sobre o objetivo da 

pesquisa e que concedo, quando necessário, a divulgação do meu nome, imagens, 

narrativas e demais informações pertinentes a pesquisa, de forma, que não acarrete 

danos a minha privacidade ou segurança. Portanto, autorizo a pesquisadora divulgar 

e publicar, os resultados obtidos da pesquisa de campo, em eventos científicos, 

periódicos, etc. 

 

 

João Pessoa, _______________________________ 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do entrevistado(a) 
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APÊNDICE 3 – Ficha de transcrição de entrevistas 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA 

 

 
PESQUISA DE CAMPO: TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS 

 
 
 
ENTREVISTA 1 – E1                                                                        Tempo: 00h00min00s 
Entrevistada:  
Pesquisador: Gekbede Dantas da Silva 
Local:                  Data: mês/ano 
 
 
 
LEGENDA 
... pausa na voz 
[...]  pausa longa ou interrupção 
 (    )explicação do fato. Ex.: (chegou alguém)  
IN incompreensível 
P pesquisador 
E entrevistado 
 

 
 
PESQUISADOR – 
ENTREVISTADO -  
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ANEXOS 
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ANEXO 1 – Mapa de localização da RESEX Acaú-Goiana 
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ANEXO 2 -  Folder da Festa de Padroeiro Sant’Ana em Carne de Vaca-PE 
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ANEXO 3 –  Folder da Festa de Padroeiro da Povoação de São Lourenço-PE 
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ANEXO 4- 2º Folder de divulgação da RESEX Acaú-Goiana(2009) 
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ANEXO 5 - 3º Folder de divulgação da RESEX Acaú-Goiana(2010) 
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ANEXO 6 - Decreto nº 6.040 de 2007 que institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 6.040, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2007. 

 

Institui a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais. 

                        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso VI, alínea “a”, da Constituição,  

                        DECRETA:  

                        Art. 1o  Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais - PNPCT, na forma do Anexo a este Decreto.  
                        Art. 2o  Compete à Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais - CNPCT, criada pelo Decreto de 13 de julho de 2006, 
coordenar a implementação da Política Nacional para o Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais. 
                        Art. 3o  Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por: 
                        I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e 
que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas 
gerados e transmitidos pela tradição;  
                        II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, 
social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma 
permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e 
quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações; e  
                        III - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais, 
voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas 
possibilidades para as gerações futuras.  
                        Art. 4o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
                        Brasília,  7 de  fevereiro  de 2007; 186o da Independência e 119o da 
República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Patrus Ananias 
Marina Silva 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.2.2007.  
Fonte de consulta: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2007/Decreto/D6040.htm  

  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.040-2007?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Dnn/Dnn10884.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart231
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#dtart68
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#dtart68
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ANEXO 7 - Reservas Extrativistas no  Brasil 

Reservas Extrativistas da Amazônia 

NOME ESTADO MUNICÍPIO(S) 
DECRETO 

DE 
CRIAÇÃO 

ÁREA 
(HA) 

POPULAÇÃO 
PRINCIPAIS 
RECURSOS 

RESEX do 
Alto Juruá  

AC 
Thaumaturgo de 

Azevedo 
98.863 - 
23/01/90 

506.186 4170 Borracha 

RESEX 
Chico 
Mendes 

AC 

Rio Branco / 
Xapuri / Brasiléia / 

Assis Brasil / 
Sena Madureira / 

Capixaba 

99.144 - 
12/03/90 

970.570 6028 
Castanha / 
Copaíba / 
Borracha 

RESEX do 
Alto 
Tarauacá 

AC 
Jordão e 
Tarauacá 

S/N° - 
08/11/00 

151.199 - - 

RESEX do 
Rio Cajarí 

AP 
Laranjal do Jarí / 
Mazagão / Vitória 

do Jarí 

99.145 - 
12/03/90 

481.650 3283 

Castanha / 
Copaíba / 
Borracha / 

Açaí 

RESEX do 
Rio Ouro 
Preto 

RO 
Guajará-Mirim / 
Nova Mamoré 

99.166 - 
13/03/90 

204.583 431 
Castanha / 
Copaíba / 
Borracha 

RESEX do 
Lago do 
Cuniã  

RO Porto Velho 
3238 - 

10/11/99 

52.065 400 Pescado 

RESEX do 
Extremo 
Norte do 
Tocantins 

TO Carrasco Bonito 
535 - 

20/05/92 

9.280 800 
Babaçú / 
Pescado 

RESEX da 
Mata 
Grande 

MA 
Senador La 

Rocque 
532 - 

20/05/92 

10.450 500 
Babaçú / 
Pescado 

RESEX do 
Quilombo 
do Frexal 

MA Mirinzal 
536 - 

20/05/92 

9.542 900 
Babaçú / 
Pescado 

RESEX do 
Ciriáco  

MA Cidelândia 
534 - 

20/05/92 

7.050 1150 Babaçú 

RESEX 
Tapajós-
Arapiuns 

PA Santarém / Aveiro 
S/N° - 

06/11/98 

647.610 4000 
Borracha / 

Pesca / Óleos 
e Resinas 

RESEX do 
Médio 
Juruá 

AM Carauari 
S/N° - 

04/03/97 

253.226 700 
Borracha / 

Pesca 

 
 
 
 
 

http://www.ibama.gov.br/resex/ajurua/ajurua.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/ajurua/ajurua.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/ajurua/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/ajurua/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/cmendes/cmendes.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/cmendes/cmendes.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/cmendes/cmendes.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/cmendes/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/cmendes/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/cajari/cajari.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/cajari/cajari.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/cajari/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/cajari/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/opreto/opreto.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/opreto/opreto.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/opreto/opreto.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/opreto/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/opreto/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/cunia/cunia.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/cunia/cunia.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/cunia/cunia.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/cunia/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/cunia/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/extremo/extremo.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/extremo/extremo.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/extremo/extremo.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/extremo/extremo.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/extremo/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/extremo/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/matag/matag.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/matag/matag.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/matag/matag.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/matag/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/matag/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/quilombo/quilombo.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/quilombo/quilombo.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/quilombo/quilombo.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/quilombo/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/quilombo/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/ciriaco/ciriaco.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/ciriaco/ciriaco.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/ciriaco/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/ciriaco/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/tapajos/tapajos.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/tapajos/tapajos.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/tapajos/tapajos.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/tapajos/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/tapajos/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/mjurua/mjurua.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/mjurua/mjurua.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/mjurua/mjurua.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/mjurua/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/mjurua/opdecret.htm
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Reservas Extrativistas Marinhas 

NOME ESTADO MUNICÍPIO(S) 
DECRETO 

DE 
CRIAÇÃO 

ÁREA 
(HA) 

POPULAÇÃO 
PRINCIPAIS 
RECURSOS 

RESEX 
Marinha do 
Pirajubaé 

SC Florianópolis 
N° 533 - 
20/05/92 

1.444 600 
Berbigão / 
Peixes / 

Crustáceos 

RESEX 
Marinha de 
Arraial do 
Cabo 

RJ 
Arraial do 

Cabo 
S/Nº - 

03/01/97 

56.769 3000 Pesca 

RESEX 
Marinha da 
Baia de 
Iguape 

BA 
Maragojipe / 
Cachoeira 

S/Nº - 
14/08/00 

8.117 1150 Pesca 

RESEX 
Marinha da 
Ponta do 
Corumbau 

BA Prado 
S/Nº - 

21/09/00 
38.174 800   Pesca 

RESEX 
Acaú-
Goiana 

PB/PE Acaú/Goiana 

nº  

26/09/07 

6.678,30 - 
Pesca, 

crustáceos 
moluscos 

Fonte: IBAMA/ICMBio. (modificado pelo autor). Disponível: http://www.ibama.gov.br/resex/nova.htm. 
Acesso em: 01/04/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibama.gov.br/resex/pirajuba/pirajuba.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/pirajuba/pirajuba.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/pirajuba/pirajuba.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/pirajuba/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/pirajuba/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/arraial/arraial.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/arraial/arraial.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/arraial/arraial.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/arraial/arraial.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/arraial/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/arraial/opdecret.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/iguape/iguape.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/iguape/iguape.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/iguape/iguape.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/iguape/iguape.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/corumbau/corumbau.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/corumbau/corumbau.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/corumbau/corumbau.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/corumbau/corumbau.htm
http://www.ibama.gov.br/resex/nova.htm
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Novas Reservas Extrativistas em estudo  

NOME ESTADO MUNICÍPIO(S) 
ÁREA 
(HA) 

Nº DE 
FAMÍLIAS 

RESEX Auati-Paraná AM Fonte Boa / Japurá 90.000 178 

RESEX do Baixo 
Juruá 

AM Juruá / Uarini 188.000 103 

RESEX do Lago do 
Tucuruí 

PA 
Tucuruí / Breu Branco / Novo 

Repartimento / Goianésia / Jacundá 
/ Nova Ipixuna / Itupiranga 

290.000 1000 

RESEX do Rio Jutaí AM Jutaí 250.630 116 

RESEX do Riozinho 
da Liberdade 

AC Cruzeiro do Sul 400.000 178 

RESEX do Lago do 
Catuá 

AM Tefé - - 

RESEX Marinha do 
Batoque 

CE Aquiraz 6.678 135 

RESEX Marinha do 
Delta do Parnaíba 

PI / MA Ilha Grande (PI) / Araioses (MA) 27.560 3600 

RESEX Marinha do 
Soure 

PA Soure 128.000 278 

RESEX Marinha de 
Itacaré 

BA Itacaré - - 

RESEX Marinha da 
Mata Norte 

PE Igarassu / Goiana - 420 

RESEX de 
Arumanduba 

PA Arumanduba / Almeirim - 100 

RESEX Marinha do 
Sucuriju 

AP Amapá 10.400 68 

RESEX Marinha de 
Alcobaça 

BA Alcobaça - - 

RESEX do Pimental PA Curralinho - - 

RESEX do Lago do 
Capananzinho 

AM Manicoré - - 

RESEX Marinha de 
Augusto Correia 

PA Augusto Correia - - 

RESEX Marinha de 
Bragança 

PA Bragança - - 

RESEX Marinha de 
Curuçá 

PA Curuçá - - 

RESEX Marinha de 
Maracanã 

PA Maracanã - - 

RESEX Marinha de 
Santarém Novo 

PA Santarém Novo - - 

RESEX Marinha de 
São João da Ponta 

PA São João da Ponta - - 

Fonte: IBAMA/ICMBio. Disponível: http://www.ibama.gov.br/resex/nova.htm. Acesso em: 01/04/2012. 

http://www.ibama.gov.br/resex/nova.htm
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ANEXO 8 - Notícia sobre Palestra em Caaporã em comemoração aos 4 anos da 

RESEX 

Litoral Sul: Reserva Extrativista Acaú-Goiana dão palestra em Caaporã em 
19/10/2011  

Na tarde desta terça-feira a Reserva Extrativista Acaú-Goiana ministrou em 
Caaporã uma palestra em comemoração aos 04 anos da criação da unidade, e esclareceu 
dúvidas da população sobre o órgão de conservação federal do Brasil categorizada como 
reserva extrativista. A reserva foi criada por Decreto Presidencial em 26 de setembro de 
2007 numa área de 6.678 hectares nos municípios de Pitimbu e Caaporã - estado da 
Paraíba e Goiana/Pe.  
Esta reserva é uma unidade de conservação em que a área é utilizada para subsistência 
baseada no extrativismo e tem a finalidade de proteger os meios de vida e a cultura, que 
ainda visa assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. A RESEX Acaú-
Goiana, localizada no limite interestadual Paraíba/Pernambuco, foi criada por Decreto 
Federal, de modo geral coberta por manguezais e tendo como principais atividades 
econômicas a pesca e coleta de recursos estuarinos e marinhos.  

A Resex Acaú-Goiana tem a obrigação de preservar os manguezais, estuários e uma 
área de mar, para assim garantir o uso sustentável dos recursos pesqueiros, para a 
população que depende desses recursos. É uma forma de conciliar a preservação com o 
uso dos recursos.  

Segundo Patrícia Scherer, que é uma das responsáveis pela reserva, a principal 
intenção da realização da palestra era tentar aproximar a comunidade da unidade de 
conservação. “A Resex faz parte da realidade não só de Caaporã, mas também de Goiana, 
Acaú e muitos pescadores e a comunidade ainda não conhece essa reserva. Estamos 
fazendo um trabalho de mobilização para informar a existência e os benefícios da Resex 
para essas localidades”, comentou Patrícia. 
 

Fonte: http://caapora.pb.gov.br/main/modules/news/article.php?storyid=74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://caapora.pb.gov.br/main/modules/news/index.php?storytopic=14
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ANEXO 9 – Decreto de criação da Resex Acaú-Goiana 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO DE 26 DE SETEMBRO DE 2007. 

 
 

Cria a Reserva Extrativista Acaú-Goiana, nos 
Municípios de Pitimbú e Caaporã, no Estado da 
Paraíba, e Goiana, no Estado de Pernambuco, e 
dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 18 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e o que 
consta do Processo no 02001.000442/2002-71, 

DECRETA: 

Art. 1o  Fica criada a Reserva Extrativista Acaú-Goiana, nos Municípios de Pitimbú e Caaporã, no 
Estado da Paraíba, e Goiana, no Estado de Pernambuco, com uma área aproximada de seis mil, 
seiscentos e setenta e oito hectares e trinta [...] 

§ 2o  A área da Reserva Extrativista Acaú-Goiana, excluída a área indicada no § 1o, é de 
aproximadamente seis mil, seiscentos e setenta e oito hectares e trinta ares. 

Art. 2o  A Reserva Extrativista Acaú-Goiana tem por objetivo proteger os meios de vida e garantir a 
utilização e a conservação dos recursos naturais renováveis tradicionalmente utilizados pela 
população extrativista das comunidades de Carne de Vaca, Povoação de São Lourenço, Tejucupapo, 
Baldo do Rio Goiana e Acaú e demais comunidades incidentes na área de sua abrangência. 

Art. 3o  As principais atividades econômicas da Reserva Extrativista Acaú-Goiana estão relacionadas 
à pesca e coleta de recursos estuarinos e marinhos. 

Art. 4o  Caberá ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes 
administrar a Reserva Extrativista Acaú-Goiana, adotando as medidas necessárias para sua 
implantação e controle, nos termos do art. 18 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, providenciando 
o contrato de cessão de uso gratuito com a população tradicional extrativista, para efeito de sua 
celebração pela Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, e acompanhar o cumprimento das condições nele estipuladas, na forma da lei. 

Art. 5o  Ficam declarados de interesse social, para fins de desapropriação, na forma da Lei no 4.132, 
de 10 de setembro de 1962, os imóveis rurais de legítimo domínio privado e suas benfeitorias que 
vierem a ser identificados nos limites da Reserva Extrativista Acaú-Goiana. 

§ 1o  O Instituto Chico Mendes fica autorizado a promover e executar as desapropriações de que trata 
o caput deste artigo, podendo, para efeito de imissão de posse, alegar a urgência a que se refere o 

art. 15 do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941. 

§ 2o  A Procuradoria-Geral Federal, órgão da Advocacia-Geral da União, por intermédio de sua 
unidade jurídica de execução junto ao Instituto Chico Mendes, fica autorizada a promover as medidas 
administrativas e judiciais pertinentes, visando à declaração de nulidade de eventuais títulos de 
propriedade e respectivos registros imobiliários considerados irregulares, incidentes na Reserva 
Extrativista Acaú-Goiana. 

https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos/a218083f94ed8eb183257363003f301e?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4132.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4132.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3365.htm#art15
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Art. 6o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 26 de setembro de 2007; 186o da Independência e 119o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Marina Silva 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 27.9.2007 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Dnn/Dnn11351.htm 
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ANEXO 10 - Quadro de Reuniões Preliminares a criação da RESEX 

 

Fonte: UFPB;IBAMA, 2006. 
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ANEXO 11– Lista de propriedades localizadas nas áreas da reserva extrativista 

Acaú-Goiana. 

PROPRIEDADES LOCALIZADAS NAS  ÁREAS  DA RESERVA EXTRATIVISTA  E 
AMORTECIMENTO - Paraíba 

 
ÁREA 

 
PROPRIEDADES 

PROPRIETÁRIO OU 
ARRENDANTE 

 
ATIVIDADE 

ÁREA  
IMPACTADA 

(ha) 

 
EMPREGOS 

DIRETOS 

 
PESSOAS 
ASSISTIDAS 

PB-01 Engº Mocota Usina Maravilhas Cana-de-açucar 960 219 875 

PB-02 Engº 
Barreirinha 

Usina Maravilhas Cana-de-açucar 981 223 890 

PB-03 Engº Jacaré Usina Maravilhas Cana-de-açucar 1491 340 1.360 

PB-04 Engº Boa Vista Usina Maravilhas Cana-de-açucar 404 92 368 

PB-05 Engº Goiana 
Grande 

Usina Maravilhas Cana-de-açucar 800 183 730 

PB-06 Engº Terra 
Nova  

Usina Maravilhas Cana-de-açucar 593 135 540 

PB-07 Engº Novo Usina Maravilhas Cana-de-açucar 940 214 855 

PB-08 Engº Belo 
Horizonte 

Usina Maravilhas Cana-de-açucar 827 188 750 

PB-09 Engº Folguedo Usina Maravilhas Cana-de-açucar 357 81 325 

PB-10 Engº Dois Rios Usina Maravilhas Cana-de-açucar 840 190 760 

PB-11 Engº Dois Rios  
II 

Usina Maravilhas Cana-de-açucar 690 203 810 

PB-12 Engº Retirada Usina Maravilhas Cana-de-açucar 894 204 815 

PB-13 Engº Tamandua Usina Maravilhas Cana-de-açucar 38 9 34 

PB-14 Fábrica de 
Cimento 

Votorantin Fábrica de cimento 750 236 944 

PB-15 Habilitação 
p/exploração 

Votorantin Jazida calcárea 825 0 0 

PB-16 Habilitação 
p/exploração 

Votorantin Jazida calcárea 400 0 0 

PB-17 Habilitação 
p/exploração 

Votorantin Jazida calcárea 1000 0 0 

PB-18 Habilitação 
p/exploração 

Votorantin Jazida calcárea 525 0 0 

PB-19 Registro de 
Lavra (DNPM) 

Votorantin Exploração Jazida 
calcárea 

375 239 956 

PB-20 Requerimento 
de Lavra 

Votorantin Solic. p/ exploração 68 0 0 

PB-21 Requerimento 
de Lavra 

Votorantin Solic. p/ exploração 50 0 0 

PB-22 Requerimento 
de Lavra 

Votorantin Solic. p/ exploração 100 0 0 

PB-23 Alvará de 
pesquisa 

Votorantin Alvará p/ pesquisa 925 0 0 

PB-24 Requerimento 
p/ pesquisa 

Votorantin Requerimento p/ 
pesquisa 

925 0 0 

PB-25 Requerimento 
p/ pesquisa 

Votorantin Requerimento p/ 
pesquisa 

925     
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PB-26 Complexo 
Fazendário 
Tabu 

Agro Industria Tabu  
S/A 

Cana-de-açucar 6.230 1371 5.482 

PB Áreas não 
identificadas 

Diversos Cana-de-açucar e 
outras 

 8.606 1453 5.813 

      TOTAL – PB  25.400  5577  22.307  

 
PROPRIEDADES LOCALIZADAS NAS  ÁREAS 

DA RESERVA EXTRATIVISTA  E AMORTECIMENTO - Pernambuco 

ÁREA PROPRIEDADES PROP./ARRENDANTE ATIVIDADE ÁREA 
IMPAC. 

EMP. 
DIRETOS 

PESSOAS. 
ASSISTIDAS 

PE-01 Engº Camurim Usina Stº Tereza Cana-de-açucar 176,49 40 160 

PE-02 Engº Itapicirica Usina Stº Tereza Cana-de-açucar 328,73 75 300 

PE-03 Engº Catu Usina Stº Tereza Cana-de-açucar 1.443,36 329 1.316 

PE-04 Engº Bujari Usina Stº Tereza Cana-de-açucar ,2.745,70 626 2.503 

PE-05 Engº Terra Rica Usina Stº Tereza Cana-de-açucar 2.880,78 656 2.625 

PE-06 Eng Mariúna Usina Stº Tereza Cana-de-açucar 586,07 134 534 

PE-07 Engº Itapirema de 
Baixo 

Usina Stº Tereza Cana-de-açucar 405,39 93 370 

PE-08 Engº Libaneza Usina Stº Tereza Cana-de-açucar 40,80 9 37 

PE-09 Engº Boa Vista Usina Stª Tereza Cana-de-açucar 99,90 23 91 

PE-10 Engº Cutia Usina Stº Tereza Cana-de-açucar 28,15 6 25 

PE-11 Engº Megaó de 
Baixo 

Usina Stº Tereza Cana-de-açucar 714,40 163 650 

PE-12 Engº Cana Brava Usina Stº Tereza Cana-de-açucar 31,11 7 28 

PE-13 Engº Pau d’Arco Usina Stº Tereza Cana-de-açucar 75,81 17 69 

PE-14 Engº 
Massaranduba 

Usina Stº Tereza Cana-de-açucar 89,68 21 82 

PE-15 Engº Ilha de 
Itapessoca 

Usina Stº Tereza Cana-de-açucar 1.161,94 429 1.716 

PE-16 Engº Tição Usina Stº Tereza Cana-de-açucar 410,37 94 374 

PE-17 Engº Redenção Usina Stº Tereza Cana-de-açucar 63,57 15 58 

PE-18 Engº Japomim Usina Stº Tereza Cana-de-açucar 2.735,67 624 2.494 

PE-19 Fazenda Tabatinga Espólio Armando 
Rabelo 

RPPN e 
Aquacultura e 
Veraneio 

75,96 42  168 

PE-20 Fazenda Atlantis Bramex S.A. Aquacultura 1.800 150 600 

PE-21 Cal Megaó Ricardo Essinger Indústria de Tintas 600 150 600 

PE-22 Ilha Grande Diversos Loteamento C.de 
Vaca 

120 0 0 

PE23 Distrito de Carne 
de Vaca 

Município de Goiana   Loteamento 
Residencial  

300 0 0 

PE-24 Engº 
Massaranduba 

Família Benedito Cana-de-açucar e 
Turismo 

1.300   1.150 

PE-25 Engº 
Massaranduba 

Assentados Assentamento 375   160 

PE-26 Distrito de Ponta 
Pedras 

Município  Goiana Residencial,Turismo 
e Hotelaria 

450 0 0 

PE-27 Distrito de Município  Goiana Residencial, 350 0 0 
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Catuama Turismo e Hotelaria 

PE-28 Loteamento 
Solares 

Solares Loteamento 
Residencial 

900 0 0 

PE-29 Projetos de 
Aquacultura 

Rodolfo 
Aureliano/J..Jaime 

Aquacultura 200 0 0 

PE-30 Fazenda Estrela do 
Mar 

José Bendito de Melo  Aquacultura 103 7 28 

PE-31 Ilhota  Francisco Cavalcante Cana-de-açucar 198 38 150 

PE-32 Fazenda Porto do 
Camarão  

Severino Morais Aquacultura 41 7 28 

PE33 Nildo Nery Nildo Nery Cana-de-açucar 200 45 180 

PE-34 Granja Jumbo Kenichi Wata Ovos e Pintos 75 150 600 

PE-35 Diversas  Roberto Brito/ 
Francisco Cavalcante/ 
Barroso 

Cana-de-açucar 1.350 308 1.230 

PE-36  Engº Maripi Novo Usina Olho D’água Cana -de--açucar 615 172 688 

PE-37 Área que não 
conseguiu-se 
levantar 

 Cana-de-açucar 2.315 560 2.240 

      TOTAL  GERAL - PE 25.225 5.314 21.254 

      TOTAL GERAL 
PB+PE 

50.625 10.890 43.561 

Fonte: ICMBio/PB, 2010. 

 
 
  

 

 


