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RESUMO

Este texto é produto de uma pesquisa etnográfica que tomou como objeto algumas disputas 
pela regulação do uso de espaços públicos na Barra do Jucu (Vila Velha-ES). Estas disputas 
serão  abordadas  em  dois  níveis.  Primeiro  trataremos  das  tensões  existentes  entre  os 
pescadores locais  a respeito das regras que regulam o usufruto dos lugares de pesca.  Em 
seguida,  abordaremos  as  tensões  existentes  entre  os  pescadores  e  o  Estado,  a  respeito  da 
regulação do uso da Praia da Concha, lugar privilegiado das pescarias locais.  Neste caso, 
trata-se do conflito entre duas sensibilidades jurídicas que operam segundo lógicas distintas 
na  regulação  da  área.  A  primeira,  dos  pescadores,  baseia-se  em um direito  local  que  se 
estrutura a partir de uma relação de topofilia, ou seja, de um vínculo afetivo entre o grupo e o 
lugar,  vínculo  esse  ligado  diretamente  ao  exercício  localizado  da  atividade  produtiva.  A 
segunda,  o do Estado,  baseia-se  na noção universalista  de direitos  difusos,  ou seja,  cujos 
titulares são pessoas indeterminadas, como as “futuras gerações” ou o “povo brasileiro”. Em 
ambos os níveis da discussão, seja nas tensões entre os pescadores ou entre estes e o Estado, o 
que está em disputa é a regulação do uso de espaços considerados pela Constituição Federal 
como espaços públicos, ou seja, de todos. Como veremos, as disputas analisadas revelam a 
existência de uma política do significado, em que diferentes representações sobre os lugares 
são confrontadas e atualizadas, em um contexto de clivagem de poder.

Palavras-Chave:  Pescarias  e  Lugares-Direitos  e  Meio  Ambiente-Conflitos  e  Política  do 
Significado

ABSTRACT

This is the product of an ethnographic research that took as object conflicts related to the use 
of public spaces in Barra do Jucu (Vila Velha-ES). These conflicts will be approached in two 
dimensions. First I will deal with the conflicts between local fisheries about the rules that 
regulate the use of fishing spots. Following I am going to approach the conflicts between local 
fishermen and the State related to the use of the Concha beach, a traditional fishing place. In 
this case I will be looking at conflicts between two different juridical sensibilities that have 
different internal logics. The fishermen juridical sensibility is based in a local system of rules 
that says that the Concha beach belongs to the group, which has an affective and identity 
relation to the place. The second juridical sensibility, the official one, is based in the notion of 
universal  rights,  which  relate  to  abstract  entities,  as  “the  Brazilian  people”  or  “the  next 
generations”. In both dimensions of this research we are interested in the conflicts on the use 
of spaces that are officially public. As we will see, the conflicts analyzed show the existence 
of  a  politics  of  meaning,  as  different  representations  of  the  spaces  are  confronted  and 
actualized in a context of power differences.     

Key-Words: Fishery and Places- Rights and Environment – Conflicts and Politics of Meaning
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INTRODUÇÃO

1. A localidade

O Parque Natural Municipal de Jacarenema, localizado contiguamente ao bairro e com 

uma área de 346, 27 hectares, dá a impressão de um relativo isolamento à Barra do Jucu, para 

quem vem do norte, pela Rodovia do Sol. É neste bairro, entre a Praia da Barrinha e o Morro 

da Concha, que deságua o rio Jucu, responsável, junto do rio Santa Maria, pelo abastecimento 

da Grande Vitória. No sentido sul, o bairro possui uma extensa área de restinga, que o separa 

de um outro bairro, também da cidade de Vila Velha, chamado Interlagos. Seguindo mais ao 

sul, ainda pela Rodovia do Sol, chega-se ao município de Guarapari, 40km distante da Barra 

do Jucu. A Rodovia do Sol, que passa a oeste do bairro, separa a Barra do Jucu de outros onze 

bairros, relativamente recentes, surgidos principalmente no final da década de oitenta e que 

formam a Região Cinco do município de Vila Velha, às vezes também referida como Grande 

Terra Vermelha.
Figura 1: Foto de satélite da Barra do Jucu. Fonte: Google Maps1

              

1 GOOGLE Maps. Disponível em http://maps.google.com.br/maps?utm_campaign=pt_BR&utm_source=pt_BR-
ha-latam-pt_BR-bk-gm&utm_medium=ha&utm_term=google%20maps. Acesso em 1/12/07. 
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Relatos  de  viajantes  europeus  e  de  governadores  da  província  do  Espírito  Santo 

registram a atividade pesqueira local desde o início do século XIX (ver GALVÊAS, 2005). 

De fato percebi que muitos moradores do bairro se sentem herdeiros de uma longa tradição de 

pesca, pertencentes a “famílias de pescadores” e orgulhosos de terem sido criados e de terem 

criado os filhos com a pescaria.  Dessa forma,  é possível identificar na Barra do Jucu um 

segmento social “descendente do isolamento”2 (PRADO, 2002), que se refere saudosamente 

ao tempo em que todo mundo se conhecia,  quando a principal  atividade econômica era a 

pesca e os pescadores eram conhecidos e respeitados. Para alguns destes, a atividade deixou 

de ser o meio principal para a reprodução da vida, tomando caráter complementar ou, em 

alguns casos, se tornou passa-tempo, após a conquista de um emprego convencional. Para 

outros, no entanto, pescar ainda é a fonte principal de sustento e da identidade social Em todo 

o caso, a pescaria enquanto ação coletiva (BECKER, 1977) se mantém viva e significativa. 

A construção da Rodovia do Sol, em meados da década de setenta, tornou a Barra do 

Jucu um lugar cada vez mais freqüentado, principalmente por pessoas de classe média, artistas 

e profissionais liberais, dentre os quais alguns compraram residência no bairro. Essas pessoas 

procuraram a  Barra  do  Jucu  para  morar  orientados  por  uma  visão  bucólica  do  lugar,  de 

maneira que no começo da década de noventa algumas destas pessoas formam a primeira 

associação local voltada para a proteção do meio ambiente local, cuja degradação elegeram 

como a principal ameaça à qualidade de vida no bairro. 

Um pouco antes da criação desta entidade, ainda no final da década de oitenta, ocorre 

o surgimento do bairro adjacente de Terra Vermelha, e de outros, nos anos subseqüentes que, 

segundo  os  discursos  locais,  começaram  como  produto  de  uma  política  habitacional 

“eleitoreira”.  O  surgimento  destes  bairros  envolveu  uma  população  com  características 

diferentes daquela de classe média, que chegara a partir dos anos setenta, já que eram pessoas 

de origem mais  popular,  incluindo migrantes  de outros estados interessados nos possíveis 

empregos advindos do crescimento urbano da Grande Vitória naquele período3. Este processo 

foi relatado pelo geógrafo Zanotelli (2005, p.13):
Na segunda metade dos anos 1980, figuras políticas de Vila Velha conhecendo a situação jurídica 
complexa  e  o  fato  dos  loteamentos  clandestinos  ou  de  gaveta  existentes  no  setor,  bem  como  a 
existência de inúmeras áreas públicas, estimularam movimentos de ocupação de partes da área por 
populações “excluídas”. 

2 Assim como em Prado (2002), em nossa pesquisa este isolamento não é pensado de maneira absoluta, já que 
estes grupos locais sempre estiveram em relação com outros, o que inclusive permitiu a definição das fronteiras 
do próprio grupo. Quando falamos em isolamento, portanto, queremos nos referir à um tempo em que as relações 
com a sociedade abrangente possuíam um ritmo diferente do atual.
3 Cabe destacar que onde estes bairros surgiram havia uma rica diversidade natural, com regiões de pântano e de 
restinga, lugares “vividos e praticados’ (Mello & Vogel, 2004) imemoriavelmente pelos moradores da Barra do 
Jucu, que lá caçavam, colhiam frutas e pescavam peixes como a traíra, por exemplo. 
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Esse movimento teria começado no bairro hoje chamado de Ulisses Guimarães localizado ao lado do 
conjunto Terra Vermelha. Em seguida a esse primeiro movimento, estimulado por um ex-prefeito de 
Vila Velha, veio a proposta de realização de um loteamento com casas populares realizado pelo então 
governador Max Mauro em 1988, o PAI com financiamento do governo federal e estadual em Terra 
Vermelha.

Os  moradores  destes  bairros  vizinhos,  são  considerados  em grande  medida  como 

“estranhos” ao segmento nativo da Barra do Jucu, apesar de que isto tem se tornado cada vez 

mais relativo, na medida em que algumas pessoas da Barra do Jucu foram morar em Terra 

Vermelha, bairro ao qual os moradores da Barra do Jucu se referiam como Tangará. Podemos 

dizer  então  que,  nos  últimos  anos,  o  segmento  nativo  assistiu  a  uma  “multiplicação  das 

identidades possíveis” (PRADO, 2002, p. 95-96) no bairro. Essa referência à multiplicação de 

identidades tem objetivo de esclarecer o lugar dos pescadores da Barra do Jucu na estrutura 

social local, como um segmento que se sente herdeiro de uma tradição que os vincula aos 

primeiros moradores e às pescarias tradicionais. 

Sem  querer  analisar  minuciosamente  os  versos  da  música  do  carnaval  local  que 

apresentamos a seguir, destacamos apenas os valores atribuídos localmente aos bairros recém 

criados  e  à  tradição  de  pesca  da  Barra  do  Jucu.  Enquanto  o  segundo  verso  revela  as 

representações nativas sobre “Tangará” como um lugar de pobreza, todo o resto da música 

reforça o vínculo identitário da Barra do Jucu e dos barrenses com a pescaria como atividade 

que permite a reprodução da vida (“quem trabalha morre de fome, mas o barrense só come 

peroá).  A Concha (Praia da Concha), por sua vez, também aparece reafirmada como lugar de 

pesca: “Vamo pra Concha Esmerino, vamo pra Concha pescar, vamo pra Concha ver o xaréu 

malhar”:

Quem é rico mora na Barra

Quem não tem casa mora em Tangará

Quem trabalha morre de fome

Mas o barrense só come peroá

Vamo pra Concha Esmerino

Vamo pra Concha pescar

Vamo pra Concha ver o xaréu malhar

Ô mete o remo Jorge Brega

Chama Marcílio pra ajudar

Ô mete o remo pro mar não te pegar

Pra ser feliz no lugar 

É preciso provar

12



Sururu e peroá4

(...)

Um outro aspecto a se destacar em relação à localidade é a degradação do rio Jucu, tão 

presente nos discursos nativos como razão da diminuição do sucesso das pescarias locais. Esta 

degradação está relacionada, como apontaram os pescadores, a certas políticas públicas entre 

as quais destacaram a criação de represas em meados da década de cinqüenta, a realização de 

obras de drenagem e retificação do leito do rio na década de sessenta e, mais recentemente, a 

criação do sistema de drenagem da cidade de Vila Velha que desemboca no rio, através do 

Canal  de  Araçás,  e  que  recebe  uma  imensa  quantidade  de  dejetos  urbanos  (ver  também 

GALVÊAS, 2005).   

Esta degradação do rio agiu sobre as condições naturais de reprodução da atividade, já 

que tornou a pescaria de rio inviável e afetou ainda a reprodução dos peixes marinhos. Tais 

modificações  acabaram  servindo  de  referência  para  uma  dicotomia  na  visão  do  tempo, 

perceptível nos discursos locais5. Neles contrapõe-se o “antigamente”, - marcado pela fartura 

do pescado6 - ao “hoje em dia”, de escassez, configurando os significados referentes às noções 

de  tempo  estrutural  do  grupo  (EVANS-PRITCHARD,  1978).  Outro  aspecto  significativo 

desta dimensão do tempo entre os interlocutores da pesquisa é que no passado as mulheres 

tinham uma participação direta maior na pescaria, tecendo redes, pescando no rio, e hoje estão 

mais afastadas dos lugares e do cotidiano da pesca, na maioria das vezes “trabalhando fora” 

como assalariadas.

A pesquisa se realiza,  portanto,  em um contexto que é sentido pelos interlocutores 

como de mudança, o que não é, de forma alguma, exclusivo do local. Diversos estudos sobre 

pescadores do litoral brasileiro têm em comum o fato de tratarem de contextos deste tipo. 

Elina  Pessanha  (2003),  Kant  de  Lima  &  Pereira  (1997),  Mibieli  (2004),  por  exemplo, 

abordaram  aspectos  de  mudança  social  em  Itaipu  envolvendo  temas  como  especulação 

imobiliária e o fenômeno jurídico nativo. 

Mello & Vogel (2004), em Gente das Areias, apresentaram “a luta do tostão contra o 

milhão”, em que um drama social encenava a ruptura provocada no vilarejo de Zacarias pela 

4 Esta música possui a chave melódica da canção tema da novela “Pedra sobre Pedra” exibida em 1992 pela 
Rede Globo e intitulada “Pedras que cantam”, interpretada  por Fagner. Os autores da versão “barrense” foram 
Valcy Vieira e Carlos Magno (Lilico), membros do Bloco Surpresa.
5 Como tive oportunidade  de analisar  em minha monografia  de conclusão de curso de Ciências  Sociais na 
Universidade Federal do Espírito Santo, intitulada: “Pescadores da Praia da Concha: saberes, práticas e ritmos 
locais”, sob orientação do professor doutor Márcio D'olne Campos.
6 Nessa época, como não havia energia elétrica, as alternativas para estocar os peixes eram salgá-lo ou, quando 
desejava-se apenas mantê-los frescos para o dia seguinte,  deixá-los cobertos por folhas de baúna.
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especulação imobiliária que ocasionara o afastamento de parte das famílias nativas da lagoa, 

implicando em uma impossibilidade de reproduzir seu modo de vida. Já Prado (2002), Britto 

(1999) e Lobão (2004; 2006) mostraram como a tradicional organização da pesca em Arraial 

do Cabo reagiu diante de transformações como a chegada da empresa Álcalis, e a criação da 

RESEX7.  

Um aspecto comum a todas essas pesquisas é que elas mostram como as mudanças 

analisadas  vêm  acompanhadas  de  um  sentido  modernizante  de  maneira  a  enquadrar  os 

pescadores locais como segmentos marginais ou desviantes do processo de transformação da 

sociedade  (BRITTO,  1999,  p.  37).  Ser  pescador,  nestes  contextos,  é  assumir  um  ofício 

tradicional, e, por assim dizer, marginal, pelos sentidos que essa tradição assume dentro das 

ideologias  modernizantes  instauradas  (PRADO,  2002).  Entre  estas  ideologias  estão  o 

sanitarismo, o desenvolvimentismo e o ambientalismo, todas concepções de mundo que se 

igualam no fato de que têm sua origem no mundo urbano e que reduzem as outras tradições 

que encontram pelo caminho a um arcaísmo, não só técnico e econômico, mas também social 

e moral:
subestima-se  não  só  o  homem,  visto  como  um  mero  predador,  mas  também  a  pesca  artesanal, 
rebaixada,  com a caça  e  a  coleta,  à  categoria  de “atividade de subsistência”,  em que se subtrai  à 
natureza o que esta produz, sem nada acrescentar-lhe em troca. Não surpreende, pois, que os modos de 
vida estruturados em torno da caça,  da coleta e da pesca tenham sido representados,  sempre,  pela 
ausência de cultivo, no sentido material, social, intelectual e moral do termo (MELLO & VOGEL, 
2004, p. 304).

Neste trabalho discutiremos especificamente as implicações do ambientalismo que, na 

forma de discursos, práticas sociais e políticas públicas neocolonialistas (LOBÃO, 2006), traz 

toda uma nova carga de significados para alguns lugares tradicionais de pescaria da Barra do 

Jucu, como a Praia da Concha, reduzindo a anterioridade histórica do grupo à primazia do 

meio ambiente, estruturante de uma concepção de futuro e sustentabilidade sobre as quais têm 

legitimidade  para  falar  apenas  os  técnicos  e  especialistas  das  ciências  (biólogos, 

antropólogos), assim como advogados, procuradores e secretários de meio ambiente, mas não 

o grupo local, como veremos mais adiante.

2. A entrada no campo

O primeiro contato que tive com os pescadores da Barra do Jucu como pesquisador foi 

no  final  do  ano de  2003,  quando  realizava  a  pesquisa  que  deu  origem à  monografia  de 

conclusão de curso de bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Espírito 

7 Reserva Extrativista
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Santo.  Após cerca de três  meses  de trabalho de campo,  retornaria  a  ter  um contato  mais 

estreito com os pescadores apenas em 2005, quando participei de algumas ações para tirar 

seus documentos de pescadores profissionais. Em 2006 ocorreu mais um afastamento para 

cumprir créditos do curso de mestrado em Antropologia na Universidade Federal Fluminente. 

Retornei à pesquisa no começo de 2007, desta vez tendo em vista a escritura da presente 

dissertação.  

Sou morador da Barra do Jucu, onde a pesquisa foi realizada, há quinze anos, tendo 

chegado em 1992.  Dessa  maneira,  quando passei  a  freqüentar  a  praia  com o objetivo  de 

realizar a pesquisa, eu já possuía um lugar na estrutura social  local,  estando associado ao 

segmento de classe média que começou a chegar no bairro a partir  da década de setenta, 

período em que minha família adquiriu a casa.  

A minha  posição  social  em relação  ao segmento  nativo  do bairro,  em especial  os 

pescadores, nunca foi ultrapassada, como pude perceber em certas circunstâncias. Em uma 

delas,  logo em meus primeiros  contatos  com os pescadores  locais  como pesquisador,  um 

pescador me disse como piada que ia me dar um diploma de barrense, depois que eu havia 

dito que me sentia como tal. Em outra circunstância um outro pescador  me disse ter ficado 

surpreso de eu não me opor a beber uma marca de cerveja barata, já que imaginava que eu era 

“playboyzinho”. Estas duas circunstâncias, uma se referindo às clivagens de pertencimento 

local e a outra às clivagens de classe, mostram como, apesar de eu ter encontrado um lugar na 

estrutura local8, este lugar não se confundia com o dos meus interlocutores.

Figura 2: Pescadores bebendo cerveja no Bar do Raul, pescador local, dono de rede de arrasto. 

             

8 Vale ainda destacar  que meu tio materno, Bob De Paula,  teve como padrinho de casamento um morador 
nativo, Daniel Vieira dos Santos. 
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Foram duas as principais estratégias que utilizei para tentar manter um padrão mais ou 

menos regular de interação com os pescadores. Uma foi freqüentar a praia nos horários em 

que estão desenvolvendo suas atividades, o que me permitiu inclusive participar de algumas 

pescarias,  além  de  eventuais  churrascos  e  rodadas  de  cerveja.  Nestes  momentos  tentava 

conciliar  algumas  perguntas  sobre  assuntos  como  conhecimento  naturalístico  e  direito 

costumeiro,  com o envolvimento nas atividades. Muitas vezes, no entanto, optava por não 

fazer perguntas diretas, tentando através de uma observation flotante (PÉTTONET, 1982) das 

interações  e  diálogos  entre  os  pescadores,  identificar  as  regras  subjacentes  e  questões 

relevantes de seu universo social que surgiam mais espontaneamente. 

A outra estratégia foi participar do processo de tirada de documentos profissionais, 

levando documentos de pescadores até a SEAP9 e participando de reuniões em que o grupo 

discutia questões como a regulação do usufruto dos lugares de pesca entre as pescarias, assim 

como a garantia de acesso a estes lugares (seja a praia onde estão os barracões, ou o mar) 

tendo  em  vista  a  condição  legal  de  espaço  público  destes  que  são  considerados  pelos 

pescadores como lugares de pesca.  

Dessa maneira, repensando minha aproximação aos pescadores, acredito que a base da 

relação  que  estabeleci  estava  fundamentada,  em  grande  medida,  numa  “oportuna 

convergência de interesses, dessas sem as quais o trabalho de campo costuma transformar-se 

em tarefa penosa e, na maioria das vezes, de parcos sucessos” (MELLO & VOGEL, 2004, p.

38). Foi esta convergência de interesses que permitiu, por exemplo, que um dos pescadores 

locais,  Marcelo  Farich,  se  tornasse  um  leitor  atento  e  revisor  de  minhas  descrições  do 

processo produtivo, o que me livrou de diversos equívocos.

Acredito ainda que este envolvimento, tanto nas pescarias quanto nas atividades mais 

especificamente políticas do grupo, contribuiu para amenizar o possível ceticismo que minha 

presença eventualmente possa ter suscitado, ainda que, naturalmente, isto dificilmente seria 

revelado a mim explicitamente e, se este ceticismo existiu, foi este o caso. Dessa maneira, a 

impressão que tive dos pescadores da Barra do Jucu foi a  de que são pessoas solícitas  e 

receptivas, às quais temo de alguma maneira não ter correspondido.  

3. Delimitando as pescarias da Barra do Jucu
Para os propósitos deste trabalho delimitamos as pescarias da Barra do Jucu a partir do 

ponto de vista dos principais interlocutores da pesquisa, os pescadores locais, que se sentem 

herdeiros  de  uma longa  tradição  de  pesca.  Foi,  portanto,  nas  representações  e  categorias 
9 Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca
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nativas  que  busquei  os  “princípios  de  juízos  e  raciocínios”  (MAUSS In  CARDOSO DE 

OLIVEIRA, 1979, p. 40), privilegiando assim as autodenominações e interpretações locais 

sobre as experiências vivenciadas pelos próprios atores (BRITTO, 1999, p. 37). 

No entanto, como aponta Cardoso de Oliveira em sua  Introdução a uma leitura de  

Mauss,  não se trata  de tomar a teoria nativa pela científica.  O processo de conhecimento 

envolve uma passagem do concreto figurado, ou seja, das observações e documentos sobre os 

fenômenos  em consideração,  ao concreto  pensado,  em que os  fenômenos  observados são 

redescritos como modalidades de fenômenos mais gerais e sistemáticos como a reciprocidade, 

por exemplo, (1979, p.35). Buscamos, assim, realizar uma interpretação que fosse além da 

“interpretação nativa”, mas sem suprimí-la (1979, p. 34).

Quando  questionados  sobre  as  “pescarias  da  Barra  do  Jucu”  os  pescadores  locais 

mencionam atualmente as pescarias com rede de espera e com linha, realizadas a partir da 

Praia da Concha, e a pescaria com rede de arrasto, realizada principalmente a partir da Praia 

do Peitorí e, algumas vezes, a partir da Praia da Barrinha e da Praia Grande.  O leitor verá, 

portanto, que damos destaque às pescarias realizadas no mar contíguo ao litoral do bairro. 

Os pescadores localizam por volta da década de oitenta o recrudescimento da poluição 

e assoreamento do Rio Jucu. Atualmente a pescaria realizada neste rio ainda acontece, mas de 

maneira  não  sistemática  e  principalmente  em busca  de  iscas  para  a  pescaria  de  mar.  No 

inverno, quando os cardumes de tainhas estão entrando pela boca do rio, há um aumento da 

pescaria no mesmo. Ainda assim, a atividade pesqueira no Rio Jucu não é mais sombra do que 

foi  no  passado,  quando  era  alternativa  segura  para  os  dias  de  mar  agitado  e  até  mesmo 

modalidade de pesca preferencial de alguns pescadores. Assim, se investigar a pescaria do rio 

certamente  revelaria  um  repertório  vastíssimo  de  conhecimento  técnico  e  naturalístico, 

principalmente com a colaboração dos pescadores “antigos”, me pareceu que esta pescaria 

não era mais suficientemente significativa do ponto de vista sociológico. 

Cabe ainda salientar que o Rio Jucu é utilizado como porto, na altura da Ponte da 

Madalena, cerca de trezentos metros após a boca do rio, por barcos que realizam uma pescaria 

direcionada à captura da lagosta,  sendo provenientes do sul do Estado,  principalmente do 

município de Marataízes. Estes barcos são bem maiores que os utilizados na pescaria da Barra 

do Jucu e pescam muito mais distantes do litoral. Dessa forma, grupos de pesca cujos portos 

estão mais afastados fisicamente, como os do bairro de Itapuã ao norte da Barra do Jucu, ou 

de Ponta da Fruta, ao sul, são considerados mais próximos socialmente pelos pescadores do 

bairro,  já  que  considera-se  que  realizam  pescarias  parecidas  com  as  da  Barra  do  Jucu, 

mantendo  a  mesma  distância  da  costa,  com  técnicas  e  equipamentos  similares,  além  de 
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compartilharem o sentimento de que são herdeiros de tradições locais de pesca, que remetem 

aos primeiros  moradores  dos respectivos  bairros da cidade de Vila  Velha.  Como apontou 

Evans-Pritchard (1978, p. 272), relações ecológicas e culturais frequentemente combinam-se 

para  produzir  uma  divisão.  No  entanto,  de  maneira  geral,  no  dia  a  dia,  a  atenção  dos 

pescadores da Barra do Jucu está voltada para o que está acontecendo nas “pescarias da Barra 

do Jucu”, que constituem, portanto, a unidade social relevante para o pescador local.

 Concordando com Pessanha (2003, p. 47) que no processo de apropriação dos 

lugares de pesca, o que está em jogo é a ordenação das relações sociais que se dão no interior 

do grupo,  e  na relação  com outros,  essa dissertação  abordará,  de maneira  geral,  algumas 

disputas pelo uso de espaços considerados oficialmente como espaços públicos na Barra do 

Jucu.  Através  de  um vínculo  afetivo  com estes  espaços,  os  pescadores  os  convertem em 

lugares familiares ao grupo, lugares de pesca, cujo acesso é organizado por uma sensibilidade 

jurídica nativa, que tanto regula este usufruto entre os pescadores e pescarias, quanto afirma 

estes lugares como pertencentes ao grupo, nas relações com outros segmentos da sociedade. 

Como veremos, a atualização das relações tradicionais que os pescadores locais têm com seus 

lugares  de pesca envolve conflitos  com órgãos  públicos  e  segmentos  do bairro que estão 

voltados para a preservação do meio ambiente, o que configura uma política do significado 

(GEERTZ,  1973)  ou  uma  disputa  por  sentidos  culturais  (ACSELRAD,  2004),  em  que 

diferentes apropriações simbólicas do mundo natural são confrontadas.  

Após esta Introdução, na Parte I seguiremos com uma descrição dos equipamentos, 

das  unidades  de  produção  e  do  processos  produtivos  das  pescarias  locais.  Na  parte  II, 

abordamos o conhecimento naturalístico que produz prognósticos capazes de reduzir o risco e 

a  incerteza  da  atividade,  indicando  o  tempo  e  os  lugares  privilegiados  de  pescaria.  A 

regulação do acesso a estes lugares, por sua vez, nos leva à apresentação dos princípios que 

constituem o fenômeno jurídico nativo, elemento fundamental de afirmação da especificidade 

do grupo, como apontou Mauss (1972). Ao organizar internamente ao grupo o usufruto dos 

lugares  de pesca o fenômeno jurídico nativo também afirma estes  lugares  como seus,  na 

relação com os outros segmentos da sociedade. Na Parte III, portanto, tentarei mostrar como 

os pescadores da Barra do Jucu vêem seu direito tradicional de usufruto dos lugares de pesca, 

como a Praia da Concha, ameaçado pela conversão destes lugares em área de preservação. 

Isso permitirá vislumbrar, nas Considerações Finais, como certas políticas públicas baseadas 

na “perspectiva do meio ambiente” acabam convertendo os pescadores locais,  de usuários 

legítimos  de  seus  lugares  tradicionais  de  pesca,  em  pessoas  “desorganizadas”  e  “sem 

consciência ecológica”, protagonistas de “ocupações irregulares e ambientalmente lesivas”. 
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Informo ainda ao leitor que as traduções que precisei realizar de alguns trechos citados 

de  textos  antropológicos  encontram-se em sua  forma  original  nas  notas  de rodapé.  Já  as 

citações das legislações pertinentes, se não são encontradas no corpo do texto, estarão nos 

Anexos ou na Bibliografia com indicação do site para consulta. Por fim, esclareço que os 

termos  nativos  aparecerão  acompanhados  de  aspas  somente  na  primeira  vez  que  forem 

utilizados.
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PARTE I. AS PESCARIAS DA BARRA DO JUCU

20



Isso aqui é uma vida, né ?

(Esmerino Laranja, Pescador da Barra do Jucu, com setenta 
anos e filho de pescador, enquanto remava em sua baitera)·.

Nesta parte  irei  descrever os equipamentos,  as unidades  de produção e o processo 

produtivo das pescarias realizadas na Barra do Jucu. Esta empreitada vai preparar o terreno 

para analisarmos na segunda parte da dissertação o fenômeno jurídico nativo que organiza o 

usufruto dos lugares de pesca previamente tornados “conhecidos” pelo saber naturalístico.  

 São três as principais pescarias da Barra do Jucu. A pescaria com rede de espera  e a 

pescaria  com  linha  partem  da  Praia  da  Concha  e  a  pescaria  de  arrasto  é  realizada 

principalmente a partir da Praia do Peitorí e eventualmente da Praia da Barrinha ou da Praia 

Grande.  

Aqui vale uma breve descrição da Praia do Peitorí e da Praia da Concha, principais 

palcos das pescarias observadas. A Praia da Concha é o local mais tradicionalmente ligado à 

pescaria de mar no bairro, possuindo águas em geral mais “calmas” que a Praia do Peitorí. Ser 

pescador da Barra do Jucu e ser pescador da Praia da Concha são referências que muitas vezes 

se  confundem  nos  discursos  nativos.  Esta  praia  possui  uma  área  relativamente  pequena, 

estando contígua ao Morro da Concha e não possui mais do que sessenta metros de extensão. 

Se as metáforas do teatro (GOFFMAN, 1983;TURNER, 1995) são válidas para pensarmos a 

vida social, isso se torna especialmente verdadeiro na Praia da Concha. Seu reduzido espaço 

converte-se  facilmente  em  um  palco,  em  que  as  performances  dos  pescadores  são 

constantemente avaliadas. O acesso a ela é através da Praia do Peitori, situada ao sul, do outro 

lado da pedra da Concha. Alcança-se a Concha através de uma escadaria construída no morro 

da Concha em meados da década de oitenta. Os pescadores realizam um grande esforço para 

trazer os peixes nas costas quando o sucesso da pescaria é grande.

A Praia do Peitorí,  por sua vez,  é muito mais extensa,  se iniciando na encosta do 

Morro da Concha e  seguindo no sentido sul,  muitos  quilômetros,  ao longo dos  quais  vai 

recebendo  diversos  outros  nomes  (Cemitério,  Arrecife  Pequeno,  Arrecife  Grande  e  Praia 

21



Grande10), até chegar no bairro de Interlagos. O acesso à Praia do Peitorí é através de rua 

calçada com paralelepípedos, de forma que não impõe dificuldades a pedestres ou veículos 

motorizados. Esta praia é conhecida regionalmente como um lugar tradicional para a prática 

do surfe, sendo local de treino de diversos atletas, locais ou não, e também de free-surf 11para 

os não competidores. 

Figura 3: Foto aérea na qual é possível identificar, à esquerda, a Praia do Peitorí e, à direita, a pequena 

enseada Praia da Concha. Ao fundo o rio Jucu e a Praia da Barrinha12. 

          

1. As pescarias da Praia da Concha

1.1 Equipamentos 

Começarei pela descrição dos equipamentos e do processo produtivo da pescaria da 

Praia da Concha (rede de espera e linha). As redes de espera13 são de dois tipos principais: 

“redes de fundo” e “redes boieras”. Como os nomes indicam, as primeiras são destinadas a 

capturar peixes que “correm pelo fundo” e as segundas a capturar os peixes que “correm na 

flor  da  água”.  No  inverno  (época  do  baiacu),  a  pescaria  de  linha  torna-se  a  principal 

modalidade  de  pesca  da  Praia  da  Concha,  apesar  de  não  abandonarem  a  utilização  dos 
10 Esses nomes se referem às designações dos pescadores locais. 
11 Free surf é uma expressão que designa a prática do esporte não voltada para as competições.
12 BRASIL turístico. Praia da Barra do Jucu.-ES. Foto: Romero Gonzáles Garcia. Litoarte. 1 cartão postal: color. 
13 Também chamadas localmente de “trasmalhos”. 
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trasmalhos boieros que ficam mais próximos da praia. No verão, também pesca-se de linha, 

principalmente  a  pescadinha,  mas  nessa  época  há  também  uma  grande  utilização  dos 

trasmalhos boieros e de fundo. A relação entre as mudanças sazonais do verão e do inverno e 

suas implicações para as atividades dos pescadores serão retomadas mais adiante.

Tradicionalmente, as embarcações utilizadas na Barra do Jucu eram os  “batelões” e as 

canoas de mar. Os dois tipos de embarcação eram feitos de um único tronco de árvore. Os 

batelões,  no entanto,  eram mais  curtos  e estreitos  que as canoas de mar e possuíam uma 

tripulação de dois pescadores, enquanto as canoas de mar possuíam até seis tripulantes. As 

informações que obtive dos pescadores mencionam a existência, no passado, de apenas uma 

canoa de mar na Barra do Jucu, que era chamada Jaíra, tendo sido navegada durante certo 

período pelo grupo de pesca que incluiu, ao menos em determinado momento,  pescadores 

como Beraldino,  Milhabreu,  Agenor,  Adolfo,  Inácio,  Almir  e Ió Ió.  Esta  canoa teria  sido 

construída por  Beraldino, que era também o mestre da embarcação e cujas mãos possuíam, 

nas palavras de um pescador local,  “uma metragem perfeita”  que faziam dele um grande 

construtor de canoas. 

Atualmente,  as embarcações  utilizadas  pelos pescadores  são feitas  de tábuas e são 

chamadas “baiteras”. Compradas geralmente em um estaleiro no bairro da Glória, em Vila 

Velha, são acrescidas de alguns ajustes técnicos que estão relacionados às demandas do saber 

local. Entre estes ajustes está a colocação de um cano de pvc por cima da quilha da baitera, 

para protegê-la e permitir que esta deslize melhor quando movimentada na areia. Para este 

objetivo de movimentá-la são acrescidas também quatro alças de corda, duas de cada lado da 

embarcação.  Os  pescadores  também  costumam impermeabilizar  a  baitera  com resina  ou, 

preferencialmente, com o adesivo Araldite® misturado com pó de madeira e depois coberto 

com uma ou mais  camadas  de tinta.  Algumas  vezes  mudam também a  posição  dos  dois 

bancos, quando estes não estão bem distribuídos. 
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Figura 4: Esmerino Laranja, à direita, com seu filho Sandro à esquerda, ambos ao lado da baitera de 

Esmerino. 

          

Essas embarcações são movimentadas na água através da utilização de remos (dois a 

quatro pares, fixados individualmente na baitera através de instrumentos chamados forquetas) 

ou  motor  (de  baixa  potência,  geralmente  5  hp).  Os  pescadores  consideram  o  motor  um 

equipamento de grande valor, não porque permita produzir mais, mas porque permite que se 

realize a mesma pescaria com um esforço menor, além de permitir acessar pesqueiros mais 

distantes. Por outro lado, afirmam também que o motor deixa o pescador acomodado, e que é 

bom remar, sempre que as condições do mar estejam favoráveis à navegação. Algumas vezes 

os  pescadores  usam também propulsão à  vela,  embora  minha  observação sugira  que  isto 

ocorre muito ocasionalmente, porque desde fevereiro até julho de 2007, quando acompanhei 

as  pescarias  cotidianamente,   não  presenciei  uma  única  vez  que  tivessem  usado  este 

equipamento.  Além dos  equipamentos  diretamente  responsáveis  pela  captura  do  pescado, 

como redes, linha e anzol, os pescadores utilizam ainda cordas, “garatéias” (tipo de âncora 

que  fazem com vergalhões  de  ferro,  cano pvc  e  cimento)  e  esponjas  (para  tirar  água  da 

baitera). 

Os pescadores da Praia da Concha possuem barracões contíguos ao morro da Concha e 

à Praia da Concha, feitos de tábuas de madeira e telhas de zinco, onde guardam seus materiais 

de  trabalho  e  algumas  vezes  também  as  embarcações.  Esses  barracões  funcionam  como 

“elementos simbólicos da existência da pescaria, na medida em que esses objetos demarcam a 

apropriação social do espaço no qual se desenvolve a atividade” (BRITTO, 1999, p. 173). Os 
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pescadores mais antigos com quem conversei, de até noventa anos, me disseram que aqueles 

barracões estão naquele lugar desde a época de seus pais e avós14. Compartilhar um barracão 

significa fazer parte de um feixe de relações que liga às vezes até cinco pescadores, que não 

são necessariamente parceiros de pesca entre si. Assim,  as parcerias, que são as duplas que 

vão ao mar,  e o grupo de barracão,  formam dois eixos fundamentais  de relações entre os 

pescadores. 

Existem doze  barracões  cujos  padrões  de uso e  de  propriedade  esclareceremos  na 

segunda parte da dissertação, quando trataremos do fenômeno jurídico nativo. Por enquanto 

cabe destacar que esses barracões são razão de alguns conflitos entre pescadores e órgãos 

públicos  e  também  ambientalistas  locais,  assunto  que  desenvolveremos  na  parte  III  da 

dissertação. 

1. 2. As parcerias

As “parcerias” são as unidades de produção, cujos equipamentos são de propriedade 

particular. O nome parceria indica tanto a unidade de produção quanto a relação de produção. 

No início da pesquisa, que coincidiu com o final do tempo quente (meados de fevereiro), pude 

identificar oito parcerias e dois pescadores que pescavam sozinhos, além de diversos caiaques 

de pessoas que não pescam o ano todo nem utilizam a Praia da Concha como porto, mas são 

atraídas pelo aumento da piscosidade nesta época e pelo bom tempo para navegação. Notei 

então que o número de parcerias varia durante o ano, já que no período entre o fim do verão e 

o início do inverno, em que o mar costuma ficar agitado, caracterizando a chamada “maré de 

março”, houve dias em que apenas três parcerias pescaram. Em meados do tempo frio o mar 

costuma  ficar  mais  manso  (não  tanto  quanto  no  verão)  e  o  número  de  parcerias  volta  a 

aumentar, mas não ultrapassam dez. Estas mudanças cíclicas têm a ver com os aspectos sócio- 

estruturais do tempo ecológico do grupo, que serão abordados detalhadamente na Parte II. 

Duas  pessoas  que  pesquem  juntas  por  um  período  razoavelmente  longo  acabam 

desenvolvendo intimidade e laços de camaradagem15. Por outro lado, desentendimentos são 

comuns e as rupturas de parcerias proporcionam assunto para vários dias entre os pescadores, 

que compõem versos satíricos e fazem gozações do tipo: “parece que o casal 20 se separou...” 

e assim por diante. Essas gozações são geralmente feitas “pelas costas”, mas eventualmente 

“pela frente”, como quando um pescador chama o outro pelo nome da pessoa com quem este 
14 Como me disse Esmerino Laranja, 70 anos, “essa Concha é uma tradição”.
15 Pelo que pude observar, muitos parceiros são parentes entre si, seja por sangue ou casamento. No entanto, a 
observação também permitiu notar que não é tanto o parentesco em si, mas o fato de compartilharem a mesma 
unidade doméstica que tende a unir dois pescadores como parceiros.  
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teve algum desentendimento,  como forma de provocação.  Neste  caso,  corre-se o risco da 

vítima da gozação não “aceitar a brincadeira” e achar que é de “mau gosto”, porque pretende 

incitar o desentendimento, “pôr lenha na fogueira”. Commeford (s/d) mostrou a importância 

da “brincadeira” como forma de sociabilidade entre trabalhadores de um assentamento rural, 

mas  destacou  que  essa  modalidade  de  interação  não  é  usada  aleatoriamente,  mas  possui 

situações e “vítimas” preferenciais.

Também na  Praia  da  Concha é  preciso  saber  quando,  como e com quem brincar. 

Brincadeiras que se refiram a desentendimentos a respeito dos quais as partes ainda estejam 

mutuamente  indispostas  podem  ser  interpretadas  negativamente.  Por  outro  lado,  alguns 

pescadores  são  conhecidos  por  “não  saber  brincar”,  já  que  costumam  fazer  referências 

gratuitas e excessivas ao comportamento sexual das esposas dos outros pescadores, ou então 

por brincarem ameaçando com faca, por exemplo. Como salientou Comerford, esta forma de 

brincar, através de gozações e implicância, que constitui as relações jocosas (RADCLIFFE-

BROWN, 1978), não possui regras muito bem definidas como o jogo, mas, por outro lado, é 

também regulada por um certo senso prático (BOURDIEU, 198016, apud COMERFORD, s/d), 

que informa os participantes sobre os limites aceitáveis da brincadeira.

Figura 5: Esmerino Laranja joga um pedaço de corda nas costas de Brandinho, como brincadeira, tendo 
os barracões ao fundo. Foto: Filgueiras.

            

Em  relação  aos  rompimentos  de  parcerias,  tenho  observado  que  estes  não  são 

desagregadores  em  relação  ao  grupo  como  um  todo,  mas  oferecem  um  mecanismo 

institucionalizado de administração de conflitos: os membros daquela parceria simplesmente 

deixam de pescar juntos. Isso não implica, no entanto, em desligamento do grupo como um 

todo. Os parceiros vão encontrar outros parceiros e, o que é ainda mais interessante, podendo 

16 BOURDIEU, Pierre (1980) Le sens pratique. Paris, Les Editions de Minuit
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inclusive  voltar  a  pescar  juntos  em  um  período  posterior  (alguns  meses),  como  pude 

observar17. Gostaria de propor, portanto, a importância do rompimento das parcerias como o 

que  me  parece  ser  um mecanismo  institucionalizado,  senão  de  dissolução,  ao  menos  de 

administração  de  conflitos.  Como  um pescador  me  explicou  uma  vez:  “por  exemplo,  tô 

pescando com (…), mas se eu me cansar dele ou ele de mim a gente já não pesca junto, 

melhor que brigar”. 

Percebe-se na fala do pescador que há uma diferença entre deixar de pescar junto, 

visto  como  algo  corriqueiro,  quase  como  conseqüência  “natural”  de  um  relacionamento 

prolongado  (“se  eu  me  cansar  dele  ou  ele  de  mim”),  e  brigar,  que  significaria  o 

reconhecimento de alguma querela de fato entre os pescadores.  Pelo que pude observar os 

desentendimentos que realmente levaram a brigas e ameaças, resultando em rompimento de 

relações  entre  dois  pescadores,  aconteceram  não  entre  parceiros,  mas  entre  membros  de 

parcerias diferentes, principalmente em função de acusações de olho grande decorrente de 

disputas por lugares piscosos, principalmente na “carreira de lances” próximos à praia.

Percebemos  então  que  nesta  abordagem  os  conflitos  entre  membros  de  parcerias 

aparecem, não como exceções ou episódios ocasionais, sem conexão com o funcionamento 

mais “harmônico” ou regular do grupo, mas como parte da “normalidade”, como elemento 

constituinte do sistema local de interações sociais. Em seu texto intitulado “Conflict”, Simmel 

(1964, p. 13-123) propõe que estejamos atentos para os aspectos sociologicamente positivos 

do conflito  como forma de sociação,  em contraste  com o caráter  puramente  negativo,  do 

ponto de vista sociológico, da indiferença. Ainda segundo o autor, a harmonia e o conflito, ou 

melhor, os aspectos convergentes e divergentes das relações entre os membros de um grupo 

não podem ser tratados de maneira desproporcional, já que estão em estreita relação e só são 

separáveis em nível analítico.

Dessa maneira, a devida atenção aos momentos de conflito oferece ao pesquisador a 

possibilidade  de  identificar  que  tipo  de  expectativas  estão  em  jogo  nas  interações  entre 

parceiros.  Tive  a  oportunidade  de  acompanhar  o  desenvolvimento  das  relações  entre  os 

parceiros  mencionados  anteriormente  e,  em um período posterior,  após  o  rompimento  da 

parceria, registrei a seguinte fala de um deles, dono dos equipamentos : “tudo bem que a rede 

é minha, mas ele bem que podia aparecer aqui pra me ajudar a consertar, eu dava até um 

17 Há ainda que se destacar que o rompimento de parcerias possibilita a circulação pelo grupo, de pessoas e, 
consequentemente,  de  informações  relevantes.  Isto  se  torna  significativo  na  Praia  da  Concha  já  que  o 
conhecimento  de  pontos  piscosos  é  fundamental  para  o  sucesso  da  pescaria  e  este  sucesso,  além  de  suas 
conseqüências econômicas evidentes, proporciona diferenciações de prestígio entre os pescadores.
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trocado pra ele, mas não, e ainda me aparece aqui bêbado, não dá pra ir pro mar com um cara 

mamado...”. 

Vemos  então  que  o  reparo  dos  equipamentos  e  a  sobriedade  aparecem  como  as 

expectativas que foram quebradas e que acabaram levando ao rompimento da parceria, por 

iniciativa de um dos pescadores, que sentiu que seu parceiro não estava comportando-se como 

se  espera  que  um  parceiro  o  faça.   A  importância  dos  momentos  de  conflitos  para 

identificarmos  estas  expectativas  que  subjazem  às  relações  sociais  foi  apontada  com 

propriedade por Howard Becker:
É axiomático, no estudo sociológico dos processos de trabalho, que os momentos mais frutíferos para o 
sociólogo são aqueles em que os participantes discordam, discutem, brigam. Porque nestes momentos, 
algum acordo, existente de fato ou apenas esperado, foi quebrado. Quando as pessoas dizem umas às 
outras,  “Eu esperava  que  você  fizesse  X [  ser  capaz  de  tocar  as  notas  que  minha  pauta  pede  ou, 
alternativamente, escrever notas que eu possa tocar]”, uma expectativa implícita, que a interação tem 
tão seguramente  tomado como premissa, de maneira a não constituir objeto de discussão e que tem sido 
em grande medida “inconsciente”, é revelada para nossa análise (BECKER, 2003)18.

Acompanhei também uma outra situação de rompimento de parceria. Nesta um dos 

parceiros era dono da baitera e de algumas redes, mas possuía pouca experiência na pesca e o 

outro era um pescador reconhecidamente experiente e longamente estabelecido, que possuía 

também algumas redes. Depois que a parceria se desfez, registrei este comentário de um dos 

pescadores, o menos experiente: “(...) é ótimo pescador, conhece o mar como ninguém, mas 

eu cansei de ficar levando esporro dele dentro do mar. Sou amigo dele, usa meu barracão, mas 

não dá pra gente trabalhar junto”. 

O pescador experiente, longamente estabelecido, que possuía redes, mas não baitera, 

arranjou um novo parceiro  na mesma semana.   Isso porque fazendo parte  do núcleo dos 

pescadores  locais,  e  sendo  neto  de  pescador,  possui  um leque  considerável  de  parceiros 

potenciais,  que  já  o  conhecem  e  sabem  que  podem  contar  com  ele.  O  parceiro  menos 

experiente, dono da baitera, também não teve dificuldades em conseguir um parceiro. Mas 

esse dificilmente teria sido o caso se ele não tivesse baitera, já que sendo reconhecidamente 

menos experiente não seria um parceiro desejável. Ser conhecido e possuir experiência na 

atividade são atributos que podem minimizar a falta de equipamentos próprios19. 
18 It is axiomatic, in the sociological study of work processes, that the most fruitful moments for the sociologist 
are those where the participants disagree, quarrel, fight. Because at these moments some agreement, whether it 
existed in fact or was only hoped for, has broken down. When people say to each other, "I expected you to do X 
[be  able  to  play  the  notes  my score  calls  for  or,  alternatively,  to  write  notes  I  can  play]"  an  underlying 
expectation on which interaction had been so securely premised that it did not come up for discussion, and which 
had very likely been "unconscious," is revealed for our analysis.

19 Se prestarmos atenção na fala do pescador,  percebemos também que o barracão  é o artefato social  que 
permite a manutenção de um vínculo entre ele e o segundo pescador,  apesar do rompimento da parceria.  O 
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Nas pescarias  com rede de espera e de linha,  a disponibilidade de pescadores está 

condicionada  a  dois  fatores  fortemente  interligados:  o  pertencimento  ao  local  e  o 

conhecimento técnico e naturalístico. Isso porque os pescadores reconhecem que as pescarias 

mudam muito de lugar para lugar e aprender a pescar em um determinado local, segundo as 

regras técnicas e de acordo com o conhecimento naturalístico exigido pela atividade, demanda 

tempo.  Mas  este  tempo  demandado  para  aprender  a  pescar  não  é  consensual  entre  os 

pescadores. Um pescador certa vez justificava seu desempenho dizendo que pescava só há 

cinco meses, ao que outro comentou, em outro momento comigo, que isso não seria desculpa, 

porque três meses  já bastariam para aprender as técnicas básicas da pesca,  como remar e 

“mirar”20 rede. 

A maioria dos pescadores da Concha são adultos, que aprenderam o ofício ainda na 

infância com pais ou parentes e que “entraram e saíram” da atividade diversas vezes ao longo 

da  vida,  principalmente  pela  oportunidade  de  um  emprego  formal.  Alguns,  no  entanto, 

aprenderam a pescar depois de adultos, depois de ficarem desempregados, encontrando na 

pescaria uma fonte importante de renda (principalmente os não nascidos no bairro). Dessa 

maneira, atualmente a transmissão do conhecimento através das redes de parentesco não é 

mais  a  única forma  de aprendizado do ofício.  A maior  parte  dos  parentes  de pescadores 

nativos ou longamente estabelecidos, das gerações mais novas, ainda aprendem a pescar, ou 

ao menos a ter algumas noções básicas do ofício, mas a maior parte não pesca regularmente e 

possuei outros empregos, atividades ou expectativas profissionais. As razões que me foram 

apresentadas  pelos pescadores para esta situação se ligam ao fato de que o pescador  não 

representa  mais  o modelo  de desempenho social  que representava  no passado, quando os 

grandes  pescadores  eram  “conhecidos  e  respeitados”  no  bairro,  o  que  também  me  foi 

apresentado como estando relacionado aos baixos rendimentos que a atividade proporciona. 

Terminando  por  hora  nossas  considerações  sobre  equipamentos  e  parcerias,  vale 

remeter  aos  apelidos,  tão  disseminados  no  grupo.  Prado  (2002,  p.65)  apontou  a  riqueza 

sociológica desta maneira  de se referir  às pessoas, destacando seu valor  enquanto recurso 

mnemônico  que,  ao refletir  na  trajetória  das  pessoas  acontecimentos  peculiares,  auxilia  a 

reconstrução  da  história  e  das  estórias  do  lugar.  Dessa  maneira,  os  apelidos  remetem  a 

lugares, momentos e acontecimentos vivenciados pelo grupo, constituindo assim uma forma 
barracão  resguarda  assim a  unidade  do  grupo,  a  despeito  dos  conflitos  que  a  dinâmica  da  pescaria  e  suas 
negociações cotidianas podem mobilizar.  Dessa maneira, no processo de regeneração de um cisma entre dois 
parceiros, continuar compartilhando o barracão tem  uma importância simbólica fundamental, como foi o caso 
destes pescadores, que voltaram a pescar juntos alguns meses depois.
20 Mirar é o termo nativo para o ato de averiguar se as redes capturaram peixes.
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de objetivação das identidades dos pescadores que não se confunde com os nomes de registro, 

ligados ao controle do Estado, a partir de uma sensibilidade jurídica oficial21. 

Pessoalmente,  tive acesso à “gênese” de dois apelidos,  em uma conversa regada à 

cerveja,  após  minha  primeira  pescaria  de  linha.  “Muriçoca”,  por  exemplo,  que  se  chama 

Evandro,  recebeu  este  apelido  porque  a  primeira  embarcação  que  comprou  chamava-se 

“Muriçoca” e este nome (que se refere regionalmente a um tipo de mosquito) acabou sendo 

utilizado para se referir ao próprio pescador, na medida em que os outros diziam: “lá vem 

Muriçoca”. Luciano “Forqueta”, por sua vez, recebeu este apelido depois que se indispôs com 

o  próprio  “Muriçoca”,  em  uma  ocasião  em  que  tentava  vender  um  par  de  forquetas, 

equipamento que fixam na embarcação para encaixar os remos. Como “Muriçoca” sugerira 

que Luciano estava oferecendo as forquetas por um preço muito alto para tentar reverter o fato 

dele próprio tê-las comprado muito caro, Luciano, que é uma pessoa considerada calma, se 

alterou, no momento em que os outros pescadores começaram a rir dele. Por esta reação, que 

contrastava tanto com seu humor habitual, passou a ser chamado de “forqueta”. 

1.3 O processo produtivo22

Para analisar as operações de pesca do grupo estudado, remeterei  à idéia de forma 

processual, utilizada por Victor Turner (1974) na análise dos rituais e dos dramas sociais. Em 

oposição à visão das relações sociais e da sociedade como extremamente fixas, a idéia de 

processo permite vislumbrar duas dimensões fundamentais da vida social: uma dinâmica, em 

que as unidades dentro do processo são vistas como inacabadas, compondo claramente partes 

de um todo, com sequências em um filme (estrutura23 temporal); e uma dimensão estática, que 

se refere ao modelo completo, com começo, meio e fim, que os participantes têm em suas 

mentes  (estrutura  atemporal).  A  dinâmica  e  a  estática  não  são  dimensões  estanques  do 

processo social, mas é através da dinâmica que a estática se revela. Como sugere Turner, além 

dos dramas sociais e dos rituais, podemos isolar outros tipos de unidades processuais, como o 

que ele chama de “social enterprises”: 

21 Professor Roberto Kant de Lima, comunicação pessoal.
22Em resposta a um apontamento pertinente do Dr Acselrad feito durante a defesa da dissertação,  esclareço que 
me refiro às pescarias como um processo produtivo apenas porque a finalidade precípua da atividade é a captura 
de  peixes  para  fins  econômicos.  Isso  não  significa,  no  entanto,  que  o  econômico  esgote  o  significado  da 
atividade, como poderá ser visualido neste texto, em que tentarei  mostrar como as pescarias estão ligadas a 
aspectos da identidade social dos interlocutores, mobilizando, portanto,  “relações sociais totais”.
23 Aceitando a sugestão de Turner (1974: 201), falo em estrutura, não no sentido de estrutura inconsciente, como 
proposto por Lévi- Strauss,  mas como relações entre pessoas e grupos, que oscilam entre fixidez e movimento e 
estão acessíveis na superfície do processo social.
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(…)  primariamente  econômicas  em suas  características,  como quando  um grupo  Africano 
moderno  decide  construir  uma  ponte,  escola,  ou  estrada,  ou  quando  um  grupo  Polinésio 
tradicional, como os Tikopia de Firth, decide preparar “turmeric”, uma planta da família do 
gengibre, para tingimento ritual ou outros propósitos; ambos os grupos estão preocupados com 
as repercussões dessas decisões nas relações sociais dentro do grupo ao longo do tempo. Aqui 
escolha individual e considerações de utilidade são fatores discriminantes (TURNER, 1974, p. 
34)24

Em comum, os dramas sociais, os rituais e o que Turner chamou acima de “social 

enterprises”, têm pelo menos três aspectos: em primeiro lugar, todos estes momentos podem 

ser pensados como unidades processuais de análise que possuem uma estrutura identificável 

que  opera  em dois  níveis,  como  apontado  anteriormente,  o  temporal  e  o  atemporal;  em 

segundo lugar são momentos que o próprio grupo destaca em suas representações sobre a vida 

social, pela importância e significação que possuem para o grupo; e em terceiro lugar, estes 

momentos oferecem ao pesquisador “um prato cheio” para suas análises, uma vez que têm a 

peculiaridade de aglutinar em sua estrutura diversos aspectos da vida social, que se encontram 

dispersos  nos  momentos  mais  ordinários  da  vida,  se  constituindo  assim  como  eventos 

paradigmáticos (GEERTZ, 1978) ou verdadeiros “fatos sociais totais” (MAUSS, 1974). 

No  caso  das  operações  de  pesca  realizadas  com rede  de  espera  e  de  linha  pude 

identificar uma forma processual com cinco fases25. Esclareço,  no entanto,  que esta forma 

processual nunca me foi proposta pelos pescadores da maneira que apresento aqui, tratando-se 

muito mais de um artifício  analítico do pesquisador para melhor  compreender  o processo 

produtivo. A primeira fase começa quando os pescadores chegam à Praia da Concha. Esta 

fase costuma incluir um período de espera para a chegada do parceiro e para o raiar do dia, na 

maioria das vezes ainda na Praia do Peitorí, que dá acesso à Concha. Quando o dia começa a 

clarear e os membros das parcerias chegaram, estes se dirigem então à Praia da Concha. Lá 

terminam de fazer algum ajuste nos materiais, como amarrar uma garatéia à corda da rede, 

pegam seus remos (ou motor, se for o caso) nos barracões e puxam suas baiteras para a beira 

do mar. Neste momento de levar as baiteras para próximo da água, os membros das diferentes 

parcerias  costumam  se  ajudar  mutuamente,  caracterizando  um  tipo  de  reciprocidade 

generalizada  (SAHLINS,  1970),  aparentemente  espontânea  mas  que,  como  a  observação 

permitiu notar, se revela obrigatória já que os pescadores fazem referências negativas aos que 

24 (...) primarily economic in character, as when a modern African group decides to build a bridge, school, or 
road, or when a traditional Polynesian group, like Firth´s Tikopia, decides to prepare turmeric, a plant of the 
ginger family, for ritual dye or other purposes; either group is concerned with the outcomes of these decisions on 
social  relations  within  the  group  over  time.  Here  individual  choice  and  considerations  of  utility  are 
discriminating features (Turner, 1974: 34)”. 

25 As redes de espera são miradas duas vezes ao dia, ao nascer da manhã e por volta das 14:00hs. Já a pescaria de 
linha é realizada geralmente só pela manhã. 
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“fingem” estar entretidos com seu material e não ajudam. Este tipo de reciprocidade se revela 

como uma forma de aprovisionamento de relações sociais, já que sua efetividade está ligada 

ao fato de que todos precisarão desta ajuda com a embarcação. Mesmo pessoas que não sejam 

pescadores, como aconteceu em diversas ocasiões comigo, são solicitadas a ajudar26. Kant de 

Lima descreveu uma situação parecida, nas operações de “encalhar” as canoas em Itaipu/RJ:
Pois não são apenas os membros da pescaria que são encarregados de “encalhar” a canoa. Qualquer 
pescador,  na praia,  tem  obrigação  de ajudar  e  até  mesmo banhistas  são solicitados a  cooperar.  Os 
pescadores que eventualmente não “ajudam” sofrem sanções “morais”, a mais explícita delas sendo a 
não-retribuição do auxílio quando necessitado por eles, já que todas as pescarias têm que praticar essa 
operação para exercer a atividade produtiva (KANT DE LIMA & PEREIRA, 1997:146-147) (grifos do 
autor).

Quando, além de mirar as redes que já estão na água, os pescadores estão levando uma 

ou mais  ao  mar,  é  preciso  embarcá-las  corretamente.  A operação  de  embarcar  uma  rede 

consiste em colocá-la na baitera de maneira que possa ser posteriormente alocada na água sem 

dificuldades.  É  preciso  certificar-se  primeiro  de  que  as  garatéias,  as  “bóias-  vigia”  e  os 

viramalhões27 estão amarrados. A rede vai sendo embarcada então com o cuidado de separar a 

parte superior (a bóia, que será alocada na proa da baitera), da parte inferior (o chumbo, que 

ficará na popa). Se for mais que uma rede, o cuidado deve ser maior para que não embolem. 

Estando a baitera próxima à água, é preciso entrar no mar. Nos dias de mar agitado, a 

diferença técnica entre os pescadores fica evidente.  Nestes dias os pescadores longamente 

estabelecidos  ficam  juntos,  algumas  vezes  comentando  com  um  forte  espírito  jocoso 

(RADCLIFFE-BROWN, 1978) as performances dos menos experientes. Situações deste tipo 

permitem identificar uma distinção interna ao grupo de pescadores da Praia da Concha entre 

os que são descendentes  de antigos pescadores,  conhecidos no bairro e reconhecidamente 

mais habilidosos e os que são considerados “de fora” ainda que já participem do grupo há 

muitos anos. 

Há dois elementos fundamentais na avaliação que os pescadores fazem das condições 

de pescaria,  no que concerne à segurança da tripulação e dos equipamentos:  o vento e as 

ondas. Já presenciei uma situação em que uma parceria desistiu de ir mirar uma rede porque o 

vento estava muito forte e produzindo “maresias”, ondas laterais que jogam água dentro da 

baitera. Um dos pescadores explicou publicamente ao grupo que não compensava ir tão longe 
26 Não ajudar um outro pescador a puxar a baitera pode ser um ato realizado explicitamente com o objetivo de 
sinalizar alguma querela entre as partes, expressa também através de declarações como: ‘Eu não ponho mais a 
mão na baitera dele”.
27 Garatéia é um tipo de âncora que os pescadores fazem com vergalhões de ferro, um cano pvc e cimento; bóia-
vigia é uma bóia, feita de isopor ou de garrafa pet, que serve como referência para encontrar e identificar as 
redes, estando situadas individualmente nas duas extremidades das redes;  Viramalhões são pedras amarradas 
sequencialmente na parte do chumbo da rede de fundo, no lugar  onde os panos que formam cada rede são 
amarrados. Servem para manter a rede no fundo. 
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naquelas  condições,  mesmo  estando  de  motor  como  estava.  Outros  aspectos  do  saber 

naturalístico serão retomados mais adiante.

 No momento de entrar efetivamente no mar, apenas os dois parceiros ficam junto à 

baitera,  quando  começa  então  a  segunda  fase,  marcada  pela  separação  da  unidade  de 

produção do restante do grupo. Um dos parceiros, o que vai remar e que será o primeiro a 

pular para dentro da embarcação, se posiciona mais à frente, segurando a baitera pelas bordas, 

na altura dos remos. O outro fica na popa e vão mantendo-a na beira da água esperando um 

intervalo entre as ondas que permita a entrada no mar. Quando percebem este momento, o 

parceiro  do remo pula  dentro  da embarcação  e  começa  a  remar  com bastante  força  para 

diminuir o tempo de exposição à arrebentação, sendo que, nos dias de mar agitado, é sempre o 

pescador mais experiente quem tem esta função. A essa altura o parceiro que estava na popa 

vai empurrando a embarcação até esta pegar velocidade e então pula dentro da baitera. Agora 

estão no mar.

Figura 6: Rogério e Helinho Valadares (irmãos) entrando no mar, antes do dia clarear. Foto: Filgueiras.

                            

Essa operação exige uma avaliação precisa da freqüência das ondas, já que com um 

cálculo errado a baitera pode ser atingida e emborcar, ou seja, ser virada,  correndo o risco de 

perda  dos  equipamentos  ou  de  machucarem-se  seriamente  os  pescadores,  se  não  tiverem 

tempo de abandoná-la. Durante o trabalho de campo passei por uma situação dessas. Meu 

parceiro e  eu chegamos  a suportar  uma primeira  onda,  mas quando veio a segunda,  meu 

parceiro gritou para que eu pulasse da embarcação.  Pulamos os dois e por sorte não nos 

machucamos. No momento de puxar da água a baitera, fomos ajudados por não pescadores 
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que estavam na  praia.  Emborcamos  então  a  baitera,  propositalmente,  para  retirar  a  água. 

Voltamos para o mar, mas dessa vez não tivemos problemas28. 

Uma vez no mar, os pescadores vão remar até o lugar onde estão suas redes e mirá-las. 

Nesta operação, um dos parceiros irá mirar as redes enquanto o outro rema. Em todo caso, 

costuma ser  sempre  quem é dono da maioria  ou de todos  os  equipamentos  quem gera a 

maioria das ações importantes. A exceção são as situações em que um dos parceiros, mesmo 

não sendo dono da maioria dos equipamentos, possui muito mais experiência que o dono. 

Nestas situações a propensão a gerar ações para o outro precisa ser “negociada” durante a 

pescaria.  A respeito  disso,  me  chamou  atenção  o fato de um pescador  local  ter  dito  que 

prefere pescar com quem não é tão experiente  como ele,  porque desta forma,  as decisões 

sobre onde, como e por quanto tempo pescar são geradas sem conflitos, enquanto quando se 

pesca  com alguém de  igual  experiência  os  conflitos  surgem,  na  medida  em que  os  dois 

pescadores  não  querem  abrir  mão  de  tomar  as  decisões  fundamentais.  Estas  questões 

aparecem também em um diálogo que tive com um outro pescador:

Márcio- E  vem cá, é...na hora de tomar as decisões, assim , ah vamos pescar ali , ou vamos pescar ali ou 
vamos voltar que o tempo vai fechar, tem um cara ali dentro do barco, que toma essa decisão? 

Pescador- Tem, tem sim, quando você pesca com o cara  mais experiente que você, porque existe isso na 
pescaria né , o cara com... não é questão que seja mais experiente, é um cara com mais tempo de pesca ,  
um cara que conhece mais o tempo que você, aí o que que acontece, você sempre pergunta, vamos supor, 
eu tô pescando com Paulinho aí o tempo começa a enrugar, alguma coisa, ai eu falo: e aí Paulinho será 
que o tempo vai pegar, não sei o quê... ? Aí quem vai dar a decisão é ele. Aí ele fala, aê Marcelo vamos 
segurar a onda aqui que não vai... mas mesmo assim, mas se eu ver, que eu quando eu to no barco eu 
gosto de eu dar  as...  não,  vambora que tá na hora chega,  acabou,  vamo sair  fora,  eu gosto de dar  a 
liderança, quando eu to com alguém difer... mas quando eu to com meu irmão não, nós somo mais de 
acordo porque nós temos quase a mesma experiência entendeu, a gente também não gosta de arriscar 
muito não, o mar começou a ventar muito do sul, começou a ondular muito, ou então começou o tempo a 
ficar preto, a gente já combina e sai fora 

Márcio- Mas se você tiver com um cara mais experiente, de repente você ouve ele... 

Pescador- é, mas eu vou ouvir ele, eu vou ouvir ele, mas se eu sentir também que a coisa não é do jeito 
que ele tá pensando...

Enquanto decidir onde, como e por quanto tempo pescar são decisões determinantes, 

remar ou mirar a rede são funções mais  negociáveis, como por exemplo, no caso do parceiro 

estar com dificuldade de tirar um peixe da rede e as posições se inverterem, de forma que 

posso concordar com Kant de Lima (KANT DE LIMA & PEREIRA, 1997) e Rosyan Britto 

28  Marcelo, pescador local que fez uma leitura atenciosa desta parte do texto e que inclusive me ajudou bastante 
na  descrição  destes  momentos  da  pescaria,  sugeriu  que  esta  minha  experiência  foi  a  experiência  de  um 
“marinheiro de primeira viagem”. Em minha defesa, e dando continuidade a esta provocação, tenho a dizer que 
também vi várias vezes pescadores experientes “tomando babáu”. 
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(1999) quando dizem que trata-se muito mais  de “ ‘papéis idealizados’,  que se referem à 

estrutura das relações na unidade produtiva, independentemente dos elementos que compõem 

o ‘modelo’” (KANT DE LIMA & PEREIRA, 1997, p. 167). 

Chegando ao lugar onde está a rede, começa a terceira fase da operação, em que se 

deve mirar efetivamente o trasmalho. Vou descrever primeiro a forma de mirar o trasmalho de 

fundo (colocado sempre em linha reta) e, em seguida, o boiero, (que é sempre colocado no 

mar  no formato  da letra  “L”).  Em primeiro  lugar  é  preciso  dizer  que os  pescadores  tem 

preferência por mirar a rede “contra o vento”, de forma que enquanto puxam o trasmalho, este 

fica esticado e corre menos risco de embolar. Após o parceiro do remo aproximar a baitera da 

bóia- vigia, o outro parceiro  vai pegar esta bóia- vigia, colocá-la dentro da embarcação, do 

lado oposto ao que está. Puxará então a corda da garatéia, retirando esta do fundo do mar, e a 

colocará do mesmo lado que a bóia, na proa da baitera. Agora os dois pescadores puxarão o 

pano do trasmalho, sendo que a popa estará virada para a rede. Um dos parceiros, o que está 

na popa, puxa a rede pela bóia, e o que está na proa, puxa pelo chumbo. O principal cuidado 

que se deve ter neste momento é o de separar a parte debaixo da rede, o chumbo, da parte de 

cima, a bóia, para que estes não embolem. O pano é puxado de maneira a fazer o formato de 

um “saco”, dificultando que os peixes escapem. Na medida em que os peixes forem surgindo 

presos às malhas da rede o pescador pára de puxá-la e retira o peixe, algumas vezes com mais, 

outras  com  menos  dificuldade,  dependendo  da  espécie  e  da  maneira  em  que  o  peixe 

“malhou”. A posição em que o pescador fica para mirar a rede, curvado para a frente, é muito 

incômoda para as costas, como me informaram e pude experimentar também (embora um 

pescador tenha me dito que os mais experientes conseguem mirar de pé, sem prejuízo para as 

costas). Uma rede de fundo é feita de vários panos e, ao longo destes os pescadores colocam 

algumas  pedras,  chamadas  de “viramalhão”,  que ajudam a manter  a rede no fundo e que 

também vão sendo colocadas dentro da embarcação na operação de mirar. A operação termina 

quando colocam-se a “garatéia” e a “bóia- vigia” da outra extremidade da rede dentro da 

baitera.

Os parceiros podem então optar por voltar à praia para lavar ou reparar o trasmalho ou 

podem optar por colocá-lo de volta no mar, no mesmo ponto pesqueiro ou em um outro que 

suponham “estar dando peixe”. Os pescadores consideram importante lavar a rede porque, 

segundo eles, quando a rede está cheia de algas ou de lama os peixes podem vê-la com mais 

facilidade e não “malham” tanto. Lavam a rede deixando-a na beira da água e a esfregam com 

areia ao mesmo tempo em que deixam as ondas quebrarem em cima. Depois disso devem 

separar novamente a parte do chumbo da parte da bóia, “organizando” a rede, para embarcá-
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la.  Se decidirem colocar a rede de volta ao mar vão se dirigir ao ponto pesqueiro desejado e 

colocar  primeiro  uma das garatéias  na água,  segurando-a pela  corda até  sentirem que ela 

esteja firme no fundo. Em seguida lança-se uma das bóias-vigia no mar. A rede vai sendo 

posta na água com a proa virada para a rede. A parte da bóia vai sendo lançada com as mãos, 

enquanto a parte do chumbo vai correndo direto pro fundo, já que é mais pesada. O parceiro 

vai remando em linha reta, de maneira a manter a rede esticada. A preferência é para soltar a 

rede no sentido da corrente marítima, para que fique bem esticada. Enquanto solta a rede, o 

pescador vai sacudindo a mesma, para limpá-la. No final da operação coloca-se a garatéia da 

outra extremidade na água e então também a outra bóia-vigia. Esta operação é realizada ao 

nascer do dia e depois do almoço, por volta das 14:00hs, podendo ser repetida várias vezes em 

cada um desses “turnos”, dependendo de quantas redes se irá mirar. 

Mirar a rede boiera é um pouco diferente. Em primeiro lugar, ela pode ser mirada sem 

ser embarcada. O posicionamento do pescador também é diferente, ficando necessariamente 

de pé, e não curvado, como na operação descrita anteriormente. Isso porque, como o pano da 

rede boiera possui mais malhas no sentido de sua altura, é necessário que o pescador fique de 

pé para poder esticar e verificar toda a rede, sendo que os pescadores dizem que pode até 

acontecer de não verem o peixe “malhado”. Nesta operação o pescador também puxa a rede 

de maneira a formar um “saco”, mas ao invés de embarcá-la vai colocando-a de volta na água 

na medida em que verifica se há peixe ou não. No entanto, eventualmente precisam retirar a 

rede boeira do mar para lavá-la ou consertá-la. O papel do parceiro que está remando é muito 

importante  aqui,  para  manter  a  baitera  em uma distância  adequada  da rede,  facilitando  o 

trabalho de quem está mirando a rede e acompanhando o formato de “L” do “lance” deste tipo 

de rede. 
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Figura 7: Marcelo e Brandinho  (sobrinho e tio materno, respectivamente)  mirando trasmalho boiero na 
carreira de lances. Ao fundo um barco lagosteiro apoitado. Foto: Filgueiras

                    

Além (ou ao invés) de estarem indo mirar suas redes, os pescadores podem estar indo 

pescar de linha. A pesca com linha e anzol é realizada de duas maneiras principais: com a 

embarcação  “apoitada”  (ancorada)  ou  “curricando”  (com  a  embarcação  em  movimento, 

preferencialmente com a utilização de motor). As linhas podem ser boieras (que ficam mais 

próximas da superfície  da água) ou de fundo. Já as iscas podem ser “moles” ou “duras”, 

dependendo de sua consistência, ou ainda artificiais. Como disse, é especialmente na “época 

do baiacu” (durante o tempo frio) que a pescaria de linha é realizada e, no caso da captura 

deste peixe, usa-se um pedaço de aço antes do anzol porque, segundo os pescadores “o baiacu 

é um peixe que come rede, come tudo”. Neste tipo de pescaria os dois pescadores pescam 

simultaneamente, cada um com uma ou mais linhas, às vezes amarradas nos dedos dos pés. A 

pescaria do baiacu é a modalidade de pesca preferida por muitos pescadores, pela “animação” 

que sua captura proporciona.

A  entrada  e  saída  do  mar  envolvem  os  mesmos  riscos  e  cuidados  descritos 

anteriormente,  em referência  às  operações  com rede  de  espera,  de  maneira  que  não  vou 

reproduzi-las novamente. A pescaria de linha com a baitera “fundiada” ou “apoitada”, ou seja, 

parada no mesmo lugar, é direcionada principalmente para a pescaria do baiacu. A operação 

consiste em chegar ao ponto pesqueiro, em um lugar com fundo de pedra29 e lançar engodo no 

mar, ou seja, alimento que irá atrair o baiacu, sendo que depois que capturam o primeiro, 
29 O saber local diz que o baiacu se alimenta de lagostas, caranguejos e peixes que “dão nas pedras”,  sendo 
encontrado preferencialmente neste tipo de fundo, apesar de que quando está “grosso”, ou seja, quando aparece 
em  grande  quantidade,  pode  “estar  dando”  em  lugares  com  outras  características,  razão  pela  qual  alguns 
pescadores  dizem que “ele dá em tudo quanto é lugar”.
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podem usar as próprias tripas do peixe como engodo. Segundo os pescadores o baiacu pode 

ser capturado tanto com linhas boeiras, que ficam mais próximas à superfície da água, quanto 

com linhas de fundo. Um pescador me sugeriu certa vez que o baiacu é um peixe “ingrato”, 

porque  algumas  vezes  duas  parcerias  pescando  muito  próximas  uma  da  outra  podem ter 

resultados inversamente proporcionais. A pescaria “curricando”, ou seja, com a embarcação 

em movimento e preferencialmente com motor, é direcionada a outros tipos de peixes como 

dourado e anchova. Geralmente usa-se isca artificial ou uma colher junto do anzol, porque o 

brilho do metal atrai os peixes.

Aqui reproduzo minhas notas de campo sobre a pescaria de linha apoitado da qual 

participei:

Saímos de motor, eu remei um pouco enquanto Muriçoca ligava o motor. Fomos para a marca da caixa 
dágua/casa branca embaixo, com o morro que parece um dedo no meio do Morro da Concha (assim ele 
me explicou). Muriçoca contou que quando ele tinha 14 anos a primeira marca que ele fez foi de um 
barco com um ônibus (e disse: ta vendo minha cabeça. Eu tinha catorze anos)
Chegamos no ponto que eles chamam “atrás da baixa do tijudo”. Muriçoca me ensinou a usar o remo 
como uma mesa, pra colocar a isca, bater engodo... me deu uma linha de fundo. Pesquei primeiro com 
anzol pequeno, aí o baiacu comeu. Colocamos um anzol maior, depois troquei de novo pelo menor, mas 
com aço (Muriçoca que ia me dando os anzois e dizendo como pescar). Me explicou pra deixar a linha 
descer até o fundo, e então quando sentisse batendo no fundo, medir uma braça, ou um pouco menos, 
pra deixar em cima da pedra, mas não encostada no fundo. Depois passar a linha pela perna direita (eu 
tava  pescando  do  lado  direito)  e  amarrar  no  dedão  do  pé.  Assim  já  ficava  a  medida  certa  da 
profundidade. Muriçoca pescou com duas linhas de fundo e uma boeira. Ele falou que quem tá atrás 
sempre tem mais chance de matar,  porque o peixe vem comendo contra a correnteza.  Por isso que 
quando  outra  parceria  apoita  atrás  é  sacanagem,  porque  o  peixe  que  vem comendo  o  engodo  vai 
encontrar primeiro o anzol de quem tá atrás. Muriçoca bateu uns 2 kilos de engodo. Em umas seis 
sessões. Mas essa medida não é precisa, estou tentando me lembrar. Estar enjoado comprometeu minha 
capacidade de observação. Vomitei duas vezes, até começar a vomitar verde, o que ele me explicou que 
era minha bile.  Ficamos umas duas horas pescando e então voltamos. Matamos seis carapebas,  uns 
farofas, dois peixes voadores e um sarguinho. Eu matei um voador dois farofa e um sarguinho, o que 
significa que não voltei com “o dedo atolado”.

Conversando com o meu  parceiro  durante  esta  pescaria,  este  me  atentou  para  um 

aspecto ambíguo que a atividade possui, principalmente a pescaria de linha, em que o esforço 

físico é bem menor que na pescaria de rede e o pescador tem, ao mesmo tempo, um papel 

mais ativo, fisgando o peixe. Por um lado, como ele me explicou, pescar é um momento de 

“higiene mental” quando a pessoa esquece por alguns momentos os problemas da vida e fica 

entretida  no  objetivo  de  matar  peixes.  A imersão  emocional  proporcionada  pela  pescaria 

afasta mesmo o pescador do fluxo ordinário da vida cotidiana. É neste contexto que podemos 

ouvir  frases  como  “que  fisgada  deliciosa”,  acompanhada  de  uma  repentina  mudança  de 

expressão e de atitude emocional, muito mais intensa, que volta a se “acalmar” enquanto o 

peixe não ataca mais uma vez o anzol, para então se modificar subitamente mais uma vez. E 
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assim sucessivamente. Esta dimensão lúdica da pescaria também envolve o risco de “voltar 

com o dedo atolado” expressão que designa o pescador que volta para a terra sem matar um 

peixe sequer. Em um contexto em que a jocosidade passa em grande medida pela menção à 

sexualidade  e  onde  a  virilidade  é  o  valor  máximo  desta,  voltar  com  o  dedo  atolado  é 

certamente motivo de chacota. Dessa forma, os pescadores competem em certa medida, não 

pelos peixes de maior valor comercial, mas pela capacidade de matar peixe, de preferência 

peixes grandes, seja lá o peixe que está dando, para não voltar com “o dedo atolado”.  Note-se 

que por mais que esta pescaria envolva um afastamento do fluxo ordinário da vida, ela não se 

caracteriza  por  uma liminaridade  ou anti-estrutura (TURNER, 1995) total,  já que ainda é 

regulada por certos valores.

Por outro lado, como me explicou esse pescador, quando se depende da pescaria pra 

viver, como é o caso dele, pescar pode ser também uma atividade “estressante”, dependendo 

do sucesso da pescaria e também por causa dos conflitos eventuais com outros pescadores. 

Acabada a euforia do mar e comparado o sucesso da pescaria com o próprio parceiro e com as 

outras parcerias, é hora de avaliar o sucesso financeiro. Se o pescador voltou com o “dedo 

atolado”, o pior talvez não seja agüentar a chacota dos outros pescadores, mas ter que lidar 

com a falta de dinheiro. Além disso, se ele acha que não matou peixe porque algum olho 

grande, também pescando de linha, apoitou sua baitera imediatamente atrás da sua, isso será 

um motivo maior para ficar “estressado”. Está aí, então, a duplicidade da pescaria, enquanto 

algo lúdico, onde se compete pela capacidade de matar peixes e de fugir do risco de “voltar 

com o dedo atolado” e a pescaria como atividade econômica, em que o sucesso ou fracasso 

implicam em algo mais que a chacota, já que o que está em questão é a reprodução da vida.

Voltando  à  descrição  do  processo  produtivo,  o  retorno  à  praia,  a  quarta  fase da 

pescaria, envolve o mesmo risco da entrada no mar,  com o agravante de que, além de se 

machucar e perder equipamentos, podem também perder os peixes que suas redes capturaram. 

Pude observar situações em que uma parceria ficou cerca de dez minutos se aproximando e se 

afastando da praia, esperando por um intervalo das ondas para chegar em terra, sendo que, nos 

dias de mar agitado, é sempre o pescador mais experiente que tem essa função, de maneira 

que já observei parceiros trocando de lugares neste momento, em função deste diferencial de 

experiência. 

Estando a baitera em terra, é esperada mais uma vez ajuda para puxá-la para a praia. 

Neste momento aparece a figura do puxador de barcos, pessoas que não pescam mas ajudam 

os  pescadores  em  troca  de  peixes,  relação  que  esclarecemos  melhor  na  Parte  III  da 

dissertação. Esses puxadores geralmente estão na praia quando as embarcações voltam do mar 
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e não quando partem. A chegada em terra configura a  quinta fase da pescaria, em que se 

realiza a divisão dos peixes, que trato com detalhes na Parte III. Os pescadores guardam então 

seus materiais  nos barracões, cobrem suas baiteras com lona ou deixam emborcadas, com 

fundo para cima, para não encherem de água, caso chova.

Figura 8: Marcelo e Brandinho, pescadores, saindo do mar e sendo ajudados por Aílton, puxador de barco e 
vendedor de peixe. Foto: Filgueiras

         

Tabela 1:

Forma Processual das pescarias da Praia da Concha
Fase Atividade
1 Terminar de ajustar materiais e puxar a baitera para a beira da água
2 Apenas os dois parceiros estão junto da baitera,  eles vão entrar no 

mar e remar até o ponto pesqueiro desejado.
3 Mirar a rede (esta fase se prolonga na proporção da quantidade de 

redes que se pretende mirar); ou pescar de linha.  
4 Remar de volta à praia e colocar a baitera em terra
5 Emborcar a baitera, guardar instrumentos e dividir os peixes

. 

Aqui considero relevante mencionar o meu processo de aprendizagem do ofício da 

pesca. Fui ao mar quatorze vezes durante a pesquisa. Três com Marcelo, de quarenta anos, 

uma com Muriçoca, de trinta anos e dez com Esmerino Laranja, de setenta anos, sendo que 

em algumas dessas dez vezes estava presente também seu sobrinho, Frederico, de vinte dois 
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anos e uma vez  seu filho, Sandro, de 30 anos. Nas primeiras vezes tive grande dificuldade 

para remar, mas fui melhorando progressivamente, como observaram e comentaram comigo 

os  pescadores.  Concordo que  realmente  melhorei  um pouco,  mas  sou  ainda  um péssimo 

remador e reconheço que foi muita gentileza deles terem feito esses comentários de incentivo. 

Outra atividade com a qual tive dificuldade foi a de mirar as redes, de fundo e boeira. No caso 

da de fundo, além da dificuldade em entender o processo de manter separados a parte da bóia 

e a parte do chumbo, sentia medo de me embolar na rede e ir junto com ela para o fundo do 

mar. 

Com a prática  este medo diminuiu e cheguei  a mirar  algumas redes apenas com a 

orientação do meu parceiro, sem precisar que este largasse os remos para me ajudar. A rede 

boeira  só  tive  oportunidade  de  mirar  duas  vezes  e  não  cheguei  a  realizar  a  operação 

adequadamente.  A  razão  por  não  ter  ido  ao  mar  outras  vezes  se  deve  ao  fato  de  os 

movimentos de remar e de mirar a rede, associados ao esforço de puxar as baiteras, atividades 

que causam grande impacto na coluna e na musculatura da região, terem me causado uma 

lombalgia, em função da qual tive de interromper meu envolvimento na pescaria. 

Isso  durou todo o  mês  de  abril  e  quando me  senti  melhor  o  tempo  frio  já  havia 

chegado, junto do vento sul, tornando a pescaria mais trabalhosa, de maneira que levar um 

principiante se tornou desgastante e pouco seguro. Ainda assim participei de uma pescaria 

durante o tempo frio, dessa vez pescando apoitado de linha. Como já explicitei no fragmento 

de  meu  caderno  de  campo  que  reproduzi  anteriormente,  nesta  ocasião  me  senti  bastante 

enjoado e vomitei bastante, o que foi motivo de muitas gargalhadas do meu parceiro e depois 

dos outros pescadores, quando chegamos em terra, porque meu parceiro foi logo contando o 

ocorrido, já que este tipo de história é um “prato cheio” para as gozações e conversações 

jocosas.

2. A pescaria com rede de arrasto

Estudos  como  os  de  Kant  de  Lima  &  Pereira  (1997)  e  Britto  (1999),  oferecem 

descrições e análises bastante minuciosas do processo produtivo da pescaria de arrasto. Nos 

contextos analisados por estes autores também existiam outras modalidades de pesca, que 

configuravam os outros segmentos da pescaria de Itaipu e Arraial do Cabo, respectivamente. 

No entanto,  escolheram dar ênfase à pescaria de arrasto pelo significado especial  que esta 

tinha para os grupos estudados, funcionando como momento de afirmação da identidade de 

pescador local.  
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No  presente  trabalho,  em  função  de  termos  identificado  na  pescaria  da  Praia  da 

Concha (com rede de espera e com linha) a atividade mais significativa e considerada pelos 

locais como mais tradicional da Barra do Jucu, não apresentaremos uma etnografia minuciosa 

da  pescaria  de  arrasto.  Vamos  nos  referir  a  ela  apenas  para  entender  melhor  as  relações 

estruturais que mantém com as pescarias da Praia da Concha.   

A pescaria de arrasto utiliza o mesmo tipo de embarcação das pescarias com rede de 

espera e de linha. Algumas vezes os bancos são mudados de lugar para melhor embarcar a 

rede.  Nesta  modalidade  de  pesca  não  se  verifica  o  sistema  de  parcerias.  A  unidade  de 

produção se divide em tripulação da água, “que bota a rede” (dois pescadores que cercam o 

cardume) e a tripulação de terra, “os marinheiros”. À tripulação da água cabe, com ajuda dos 

marinheiros  embarcar  corretamente  a  rede.  Seu  papel  principal,  no  entanto,  é  cercar 

corretamente  o cardume.  Aos marinheiros  cabe puxar  e  rede a  partir  da praia  e  ajudar  o 

pessoal “que bota a rede” a embarcá-la. A maior parte dos pescadores da Praia da Concha não 

se envolve na pescaria de arrasto, por razões que apresentaremos na Parte II e que têm a ver 

com as representações do grupo sobre essa modalidade de pesca em que ela aparece como 

menos prestigiosa. Os que participam geralmente o fazem na função de cercar o cardume. 

Entre os que puxam a rede, poucas pessoas são do bairro de maneira que a maior parte dos 

marinheiros são “de fora”, moradores de um bairro próximo à Barra do Jucu, chamado Terra 

Vermelha, ainda  que algumas pessoas locais também participem das puxadas. A capacidade 

de conseguir pessoas pra puxar a rede de arrasto é fator de distinção entre os donos deste tipo 

de rede e durante a pesquisa um dos donos de rede mostrou uma capacidade bem maior que os 

outros,  já  que  participava  do  seu  grupo  de  pesca  um  morador  de  Terra  Vermelha  que 

conseguia trazer gente suficiente pra puxar a rede. 

A  operação  de  pesca  com  rede  de  arrasto  é  denominada  “lance”  e  consiste  em 

visualizar o cardume a partir da praia ou do Morro da Concha e cercá-lo com a rede de arrasto 

que  será  puxada,  a  partir  da  praia,  pelos  marinheiros.  Algumas  vezes  os  pescadores  não 

chegam a visualizar cardume algum, mas realizam a puxada mesmo assim. Este tipo de lance, 

chamado por alguns de “lance no escuro” é razão de discordância com os pescadores da Praia 

da  Concha  que  o  consideram um lance  de  olho  grande.  Esta  categoria  olho  grande  será 

esclarecida mais adiante. Nesta pescaria de arrasto é altamente reconhecido o conhecimento 

técnico do pessoal que bota a rede.  Como pude observar e me explicaram os pescadores, 

muitos lances já foram perdidos por falta de habilidade da tripulação da água. Apesar de não 

haver  segredo  sobre  os  locais  onde  realizam  os  lances  de  arrasto,  os  pescadores  me 

explicaram que não é qualquer um que sabe o lugar exato de dar o lance. Isso porque há 
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lugares no mar onde o fundo é de pedras e só um pescador experiente sabe passar perto das 

pedras, onde os peixes estão muitas vezes, sem estragar a rede.

Cabe ainda salientar a tensão que se revela, durante as operações de arrasto, entre o 

dono de rede e o pessoal da água, que cerca o cardume, em relação às decisões sobre como 

realizar a operação. Como me explicou um pescador local, quem é responsável pelo lance é a 

tripulação da água, mas o dono da rede sempre acaba participando, gritando da praia, o que é 

visto como algo que pode atrapalhar o lance, já que os pescadores insistem que as decisões 

dentro da água devem ser feitas pelo pessoal da água e que o dono da rede deve se limitar à 

repartição do produto da pescaria.

3. Outras pescarias menores:

Cata de sururu:

No verão, alguns pescadores da Praia da Concha (e também pessoas que não pescam o 

ano inteiro) retiram um molusco chamado sururu de uma ilha próxima ao litoral do bairro. 

Esta ilha, que fica quase totalmente submersa na maré cheia, costuma ficar “lotada” na maré 

seca. Um pescador definiu certa vez o sururu como um aliado do pescador, já que oferece 

mais uma alternativa de ganho no verão. No entanto, alguns pescadores, principalmente os 

mais velhos, consideram que o esforço da cata do sururu não compensa o ganho oriundo da 

venda do produto. A não ser que o pescador conte com familiares para ajudar a “descascar” o 

sururu. 

Para  retirar  o  sururu  os  pescadores  usam  um  instrumento  chamado  grapuá,  que 

consiste em um cabo de madeira com uma peça de metal em uma das extremidades, parecida 

com uma pequena pá. Enfiam o grapuá por baixo das grossas camadas de sururu fixadas à 

pedra e vão descolando- as. Depois de trazidos à terra nas baiteras, dentro de sacos de estopa, 

os sururus são fervidos em latas usadas, sobre um fogo de lenha e depois retirados de suas 

conchas   (descascados).  Este  momento  da  preparação  do  molusco  é  um  dos  que  ainda 

mobiliza as mulheres em torno da pesca. Depois disso o sururu é lavado e está pronto para ser 

vendido ou consumido.
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Tarrafa no rio ou no mar

Antigamente o rio Jucu servia de alternativa para os dias de mar grosso. No inverno 

essa alternativa era ainda mais produtiva por causa dos cardumes de tainha que entram para 

desovar. Hoje em dia apesar desta pescaria ainda acontecer, já não possui a significação de 

outrora, principalmente por causa da poluição do rio. Ainda assim, durante o inverno, alguns 

pescadores  pescam de  tarrafa  no  rio,  como atividade  complementar  à  pescaria  de  mar,  e 

também em outros períodos do ano, em busca de iscas. A pescaria de tarrafa no mar acontece 

exclusivamente no verão, quando o aumento da piscosidade permite que este tipo de pescaria 

seja realizada.  

Chegamos assim ao final da descrição dos equipamentos, das unidades de produção e 

dos processos produtivos das pescarias da Barra do Jucu. Munidos dessas informações vamos 

agora apresentar,  ainda  que de maneira  limitada,  o conhecimento  naturalístico  nativo  que 

oferece ao pescador um modelo probabilístico que conjuga as épocas do ano, os ventos, o 

comportamento dos peixes, tornando a pescaria uma empreitada possível e previsível. Este 

conhecimento naturalístico transforma o mar, meio aparentemente indiviso para o leigo, em 

uma série de lugares piscosos ou caminhos a se evitar,  fazendo do ambiente  natural  algo 

vivenciado socialmente. A existência de lugares de pesca, em que um certo tipo de fundo 

propicia  a  ocorrência  de  determinada  espécie  de  peixe,  demandando  também  um 

procedimento  técnico  de  captura,  coloca,  em última  instância,  a  questão  da regulação  do 

usufruto destes pesqueiros,  o que nos leva a  considerar,  na Parte  II,  a existência  de uma 

sensibilidade jurídica nativa, que também regula a repartição dos equipamentos e do produto 

da pescaria, como veremos. 
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PARTE II- O saber naturalístico e o fenômeno jurídico nativo
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1. O saber naturalístico 

O tempo do peixe é igual o tempo de Deus, não vem quando a gente 
quer  não,  só  vem  quando  Deus  quer  (Aílton  Laranja,  neto  de 
pescador,  vendedor  de  peixe  e  puxador  de  baitera  na  Praia  da 
Concha)30. 

Na Parte  I  da  dissertação  descrevi  as  operações  de  pesca,  os  equipamentos  e  as 

unidades  de  produção  das  pescarias  da  Barra  do  Jucu.  Estas  pescarias,  como  veremos, 

dependem para seu êxito de um conhecimento naturalístico que produz prognósticos capazes 

de diminuir os riscos e incertezas da atividade.  Isso porque, uma das primeiras coisas a se 

destacar no que se refere às relações entre sociedade e natureza na pescaria (KANT DE LIMA 

& PEREIRA, 1997; MALDONADO, 1994; ACHESON, 1988) é o fato de que o processo 

produtivo se debruça sobre um meio em grande medida instável, o mar, e sobre objetos que 

possuem grande mobilidade, os peixes. O saber naturalístico (LÉVI- STRAUSS, 1970) que é 

constituído num contexto deste tipo, se estrutura como um modelo probabilístico que busca 

conjugar as condições do mar,  dos ventos, das correntes, com o movimento e hábitos das 

espécies que se visa capturar. Este saber se consubstancia em regras técnicas cuja obediência 

condiciona seu êxito (KANT DE LIMA & PEREIRA 1997, p. 100). 

Se o conhecimento naturalístico determina os lugares adequados para pôr as redes ou 

pescar de linha,  é preciso organizar o acesso a estes lugares de pesca,  o que nos levou a 

considerar  a  existência  de  uma  sensibilidade  jurídica  nativa  que  regula  o  usufruto  dos 

pesqueiros  e  cujos  princípios  tentaremos  revelar  adiante.  Como  aponta  Mauss  (1972)  o 

fenômeno jurídico nativo é que define a especificidade de um grupo social, estando, portanto, 

relacionado a questões de identidade. Vamos começar por tratar do saber naturalístico e então 

explicitaremos alguns aspectos da sensibilidade jurídica dos pescadores da Barra do Jucu.

Tanto a pesca com rede de espera quanto a pescaria de linha dependem para o seu 

êxito do conhecimento de lugares piscosos no mar. Há quatro tipos de fundo na região: pedra, 

30 A respeito da presença do numinoso nas representações dos pescadores sobre a atividade, ver Mello & Vogel 
(2004), que se referem à presença do sobrenatural como o “quarto parceiro, além dos homens, dos animais e das 
plantas” (2004, p.294).
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cascalho, lama e areia. A cada tipo de fundo correspondem espécies de pescado que se espera 

capturar  (por  exemplo,  a  pescadinha  está  relacionada  à  lama,  o  baiacu,  às  pedras).  Estes 

fundos possuem gradações, de maneira que os pescadores identificam lugares em que é “areia 

com lama”, lama mais ou menos grudenta, “pedra rasa”,  “pedra grossa”, “ baixa” , entre 

outros. 

A localização  destes  pontos  de  pesca  é  feita  a  partir  de  marcas  em terra,  prática 

identificada por diversos autores em outros grupos de pesca (KANT DE LIMA & PEREIRA, 

1997;  ACHESON,  1988;  FORMAN,  1970;  MALDONADO,  1994;  GLADWIN,  1970, 

MELLO & VOGEL, 2004). Para cada ponto pesqueiro no mar existe uma combinação de 

marcas de terra correspondentes. O conhecimento e a capacidade de lembrar destas marcas 

são essenciais para encontrar os lugares de pesca e as redes, já que os pescadores não utilizam 

aparelhos  como  o  GPS (Global  Positioning  System),  um sistema  de  posicionamento  por 

satélite amplamente usado por navegadores em todo o mundo. Dessa maneira,  conhecer e 

lembrar das marcas em terra são condições para o sucesso da pescaria e fatores de distinção 

técnica entre os pescadores. Um pescador me explicou que, mesmo conhecendo as marcas do 

ponto pesqueiro, é preciso ter experiência e inteligência para saber encontrar com exatidão a 

“lama certa”. 

Presenciei  situações em que pescadores experientes se divertiam com episódios em 

que outros pescadores perderem suas redes,  “enrocadas” nas pedras,  tentando “seguí-los”. 

Situações deste tipo permitem identificar  a tensão existente entre maximizar o sucesso da 

pescaria e o risco de perder ou danificar o equipamento (ver ACHESON, 1988, p. 97). Nas 

pescarias  das  quais  participei  observei  que  a  garatéia  era  usada  algumas  vezes  como 

instrumento  para  “garatear”  o  fundo  (na  ocasião  que  presenciei,  de  pedra),  permitindo 

caracterizar gradações em que as pedras eram maiores ou menores. Outras vezes a chumbada, 

que compõe o equipamento da pescaria de linha, também pode ser usada para identificar o 

tipo de fundo, dependendo da maneira como sentem que ela bate no fundo do mar: “na areia 

bate  firme  e  fica;  nos  cascalhos  ela  dá  tipo  um  quiquezinho;  na  pedra  ela  enroca 

logo” (pescador local). 

Após ter participado de algumas pescarias, me chamou atenção o fato de que meus 

parceiros falavam das marcas em terra como se elas, e não nossa embarcação, estivessem se 

mexendo, de maneira que era uma tal casa que estava “andando” em uma direção ou em outra 

ou então me explicavam a localização do ponto pesqueiro dizendo, “quando aquele morro que 

parece um dedo estiver no meio do Morro da Concha”. De maneira parecida, Gladwin (1970) 

identificou que os nativos do atol de Puluwat (Ilhas Carolinas/EUA) falavam sobre as ilhas 
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que iam deixando pra trás em suas navegações como se elas, e não a embarcação, estivessem 

se mexendo. Nas pescarias da Barra do Jucu, no entanto, não se trata de navegar distâncias 

sem ter a visão de terra e guiando-se pelas estrelas, como em Puluwat. Nas pescarias das quais 

participei as marcas em terra não serviam para calcular distâncias percorridas, como o sistema 

Etak nas Ilhas Carolinas, mas para localizar lugares no mar. De toda forma, o que há em 

comum nos dois sistemas, que aparentemente incorrem em “erro” por creditarem movimento 

às ilhas ou marcas em terra, é que são maneiras convenientes de organizar as informações que 

as pessoas têm à sua disposição para fazer seus julgamentos navegacionais prontamente e sem 

confusão,  tratando-se,  portanto,  de  um  dispositivo  prático  que  garante  a  orientação 

(GLADWIN, 1970, p.182).

O fato dos pescadores da Barra do Jucu se aterem às características do sensível ao 

falarem  do  seu  sistema  de  localização  como  um  em  que  morros  ou  árvores  se  movem 

aproxima este sistema da noção de ciência do concreto, como desenvolvida por Lévi- Strauss 

(1970).  Segundo  o  autor,  esta  maneira  de  proceder  no  conhecimento  do  mundo  envolve 

modos de observação e de reflexão “exatamente adaptados a descobertas de um certo tipo: as 

que a  natureza  autoriza,  a  partir  da organização  e  da exploração especulativas  do mundo 

sensível em termos de sensível” (LÉVI- STRAUSS, 1970, p. 37).

É também esta atenção às propriedades sensíveis que fornece as condições para os 

pescadores formularem uma lógica classificatória dos tipos de fundo que existem na região 

(pedra,  areia,  lama  e cascalho)  e  as  condições   que cada  um destes  tipos  oferece  para  a 

ocorrência de determinados tipos de peixe, que por sua vez são divididos em peixes que dão 

na lama, como a pescadinha e a pescada,  ou que dão nas pedras, como o baiacu e a carapeba, 

havendo ainda os que podem ser encontrados em dois ambientes, como pedra ou cascalho.Os 

peixes são classificados ainda em reimosos, ou não, dependendo da “força”  de sua carne, que 

pode interferir negativamente, por exemplo,  sobre processos inflamatórios. Outra maneira de 

classificar os peixes que identifiquei distinguia entre peixes de pele, como a espada, peixes de 

couro, como a guaibira, e peixes de escama, como a pescadinha, sendo que cada um demanda 

um procedimento específico durante sua “limpeza”.

Percebi também que em relação à nomenclatura dos pontos pesqueiros o tipo de fundo 

não é o único aspecto do lugar que funciona como atributo de classificação, de maneira que, 

assim como no caso dos peixes, que podem ser classificados segundo a força da sua carne ou 

pela sua pele, não há um critério absoluto (SILVA, 1989, p. 66) de ordenação dos pontos de 

pesca. Dessa forma, algumas vezes o critério pode ser a paisagem, como no caso da Tapera 

(que  faz  referência  a  um  morro),  ou  então  o  fato  do  lugar  ter  sido  freqüentado  por 
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determinado  pescador,  estando  ligado  ao  tempo  estrutural  do  grupo,  como  a  bacia  do 

Felogomes ou o pedregulho de Calazans.

Dessa maneira,  as três variáveis  classificatórias identificadas por mim na Barra do 

Jucu foram as mesmas encontradas por Colaço (2006) quando explicita os nomes dados aos 

lugares de pesca pelos pescadores da Lagoa Feia em Campos dos Goytacazes-RJ. A primeira 

seria  a  constituição  do  fundo  da  Lagoa;  a  segunda  as  formas  pertencentes  a  paisagens 

acessíveis ao olhar a partir do lugar; a terceira a associação a nomes próprios ou apelidos, tais 

como reteve a memória local (COLAÇO, 2006, p. 66). 

Diversos pescadores com que conversei à procura de informações sobre os nomes dos 

lugares de pesca me disseram que este saber está se perdendo, que quem conhecia muitos 

nomes  eram os  antigos.  Uma das  razões  que  me  apresentaram para  isso  foi  o  fato  de  a 

paisagem,  que  oferece  as  marcas  para  localizar  os  pesqueiros,  foi  muito  modificada  nos 

últimos anos,  matas  foram derrubadas,  morros  foram postos abaixo para extrair  barro,  de 

maneira que muitas marcas foram simplesmente perdidas. No entanto, como o sucesso das 

pescarias de rede de espera (de fundo) e de linha depende fundamentalmente do conhecimento 

de  lugares  piscosos,  a  redução  do  escopo  do  conhecimento  não  significou  seu 

desaparecimento, servindo ainda como elemento de distinção técnica. 

1.2. O tempo ecológico

Os pescadores da Barra do Jucu possuem uma representação fundamental a respeito 

das sazonalidades naturais que se expressa na distinção entre o verão, ou tempo quente (Nov. 

– Mar.), e o inverno, ou tempo frio (Abr. - Out.), que compreendem respectivamente duas 

metades do ano. Essa representação sobre o tempo corresponde à noção de tempo ecológico 

proposta por Evans- Pritchard (1978), como expressão das relações entre o grupo e os ciclos 

naturais. Cabe lembrar, no entanto, que não se trata de uma transposição mecânica dos ritmos 

naturais  sobre  as  representações  do grupo,  mas  antes  de  uma apropriação  consciente  dos 

ritmos  naturais  pelos  pescadores,  segundo  as  atividades  pelas  quais  se  interessam e  que 

realizam,  o  que  imprime  o  sentido  social  do  tempo  ecológico.  A  referência  aos  meses 

correspondentes ao tempo quente e ao tempo frio, por sua vez, não deve ser tomada aqui 

como algo rígido, porque os pescadores não dividem as duas metades do ano em função dos 

meses, mas em função das mudanças sazonais que selecionaram para orientar os ritmos de 

suas atividades, de maneira que o começo do tempo frio, por exemplo, pode chegar mais cedo 

em um ano do que em outro.
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Ao  tempo  frio  e  ao  tempo  quente  correspondem,  por  um  lado,  diferentes 

características predominantes  do ambiente natural  que demandam um saber naturalístico e 

procedimentos técnicos específicos, e por outro, diferentes formas de estruturar as relações 

entre as diferentes pescarias da Barra do Jucu. Como veremos mais adiante, é em grande parte 

através da categoria olho grande que os pescadores compreendem essas mudanças regulares 

nas relações  entre os pescadores e as pescarias. Vamos abordar em primeiro lugar os aspectos 

naturalísticos do tempo frio e do tempo quente e em seguida seus aspectos sócio-estruturais. 

No  tempo  quente  há  uma  predominância  do  vento  nordeste.  Este  vento  está 

geralmente  associado  a  um “tempo  bom”  para  a  navegação,  porque  o  Morro  da  Concha 

protege as águas da Praia da Concha. Neste período, além da pescaria com rede de espera e de 

linha, realiza-se também a pescaria de arrasto. Já no tempo frio o vento predominante é o 

vento sul. Este vento produz condições inversas às do vento nordeste, já que “pega a Concha 

de frente” e torna a saída para o mar bastante arriscada, configurando o que chamam de “mar 

grosso”.  Em dias deste tipo,  pude observar  situações  em que os pescadores alinham suas 

baiteras de frente para o mar e vão saindo, embarcação por embarcação, numa ordem que é 

em grande medida a ordem dos mais habilidosos, já que os menos habilidosos passam muito 

mais tempo esperando o mar “amansar”.       

 Figura 9: Ilustração do artista plástico Marcelo Leão (neto do pescador local Írio Leão), feita a partir de fotos 
aéreas tiradas pelo fotógrafo local Lobão e cedidas pela Associação de Meio Ambiente da Barra do Jucu. Do 
lado direito, a pequena enseada é a Praia da Concha e as setas indicam como o vento nordeste e o vento sul 
encontram a praia. Ao fundo temos o rio Jucu e no canto esquerdo um pequeno trecho da Praia do Peitorí.
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Mais  que  a  direção  do  vento,  importa  aos  pescadores  a  força  com que  este  está 

soprando.  Ventos  muito  fortes  tornam a  pescaria  mais  desgastante,   principalmente  se  o 

pescador não tem motor. E tornam-na também mais perigosa, por causa das ondas laterais, as 

“maresias”, que ameaçam encher a baitera de água. Ondas grandes, mesmo sem vento, são 

perigosas, principalmente na entrada e na saída do mar, como já descrevemos anteriormente. 

Em situações em que os pescadores enfrentam um temporal no mar e as marcas de terra não 

podem ser  visualizadas,  as  ondas  servem como  orientação,  já  que  sabem que  elas  estão 

sempre “jogando pra terra”, ainda que não possam saber se o vento e a corrente estão levando-

os mais para o sul ou mais para o norte.  As variações de intensidade dos ventos e das ondas 

ocorrem tanto no tempo quente quanto no tempo frio, mas de maneira geral os pescadores 

concordam em relacionar o tempo quente ao vento nordeste e ao “mar manso” e o tempo frio 

ao vento sul e ao “mar grosso”31. 

Em  relação  à  ocorrência  de  peixes,  a  maioria  dos  pescadores  concorda  que 

antigamente, como costumam dizer, as épocas de cada peixe eram mais bem delimitadas. No 

entanto, reconhecem que alguns peixes ainda possuem períodos bem marcados. Dessa forma, 

o tempo quente é em grande medida o tempo do xinxarro, da manjuba e da pescadinha. Neste 

período grandes  cardumes  destes  peixes  se  aproximam da  costa,  perseguindo a  comedia, 

peixes pequenos que atraem outros maiores. Já o tempo frio é em grande medida o tempo do 

baiacu. Neste período a pescaria de linha prevalece sobre a de rede de espera e rede de arrasto, 

em parte pelas condições do mar, mas também porque o baiacu não pode ser capturado de 

outra forma senão de linha e com a utilização de um pedaço de aço próximo ao anzol como já 

foi dito. Nos dois primeiros meses do tempo frio (março e abril), além do mar estar mais 

constantemente “grosso”, também é um período de menor piscosidade, porque a comedia do 

verão já se afastou da costa, mas os cardumes de baiacu ainda não são encontrados. A partir 

do final de maio e começo de junho o baiacu já apareceu e o mar possui mais dias de calmaria 

(ainda não tanto quanto no tempo quente) de maneira que a pescaria se torna “animadora” 

como me explicou um pescador. A partir do mês de agosto, com o vento nordeste cada vez 

mais constante a pescaria segue com regularidade até o final do verão. 

Ouvi também dos pescadores que, para matar peixe, eles têm preferência pela água 

“correndo”, seja para o sul ou para o norte, já que quando a água “pára” o sucesso da pescaria 

é  menor  porque  o  peixe  também  “pára  de  correr”.  Alguns  pescadores  me  relataram 

preferência pela água que corre do norte para o sul por esta ser mais piscosa.
31 Os pescadores costumam prever a chegada do vento sul pela formação das nuvens (“rabo de galo”) ou pelo 
aparecimento de aves chamadas tesouras (Fregata magnificens)., de maneira que, o número de espécimes que 
aparecem corresponde à quantidade de dias em que vai soprar o vento sul.
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Já em relação às variações de maré a maioria dos pescadores me expressou preferência 

pela “maré morta”, relacionada aos quartos crescente e minguante da Lua. Um pescador, no 

entanto, que é reconhecido pelos outros como um bom pescador, me expressou preferência 

pelas marés que variam bastante, relacionadas à Lua cheia e nova, segundo ele porque essas 

“alvoroçam os peixes”.  Pude observar então que,  enquanto há uma concordância  mais ou 

menos geral sobre as mudanças sazonais relacionadas ao tempo quente e ao tempo frio, outros 

elementos, como a preferência pela maré, não são tão consensuais, mas sofrem influência da 

experiência pessoal dos pescadores. Todos concordarão que a maré, a época do ano, a direção 

da  água,  influenciam  na  ocorrência  dos  peixes,  mas  como  cada  um vai  interpretar  estes 

elementos do ambiente e relacioná-los, varia.

1.3. Aspectos sócio-estruturais do tempo

Vimos então que, em linhas gerais, o tempo quente corresponde ao período do ano em 

que o mar costuma estar “manso”, o que significa bom para a navegação. É neste período que 

se aproximam da costa cardumes de comedia que são peixes pequenos, que atraem outros 

maiores. Como a água costuma permitir melhor visibilidade no tempo quente, é relativamente 

fácil, mesmo para não pescadores, visualizar esses cardumes. A maior ocorrência de peixes, 

associada às boas condições de navegação do mar, fazem com que se intensifique a atividade 

pesqueira,  com os pescadores pescando mais próximos da praia que no inverno. Como dizem 

os pescadores, no verão “o olho cresce”.

 As  expressões  olho  grande  ou  “olho  gordo”  são  muito  importantes  para  a 

compreensão das relações entre os pescadores da Barra do Jucu. Elas constituem acusações 

recorrentes entre eles e dificilmente alguém escapa de ser acusado eventualmente de olho 

grande. Geralmente, quando agem de um modo que sabem incitará este tipo de acusação, os 

pescadores o fazem sob a justificativa de “sacanear” alguém que julgam tê-lo “sacaneado” 

antes. Isso ocorre quando alguém diz ter tido sua rede “cercada” pela de outro pescador, ou 

deliberadamente por pescadores de rede de espera para prejudicar a pescaria de arrasto. Como 

veremos,  olho  grande  é  também  uma  categoria  nativa  chave  para  a  compreensão  das 

mudanças sazonais nas relações estruturais na pescaria da Barra do Jucu, ao mesmo tempo em 

que designa uma espécie de controle moral da exploração dos recursos e da competição entre 

os  segmentos  da  pescaria  e  internamente  aos  mesmos.  Enquanto  categoria  social,  esta 

expressão  funciona,  portanto,  como  “princípio  de  juízo  e  raciocínio”  (MAUSS,  apud 
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CARDOSO DE OLIVEIRA, 1979, p. 40)  estruturante de uma etiqueta que busca regular 

tanto as relações dos homens com a natureza quanto as relações dos homens entre si32. 

Como vimos, é no verão que, além da pescaria com rede de espera, realiza-se também 

a  pescaria  com rede  de  arrasto.  No  tempo  frio  esta  modalidade  de  pesca  dificilmente  é 

realizada,  já  que  o  mar  costuma  estar  grosso,  difícil  para  navegação,  e  os  peixes  estão 

“correndo mais por fora”. É, portanto, no verão, quando o mar está menos agitado e há um 

aumento da piscosidade conhecido e previsto socialmente, que as relações estruturais entre a 

pescaria com rede de arrasto e as pescarias da Praia da Concha (com redes de espera e com 

linha) em grande medida distendidas ou “adormecidas” no tempo frio, se tornam  observáveis. 

Estas se caracterizam por uma maior competição e conflitos, já que os pescadores consideram 

o verão também como o tempo da acumulação, que vai garantir reservas monetárias para os 

dias de mar grosso do inverno, quando chegam a ficar mais de uma semana sem poder ir ao 

mar. É por isso que os pescadores dizem que o verão é o período em que o “olho cresce”. 

Nota-se  então  que  a  expressão  olho  grande  acrescenta  um significado  social  à  distinção 

sazonal entre tempo quente e tempo frio.

Como pude observar,  no verão,  alguns pescadores que possuem rede de espera ou 

pescam de linha chegam a lançar tarrafas, a partir de suas baiteras, sobre os cardumes que a 

pescaria  de  rede  de  arrasto  busca  capturar,  algumas  vezes  depois  de  o  cardume  já  estar 

“dentro da rede”, num gesto explicitamente desafiador. Outras vezes alocam suas redes de 

espera num local que sabem irá prejudicar o arrasto. Nesse sentido, apesar dos pescadores 

realizarem reuniões em que buscam estabelecer consensos sobre a regulação do usufruto dos 

lugares de pesca, esta competição é antes de tudo negociada diariamente, ao longo do próprio 

processo produtivo33. 

Como vemos nos trabalhos de Pessanha (2003) e Kant de Lima & Pereira (1997), em 

Itaipu, até pelo menos a década de 1970,  a pescaria com rede de espera possuia uma “posição 

de inferioridade, em termos globais, com relação à pescaria de arrasto” (KANT DE LIMA & 

PEREIRA, 1997, p.93).  O cerco da tainha era  a  operação  que conjugava um reforço das 

hierarquias internas do segmento a projeção da identidade do grupo para fora de Itaipu. Bruno 
32 Vale ainda destacar  que a  expressão olho grande  designa  usualmente na sociedade brasileira  um tipo de 
infortúnio produzido por meios imateriais, como quando alguém explica a morte de uma pimenteira pelo olho 
grande que o vizinho colocou, podendo inclusive ser associada,  neste sentido, à noção de bruxaria entre  os 
Azande  estudados  por  Evans-  Pritchard,  como sugeriu  Giumbelli  (2006),  já  que  articula  juízos  morais  e  a 
atribuição de responsabilidade pessoal. No caso dos pescadores, olho grande está sempre associado a práticas 
concretas, como cercar a rede de fundo de alguém, ou realizar lances excessivos de rede de arrasto, mantendo, no 
entanto, a articulação entre juízos morais e a atribuição de responsabilidade pessoal. 

33 De maneira parecida ao que Cunha (2000: 71) identificou em Arraial do Cabo-RJ, em sua análise sobre a 
competição pelo uso da Praia Grande entre pescadores e surfistas. 
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Mibieli,  mostrou como com o sumiço da tainha no inverno, a pescaria de arrasto teve seu 

poder político  reduzido,  expresso no afrouxamento  das regras que ordenam os lugares de 

pesca, já que as redes de espera deixaram de ser retiradas durante o dia no inverno (MIBIELI, 

2004, p. 29-30). Já em Arraial do Cabo, pelo menos até 1989, Britto (1999) identificou que 

entre as modalidades locais de pesca: 
 o cerco é, de longe, aquela que goza de maior prestígio junto à população local. Isso decorre, em parte,  
do fato de ser um sistema que propicia, em geral, um rendimento mais elevado. Mas, também, pelo seu 
reconhecimento enquanto sistema de trabalho que conjuga melhor os atributos de saber e arte ao fator 
sorte e,  sobretudo, pelo seu papel de catalisador das relações sociais (BRITTO, 1999, p. 59)

Na Barra do Jucu, ao que parece, as pescarias da Praia da Concha, com rede de espera 

e linha possuem um prestígio maior que a de arrasto. Alguns pescadores mais antigos falam 

que, antigamente, os donos das redes de arrasto deviam consultar os donos de rede de espera e 

fazer um acordo de dar a estes uma parte da produção a cada lance. O fato de que não se 

verifica mais a prática de dar uma parte aos donos de rede de espera pode ser interpretada 

como indício de uma redução relativa do poder  político  da pescaria  da Praia  da Concha. 

Ainda assim, as pescarias da Praia da Concha ainda são vistas, pelos pescadores locais, como 

as  mais representativas das pescarias da Barra do Jucu, pelos motivos apontados a seguir.

Como já disse, as pescarias de rede de espera e de linha são realizadas o ano inteiro e 

em sua maioria por pescadores, senão nativos, ao menos longamente estabelecidos na Praia da 

Concha. A pescaria de arrasto, por outro lado, realizada exclusivamente no verão, envolvendo 

pessoas  que  não  vivem da  pesca  o  ano  inteiro,  é  representada  em grande  medida  como 

“ganância”, já que almeja ganhos altos num curto espaço de tempo, algumas vezes realizando 

uma seqüência de lances considerada excessiva pelos pescadores, oferecendo oportunidades 

para  acusações  de  olho  grande.  Um  pescador  da  Praia  da  Concha  justificou  assim  sua 

oposição à pescaria com rede de arrasto: “passar uma vez, duas, quando vêem o cardume é 

uma coisa, agora ficar passando uma atrás da outra do jeito que eles passam já é olho grande”. 

Além disso, esta pescaria é responsabilizada pela queda do preço dos peixes, já que os 

oferece  em  grande  quantidade  e  também  por  implicar  num acúmulo  desproporcional  de 

ganhos nas mãos do dono de pescaria. Como um pescador que não participa das pescarias de 

arrasto me explicou certa vez: “se não fosse o arrasto, cada parceria voltava com sua caixinha 

de peixe, mas com o arrasto só quem ganha é o dono de rede”. Um outro pescador da Praia da 

Concha que também não participa  da pescaria  de arrasto chamou atenção para o aspecto 

“capitalista” que a divisão do pescado permitia perceber (a estrutura de repartição do produto 

final é explicitada mais adiante). 
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Em relação  aos  valores  atribuídos  às  diferentes  pescarias  de  lagoa  em Marica/RJ, 

Mello  &  Vogel  (2004,  p.  325)  destacaram  o  menosprezo  zelosamente  cultivado  pelos 

pescadores locais em relação à adoção dos arrastos em que, apesar de produzirem mais de 

uma só vez,  prevalece  a  “força  bruta”,  em oposição  à  pesca  de  galho  que  estabelece  os 

parâmetros de excelência das pescarias nativas.   Além deste aspecto,  os autores destacam 

ainda que os arrastos reduzem a participação das unidades domésticas na atividade produtiva. 

Portanto, assim como em Maricá, na Barra do Jucu os conflitos com o arrasto não se devem a 

um desprezo pelo excedente, mas ao fato de que nesta pescaria o excedente se concentra nas 

mãos do dono da rede enquanto nas pescarias da Praia da Concha os ganhos são repartidos de 

uma maneira considerada mais equilibrada (a repartição do produto das pescarias é detalhada 

mais adiante). 

Um outro aspecto que gostaria de destacar é que, como poucas pessoas da Barra do 

Jucu participam das pescarias de arrasto, mesmo como puxadores de rede, os donos de arrasto 

precisam contar com o trabalho de pessoas que moram num bairro adjacente, Terra Vermelha. 

Este  bairro  é  bastante  estigmatizado  pelas  pessoas  da Barra  do Jucu,  já  que é  um bairro 

relativamente recente, que surgiu no final da década de oitenta e ao qual se atribui um nível 

alto de criminalidade. O fato da pescaria de arrasto envolver como puxadores de rede pessoas 

deste bairro contribui para a estigmatização da atividade como uma que, apesar de “ser da 

Barra”, os moradores nativos só se identificam parcamente.  

Cabe ainda salientar que, por mais que de maneira geral haja uma concordância sobre 

os  valores  e  significados  atribuídos  à  pescaria  de  arrasto,  como  expus  nos  parágrafos 

anteriores, há de se levar em consideração que às diferentes posições na estrutura do grupo 

correspondem certas  variações  na  perspectiva  sobre  a  atividade.  Dessa  forma,  da  mesma 

maneira que encontrei pescadores da Praia da Concha que se recusam a participar da pescaria 

de arrasto, há outros que se envolvem eventualmente e um número reduzido trabalha nela 

quase todo verão. Assim, quando conversamos com os pescadores verificamos “gradações 

críticas” à pescaria de arrasto, que se revelam algumas vezes na ambigüidade de afirmar que 

ela pode ser responsável em parte pela redução do pescado, mas que ao mesmo tempo é uma 

pescaria “que sempre teve” e que se não for realizada com olho grande, ou seja, com lances 

excessivos  “no escuro”,  não  é  necessariamente  tão  danosa.  Dessa  forma,  dependendo  da 

ênfase que o pescador der sobre suas relações com a pescaria de arrasto, esta pode parecer 

como complementar à pescaria da Concha ou contraditória em relação à esta34. 
34 Eu acrescentaria  ainda que para o leigo a pescaria  de arrasto talvez seja a que chama mais atenção, pela 
quantidade de pessoas que mobiliza e pela quantidade de peixe que captura de uma só vez, chegando algumas 
vezes a uma tonelada.
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Britto (1999) no estudo de identidades ligadas às diferentes pescarias de Arraial do 

Cabo, retomou Da Matta (1976, p.36) e relacionou a oposição entre cabistas e caringôs à 

identidades paradoxais, “visto que o segundo grupo conformaria uma categoria definida como 

ilegítima  dentro  do  sistema  de  valores  que  sustenta  a  condição  idealizada  de  cabista 

(BRITTO, 1999, p. 54)”. Já a oposição entre pescaria de rede e pescaria de linha, interna aos 

cabistas,  “envolveria,  ao  contrário,  identidades  que  se  conjugam  e  se 

complementam” (BRITTO, 1999, p. 54). Acredito que as relações entre as pescarias da Praia 

da Concha, com rede de espera e linha, e a pescaria de arrasto, que oscilam entre competição 

e complementaridade, estariam mais próximas da relação entre pescaria de rede e pescaria de 

linha em Arraia do Cabo do que da relação entre cabistas e caringôs, já que ao mesmo tempo 

em  que  podem  haver  conflitos,  alguns  pescadores  da  Praia  da  Concha  participam 

regularmente da pescaria de arrasto, principalmente realizando o lance, de maneira que tanto 

as pescarias da Praia da Concha quanto a pescaria de arrasto são tidas como pescarias da 

Barra  do  Jucu,  ainda  que  a  pescaria  da  Concha  seja  vista  de  maneira  geral  como  mais 

prestigiosa.

Nos estudos em Itaipu (KANT DE LIMA & PEREIRA, 1997; PESSANHA, 2003; 

MIBIELI, 2004) um dos fatores que explicavam a preponderância da “pescaria de cerco” era a 

previsibilidade  extraordinária  da  tainha  associada  à  possibilidade  de  ganhos  que  na  são 

possíveis em outros períodos do ano, que não o inverno. Estes fatores faziam do inverno um 

momento  especial  de  afirmação  da  identidade  do  grupo  e  da  afirmação  das  hierarquias 

internas ao segmento. Com o sumiço da tainha, o verão passa a assumir uma preponderância 

maior que a do inverno, através do “lanço à sorte”. Na Barra do Jucu, o verão também é o 

momento de maior piscosidade e possibilidade de ganhos. E é o momento em que as relações 

entre, por um lado, a pescaria da Concha (com rede de espera e  com linha) e, por outro, a 

pescaria de arrasto, se atualizam e se tornam observáveis, num reforço da diversidade interna 

do grupo de pescadores da Barra do Jucu. Neste período, a preponderância da pescaria da 

Concha,  realizada  o  ano  todo  e  que  os  pescadores  de  maneira  geral  consideram a  mais 

representativa das pescarias da Barra do Jucu, entra em conflito com a pescaria de arrasto, 

tornando o tempo quente um momento paradigmático em que os significados destas pescarias 

e suas posições estruturais são confrontados e atualizados. 

O verão também ocasiona um aumento das acusações de olho grande, internamente às 

pescarias da Praia da Concha. No tempo frio, com o “mar grosso”, a ocorrência do baiacu e o 

risco de perder as redes de espera contribuem para um predomínio da pescaria de linha. Esta 

modalidade de pesca permite que os pescadores compartilhem os lugares de pesca de maneira 
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menos conflituosa. No tempo quente, com o aumento do uso das redes de espera, que ficam 

vários dias no mesmo lugar, as disputas pelos lugares de pesca ficam mais acirradas. É mais 

comum nessa época ouvir os pescadores reclamarem que suas redes estão “cercadas”, o que 

significa que algum olho grande alocou sua rede antecipadamente à do acusador, tendo por 

referência a direção para a qual a água está correndo. Deste modo os peixes são interceptados 

pela rede do pescador olho grande. Os pescadores dizem que “é só matar peixe num dia que 

no outro tem um monte de rede em volta”. Na pescaria de linha, por outro lado, as diferentes 

parcerias ficam muitas vezes poucos metros distantes umas das outras, apoitadas, pescando 

baiacu,  sem que ocorram tantos conflitos.   É por isso que, entre as pescarias da Praia da 

Concha, a pescaria de rede de espera é considerada olho grande, quando comparada à pescaria 

de linha.  Além disso,  a  pescaria  de linha é também o tipo  de pesca preferido por vários 

pescadores em função de ser por eles percebida como a modalidade que  “anima mais”, já que 

o pescador tem uma interação mais ativa na captura do peixe do que no caso da rede de 

espera. 

Em Os Pescadores de Itaipu (KANT DE LIMA & PEREIRA, 1997) Kant de Lima nos 

mostra como o inverno possui para o grupo local a característica de aglutinar o grupo, ao 

mesmo tempo em que reforça as hierarquias,  em um reforço da “estrutura”,  esta pensada 

como a dimensão de uma sociedade em que ela se representa como fortemente marcada pelos 

papéis e funções sociais que a organizam. Em oposição a isto, o verão seria um período em 

que  há uma ênfase  na  dimensão  “communitas”  do grupo,  marcada  pela  dispersão  e  pela 

desordem, em que as posições estruturais ficam menos enfatizadas e o grupo aparece quase 

como uma coisa só, sem segmentações. Estas noções de estrutura e communitas Kant de Lima 

utilizou a partir da leitura de Turner (1974), e não  concordando com a interpretação do autor, 

esclarece que não se tratam tanto de momentos distintos que se sucedem, mas de sístoles e 

diástoles  constantes,  ou  seja,  ênfases  que  se  alternam,  sem que  nenhuma  das  dimensões 

mencionadas da vida social desapareça completamente.

As representações sobre o tempo articuladas por um determinado grupo social não são, 

portanto, estáticas. Bruno Mbieli (2004), como vimos, percebeu mudanças na significação do 

verão  e  do  inverno  em  Itaipu,  marcadas  pelo  sumiço  da  tainha,  que  acarretou  em  uma 

redefinição dos ritmos da atividade local, com o verão sendo a partir disso o período do ano 

em que depositam-se as maiores expectativas em torno da pescaria.

Se pensarmos em termos de communitas e estrutura para interpretar os significados do 

tempo quente e do tempo frio na Barra do Jucu, podemos dizer que, de maneira geral, no 

inverno  prevalece  um  sentimento  de  communitas,  com  os  pescadores  pescando 
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majoritariamente de linha, compartilhando os lugares de pesca, mais distantes da costa, de 

maneira menos conflituosa e competindo jocosamente entre si a respeito da captura de peixes 

nesta modalidade, que é tida por muitos como a pescaria preferida. Já no verão há um reforço 

da estrutura, já que todas as modalidades de pesca estão em ação e exploram seus poderes 

políticos na disputa pelos lugares piscosos, concentrados nesta época do ano mais próximos 

da praia. Soma-se a isso o fato de que há um aumento considerável da piscosidade nesta época 

do ano, o que possibilita a realização de reservas econômicas (em dinheiro ou em produto) 

para o período conhecido como “maré de março” que antecede o aparecimento do baiacu, o 

que explica os pescadores se referirem ao verão como o tempo do olho grande.

Abaixo uma “roda” que tentar sintetizar as relações entre os aspectos naturais e sociais 

dos ritmos locais de pescaria:

Tabela 2: 

              
Após  o  término  do  verão,  este  conflito  fundamental  entre  a  pescaria  da  Praia  da 

Concha (com redes de espera e linha) e a pescaria de arrasto “adormece”, já que esta última 

deixa de ser realizada, pelas condições do tempo frio, em que o mar está mais “grosso” e os 

peixes “correndo mais por fora”. Estes conflitos podem, no entanto, ressurgir antes do retorno 

do verão, como aconteceu em setembro de 2006 quando provocaram uma reunião em que foi 

produzido um documento com regras sobre o uso dos espaços, como veremos adiante. De 

toda forma, quero salientar que estes conflitos não são desestruturantes, fazendo antes parte 

do funcionamento “normal” da vida social do grupo e da estrutura das relações entre estas 
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pescarias.  Já  remeti  a  Simmel,  quando  articulei  um  argumento  parecido  ao  abordar  os 

conflitos entre parceiros na Praia da Concha. Agora gostaria de retomar Van Velsen (1987) 

que também chama atenção para a dimensão conflitiva da vida social, dizendo como:
Em todas as sociedades existem incongruências e contradições entre os vários conjuntos de normas nos 
diferentes campos de ação. Um problema que os membros de qualquer sociedade devem resolver é o de 
viver com estas incongruências através da manipulação de normas, de forma que as pessoas possam 
continuar a viver juntas numa ordem social (VAN VELSEN, 1987, p. 349)

Só quando trazemos este tipo de entendimento para o campo podemos compreender as 

tensões que envolvem episódios como o já mencionado, em que um pescador da Praia da 

Concha lança sua tarrafa sobre um cardume de peixes, depois deste já estar cercado pela rede 

de arrasto. Em uma situação destas, temos por um lado um pescador afirmando a Praia da 

Concha como lugar tradicional de pesca e fazendo oposição explícita ao que considera um 

lance excessivo de arrasto. Por outro, temos o dono da rede de arrasto se sentindo no direito 

de realizar tal lance porque considera que não tem realizado lances excessivos e que, além 

disso, se considera generoso na distribuição dos peixes. O fato é que há sempre argumentos 

que podem ser reunidos para defender uma posição ou outra. O que importa aqui é, seguindo 

a dica de Van Velsen, perceber como as normas de um grupo podem ser contraditórias em 

certos aspectos, sem que isso implique em que devamos tratar estas variações como exceções, 

devendo  antes  ser  integradas  numa  compreensão  dinâmica  da  estrutura  normativa  que 

organiza a vida social, no nosso caso, a pescaria de mar da Barra do Jucu.   

2. O fenômeno jurídico nativo
.

“Cada lugar uma lei, eu tô ligado”
(Fórmula Mágica da Paz, 

Racionais MCs)

Concordando com Marcel Mauss (1972), em que o fenômeno jurídico é  que define a 

especificidade de um grupo social, nesta terceira parte da dissertação vou descrever as regras 

de repartição dos fatores de produção (recursos, equipamentos e homens) e, em seguida, as 

regras de repartição do produto final da pescaria (GODELIER, 1969).

No  que  se  refere  à  regulação  dos  espaços,  o  fenômeno  jurídico  nativo  pode  ser 

pensado tanto em sua dimensão interna, regulando entre os pescadores e entre as pescarias o 

usufruto  dos  lugares  de  pesca,  quanto  em  sua  dimensão  externa,  afirmando  lugares 

tradicionais como a Praia da Concha como lugares de pesca na relação com outros segmentos 

da sociedade.  Nesta  parte  da dissertação  irei  abordar  o primeiro  nível  desta  sensibilidade 
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jurídica nativa, em que o grupo atualiza internamente regras de usufruto dos lugares no mar. 

Na Parte III darei atenção ao segundo nível, especialmente em relação à Praia da Concha e às 

implicações de ter sido tornada área de preservação, em um contexto em que confrontam-se 

diferentes visões e apropriações do mundo natural.

2.1. As regras de repartição dos fatores de produção

Do ponto de vista da Legislação Federal,  os peixes explorados no mar contíguo à 

Barra do Jucu35 são de domínio público, assim como as praias e os pontos pesqueiros. No 

entanto, os pescadores locais criaram regras que lhes permitem conciliar a competição entre 

as unidades de produção com a garantia da reprodução do grupo como um todo. 
o caráter público da praia e do mar requer a existência de sistemas de direitos temporários que regulem 
sua apropriação, efetuada em caráter privado, pelos grupos de pesca, e que encontra sua legitimidade 
no consenso do grupo (KANT DE LIMA & PEREIRA, 1997)

Em  sua  etnografia  das  pescarias  de  Itaipu,  Bruno  Mibieli  (2004)  destaca  que: 

“Diferente  da  pesca  de  arrasto,  na  pesca  da  rede  de  malha  não  existem  normatizações 

tradicionais como o direito à vez. O local, hora e tipo de rede é exclusivamente decisão dos 

pescadores de uma pescaria, sendo que as redes podem ser colocadas muito próximas uma das 

outras”. Segundo ainda o autor, isto implica em que alguns pescadores locais como o mestre 

Cambuci, definam como “uma grande confusão a relação que a pesca de rede de espera tem 

com o espaço marítimo”.

Diferente  do que sugere Mibieli  sobre Itaipu,  eu observei  que existem regras bem 

definidas sobre a alocação das redes de espera na pescaria da Barra do Jucu. “Cercar” a rede 

de alguém significa colocar uma rede de espera muito próxima da rede de outro pescador, o 

que além de capturar os peixes da rede que estava no lugar há mais tempo pode também 

danificar  os  dois  equipamentos,  dependendo  da  força  da  corrente  É  consensual  entre  os 

pescadores que “cercar” a rede de alguém é uma atitude de olho grande e que, dependendo do 

histórico das relações entre os pescadores envolvidos e de suas posições como longamente 

estabelecidos ou “de fora”, poderá ser resolvida com uma simples conversa, ou resultará em 

um ato semelhante “só pra sacanear” ou pode resultar em briga aberta na forma de discussão 

na praia, sendo que algumas vezes me relataram ameaças de morte, embora nunca as tenha 

presenciado.  Dessa maneira, minhas observações a esse respeito se aproximam menos do 

35 “São de domínio público todos os animais e vegetais que se encontrem nas águas dominiais”. Art. 3º,  Decreto 
Lei No. 221, de 28 de fevereiro de 1967.
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analisado por Mibieli  (2004) em Itaipu e mais do que James Acheson (1988), observou a 

respeito da alocação de armadilhas  entre pescadores de lagosta de Maine (EUA), em que 

destacou a importância da posição na estrutura do grupo e do caráter das relações entre as 

pessoas envolvidas no processo de alocação de traps (armadilhas): “Exatamente o quanto um 

homem pode cercar um vizinho depende de sua própria posição no grupo e de sua relação 

com a outra pessoa (ACHESON, 1988, p.100)36”. 

Em  relação  à  pescaria  de  linha,  também  realizada  pelos  pescadores  da  Concha, 

identifiquei apenas uma regra que é consensual entre os pescadores e diz que uma parceria 

não pode apoitar sua baitera por trás de uma outra, tomando por referência o sentido no qual a 

água está correndo, para que as possibilidades de captura sejam equilibradas. Se estiverem 

próximos, as baiteras devem ficar paralelas, porque o baiacu, especialmente, vem comendo o 

engodo que é lançado na água, em linha reta e no sentido contrário à corrente, de maneira que 

se uma parceria  “apoita” sua embarcação atrás da outra, o peixe vai encontrar primeiro o 

anzol da embarcação que está atrás.

Figura  10:  Duas  parcerias  (Metralha  & Careca  e  Sapo & Paz)  pescando de linha com as  baiteras 
paralelas, como sugere a etiqueta nativa. Foto: Filgueiras.

                 

 Em se tratando da localização de pesqueiros, estudos como os de Forman (1970), 

Kant  de  Lima  &  Pereira  (1997),  Mello  &  Vogel  (2004)  e  Colaço  (2006)  destacam  a 

importância do segredo como mecanismo que permite esconder a estratégia utilizada tendo 

em vista  a  exploração  de  um território  comum  (KANT DE LIMA  & PEREIRA,  1997) 

podendo-se  falar  em  uma  política  do  sigilo,  em  que  o  direito  de  mentir  é  garantido 

36 “Exactly how close a man can crowd a neighbor depends on his own standing in the harbor gang and his 
relationship to the other person” (:100). 
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(COLAÇO, 2006)37. Na Barra do Jucu, por mais que seja visto como negativo “seguir” os 

outros, pude observar que os pescadores estão sempre atentos para o lugar em que as redes 

estão sendo colocadas e se estão tendo sucesso, de maneira que as performances, positivas ou 

negativas,  dominam grande  parte  do interesse  dos  pescadores  e  das  conversas  durante  as 

interações na praia. 

Ouvi histórias sobre pescadores que escondem o peixe que pegaram e que mentem 

sobre o lugar em que colocaram suas redes, mas pessoalmente só presenciei uma situação em 

que uma dissimulação deste tipo me foi explicitada. Na véspera de uma pescaria que iríamos 

realizar, meu parceiro disse publicamente que iríamos pescar na direção norte e em seguida 

cochichou comigo que íamos para o sul e que só tinha dito aquilo para “despistar” os outros 

pescadores.

Isso vale para as pescarias realizadas com rede de fundo e de linha. Próximo à praia 

existe a carreira de lances, que é uma seqüência de redes de espera boieras, colocadas a partir 

de  um  tronco  preso  entre  as  pedras  de  uma  pequena  península  do  morro  da  Concha, 

estrategicamente onde os pescadores afirmam correrem peixes como guaibira, robalo, bonito, 

xaréu que são preferencialmente capturados com este tipo de rede de espera. Os pescadores 

são consensuais em afirmar que “antigamente” havia o costume de “correr os lances”, ou seja, 

fazer  um rodízio38 no  posicionamento  das  redes,  porque  segundo o  saber  local  os  peixes 

costumam “malhar” mais nos primeiros lances, em especial no primeiro. Apesar de já tê-lo 

tentado  várias  vezes,  ainda  não  consegui  identificar  o  momento  e  as  circunstâncias  que 

levaram à interrupção da “corrida dos lances” como algo que acontecia  sistematicamente. 

Alguns pescadores mais velhos me disseram que havia na Barra do Jucu um representante da 

Marinha  (o  último  teria  sido  Oyles  Régis),  que  garantia  o  cumprimento  da  “corrida  dos 

lances” sob pena de suspensão temporária da pesca. 

O fato é que hoje os três pescadores que são donos dos “arinques” ou seja, os pontos 

onde as redes são amarradas sequencialmente, são acusados de se comportar como “donos dos 

lances”. Estes, por outro lado, já afirmaram publicamente em reuniões que qualquer um pode 

colocar rede nos lances ou pedir para acontecer a “corrida” e negam comportarem-se como 

“donos”.

37Particularmente nos estudos de Mello & Vogel (2004) e de Colaço (2006) esta política do sigilo envolve ainda 
a questão da autoria dos pesqueiros, já que nas pescarias de lagoa por eles estudadas há os pesqueiros “feitos” 
sobre os quais seus autores possuem certo direito de exclusividade e que implicam em sanções públicas sobre 
quem utiliza o pesqueiro alheio. 
38 Ao que parece o sistema de rodízio, sob diversas variantes locais, funciona como princípio estruturante de 
vários sistemas de regulação do direito de pescar e do acesso aos lugares de pesca (ver KANT DE LIMA & 
PEREIRA, 1997;  BRITTO,1999).  
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 Vou descrever uma pequena seqüência de diálogos e acontecimentos que presenciei 

durante o trabalho de campo para tentar transmitir ao leitor o contexto desta situação. Em uma 

ocasião, durante o tempo frio (mais precisamente no final de maio de 2007), após o mar estar 

grosso por vários dias, um pescador colocou suas redes nos três primeiros arinques, já que o 

“donos” destes arinques tinha deixado suas redes em terra, em função das condições do mar. 

Este pescador teve bastante sucesso em sua pescaria, pegando três robalos, duas guaibiras, 

uma sarda e um pampo. Um outro pescador comentou então comigo que certamente no dia 

seguinte  os  “donos”  dos  arinques  iriam querer  por  suas  redes  de  volta  no  lance,  o  que 

considerava olho grande, e explicou que esta era a razão pela qual preferia não por redes 

naqueles lances, porque sempre proporcionava problemas como este.

Ainda na tarde daquele mesmo dia, um dos “donos” de arinque comentava comigo que 

ia pedir ao pescador que havia colocado a rede no seu lance para retirá-la, exatamente como o 

pescador referido acima previra. Pediu então a mim que desse o recado ao pescador, porque 

precisava deixar a praia naquele momento. Eu concordei em dar o recado e o fiz, apesar de ter 

hesitado um pouco, receoso de me “envolver” em algum possível desentendimento entre os 

dois.  Dei  então  o  recado e  o  pescador  concordou dizendo:  “pode deixar,  se  Deus  quiser 

amanhã de manhã eu tiro os trasmalhos”. Entendi, no dia seguinte, que esta frase carregava 

um tom de  ironia,  porque  o  mar  engrossou,  como os  pescadores  já  esperavam e haviam 

comentado comigo, de maneira que a carreira de lances ficou vazia, ou seja, nenhum dos dois 

pescadores em questão pôs os trasmalhos lá.

Ainda neste dia em que o mar engrossou eu conversava com um outro pescador, que 

não esteve presente durante os acontecimentos do dia anterior. Querendo entender melhor os 

padrões de uso da carreira de lances, lhe perguntei se tinham voltado a fazer a “corrida” das 

redes. Ele me disse enfaticamente que não e que nada que era dito em reunião a respeito disso 

se concretizava.  Continuou dizendo que, no dia seguinte à reunião em que decidiu-se que 

“ninguém era dono de nada ali”, um dos “donos” de arinque apontou um outro pescador no 

mar e falou: “aquele cara vai colocar trasmalho no meu lance?” ao que o pescador com quem 

conversava teria retrucado “ué, você não disse que ninguém  era dono de nada?”.

Pelo que pude perceber, os pescadores têm um consenso a respeito de como a pescaria 

na carreira de lances deve ser feita. No entanto, reivindicar a corrida de lances e um lugar na 

carreira  depende de algo mais  do que  mencionar  a  regra,  depende de que o pescador  se 

imponha. E a possibilidade de se impor depende da capacidade e disposição para negociar sua 

posição diariamente, o que é também influenciado pelo tempo de pertencimento ao grupo.
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Parece  então que  o padrão de acesso à  carreira  de lances  está  relacionado a  duas 

circunstâncias: por um lado, os pescadores que colocaram os arinques consideram que têm 

uma prioridade na sua utilização (afinal, eles tiveram o trabalho de colocar os arinques lá) e, 

por outro, há o reconhecimento, mesmo por estes “donos” dos arinques (ainda que de maneira 

aparentemente ambígua e contraditória)  que a corrida dos lances é a maneira tradicional e 

mais  “equilibrada”  de  se  manejar  aquele  lugar  de  pesca.  Segundo  os  pescadores  locais, 

colocar rede ali significa ter disposição para estar frequentemente envolvido em discussões ou 

brigas, e essa é a razão que muitos apontam para não querer colocar rede na carreira de lances. 

Vemos então que normas e regras gerais de conduta são traduzidas em prática e são, 

em última análise, manipuladas por indivíduos em situações específicas para servirem a fins 

específicos (VAN VELSEN, 1987, p. 355). Por isso, não basta identificar regras gerais, mas é 

necessário que realizemos um estudo das ações ‘normais’ e ‘excepcionais’ dos indivíduos que 

operam a estrutura, i.e., os processos que ocorrem no interior da estrutura (VAN VELSEN, 

1987, p. 361). 

A reunião à qual temos no referido aconteceu em setembro de 2006 e foi nela que 

dezesseis pescadores assinaram um documento em que concordaram que voltariam a fazer a 

corrida dos lances. Ficou também estipulado um tamanho padrão para essas redes que ficam 

na “carreira”, para que uma não cause prejuízo às outras. Além disso, ficaria proibido colocar 

rede de fundo na frente dos lances “cercando-os”,  passar rede de arrasto na direção da Praia 

da Concha (este ponto já foi mencionado) e colocar trasmalhos de fundo antes do Cemitério, 

para não prejudicar os lances de arrasto. Como observei e me relataram os pescadores, a regra 

da corrida dos lances  nunca chegou a  ser implementada  de maneira  efetiva,  pelas  razões 

apresentadas acima, e, com a “crescida de olho” do verão, um pescador teria “cercado” com 

uma rede  de  fundo as  redes  do  lance.  Este  pescador  se  justificou  publicamente  em uma 

ocasião, dizendo que só fez isso porque lhe teria sido negada a corrida de lance por um outro 

pescador. 

Internamente  às  pescarias  de  arrasto  a  ordem de  dar  os  lances  foi,  durante  certo 

período do verão de 2007/2008, a ordem de chegada à praia, sendo que a baitera “imbicada” 

simbolizava a apropriação da vez. Depois do primeiro lance as unidades de produção iam se 

alternando nos lances. Pude observar uma ocasião em que um grupo de rede de arrasto foi 

acusado de “tomar a frente de outro”, mas o pessoal que botava a rede logo pediu desculpas, 

exercendo sua função mediadora com os outros grupos e esclarecendo que pensaram que o 

outro  grupo  não  estivesse  pronto.  As  desculpas  foram  aparentemente  aceitas  sem  mais 

problemas. Como neste período do verão havia apenas três redes de arrasto na ativa na Barra 
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do Jucu, sendo que no último verão uma delas havia sido usada uma única vez, o direito a vez 

não  possuía  a  mesma  complexidade  que  o  observado  em  Itaipu  (KANT  DE  LIMA  & 

PEREIRA, 1997)) ou Arraial do Cabo (BRITTO, 1989). No entanto, com o surgimento de 

uma quarta rede durante este verão, os pescadores entraram em acordo sobre um direito à vez 

que consistia em um rodízio entre as quatro redes,  sendo que cada dia uma delas seria a 

primeira a dar o lance.  

A seguir reproduzimos a ata que resultou da reunião entre pescadores da Barra do 

Jucu, realizada em setembro de 2006:

ATA DE REUNIÃO

Nós pescadores da Barra do Jucu, localizados na Praia da Concha estivemos reunidos na Casa da Cultura, 
neste dia de 02/09/2006 para regulamentar a pesca naquele local, assim sendo todos os presentes, conforme 
folha anexa à ata, estamos de acordo com as seguintes regras:

1- O pescador que sobrevive da pesca, terá que disponibilizar os documentos necessários para obtenção 
da Carteira de Pesca, que será seu registro de pescador profissional;

2- O pescador associado que sobrevive da pesca para fazer a inscrição do INSS, terá que providenciar a 
Carteira de Trabalho ou identidade e Certidão de Nascimento ou Casamento ao líder do grupo, afim 
de garantir seus direitos previdenciários;

3- O pescador associado ou não que trabalha com rede de arrasto de mão, ficou decidido a não puxar a 
rede  para  a  Praia  da  Concha,  mas  somente  para  o  peitorí,  pois  influencia  negativamente  na 
produtividade das redes de espera e por a área de puxada na (Praia da Concha) ser reduzida. Mesmo 
puxada  para  o  peitorí,  haverá  consciência  da  não  repetição  contínua  dos  lances  e  o  respeito  ao 
pescador de linha;

4- O pescador associado que sobrevive da pesca que trabalha com rede de fundo ficou decidido a não 
coloca-la em frente às redes de espera, colocando-a somente após o colégio (sentido sul);

5- O pescador associado que sobrevive da pesca e trabalha com rede de espera,  ficou decidido que 
haverá corrida de lances (mudança de posição seqüencial das redes) até o oitavo lance. Assim sendo, 
as  redes  colocadas  nos  lances  deverão  ser  do  mesmo  padrão,  ou  seja,  vinte  e  cinco  braças  
aproximadamente, com permanência na posição por dois dias. Também se o pescador tiver mais de 
uma rede padrão poderá fazer parceria com um outro pescador que não possui. Depois do oitavo 
lance serão colocadas as redes sem padrão, mas com arinque próprio, sabendo-se que do oitavo lance 
para frente é do pescador que não está na carreira, usando apenas uma rede por vez, mas isso não 
impede que o pescador da carreira também coloque rede sem padrão seguindo a ordem;

6- O pescador associado da Praia da Concha fará contribuição de acordo com a necessidade do grupo, 
ante um prévio orçamento, como por exemplo, a compra de bóias e cordas ou placa para sinalização 
de entrada e saída das embarcações.

Barra do Jucu, Vila Velha, 03 de setembro de 2006

Percebe-se que dos seis pontos da Ata, três (o ponto três, o quatro e o cinco) abordam 

diretamente a questão das regras que regulam a utilização dos espaços (do mar e da praia). 
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Dois (o quatro e o cinco) dizem respeito às relações internas à pescaria da Praia da Concha e 

dois (o três e o quatro) se referem à relação entre a pescaria da Praia da Concha (de rede de 

espera e de linha)  e a  pescaria  de arrasto.  Note-se que não há referência  à  regra de não 

“cercar” as redes de fundo e nem à regra de que pescadores de linha devem ficar com suas 

baiteras  paralelas,  se  estiverem  pescando  próximos  um  do  outro.  Parece  então  que  os 

pescadores só viram necessidade de explicitar e registrar através de documento as regras que 

se referem às situações mais conflituosas (carreira de lances e  pescaria de arrasto).

Vimos  que  há  claramente  um  sistema  de  regras  que  regulam  a  apropriação  dos 

recursos na pescaria da Barra do Jucu. O fato de que a corrida dos lances não se realize como 

antigamente é explicado por alguns pescadores como olho grande dos que “se impõem mais”. 

Por outro lado, estes pescadores, em todas as ocasiões que os ouvi falar  sobre o assunto, 

afirmam ser a favor da corrida dos lances e explicam o fato de estarem permanentemente nos 

lances pela falta de interesse de outros pescadores, que algumas vezes não teriam sequer rede, 

mas ficariam de olho grande e reivindicando os lances só para criar problema. A afirmação de 

que a corrida de lances é a maneira mais tradicional e equilibrada de usufruto do lugar de 

pesca funciona, portanto, mais como um discurso que busca afirmar o vínculo e o respeito do 

pescador pelo que é visto como a tradicional organização da pescaria local do que como um 

discurso sobre o que realmente acontece nas interações.

Sigamos com a repartição dos equipamentos.  Os equipamentos de pesca essenciais 

como as baiteras e as redes são de propriedade privada. Algumas vezes um parceiro possui a 

baitera e o outro as redes, outras vezes um só parceiro é dono de todo o equipamento e isso 

vai ter conseqüências na apropriação do produto da pescaria, que esclarecemos mais adiante. 

Durante o verão, identifiquei na pescaria da Praia da Concha oito parcerias39 e dois pescadores 

que  pescavam  sozinhos  e  eram  donos  de  seus  equipamentos.  Em  seis  das  parcerias  os 

equipamentos eram de propriedade de um só parceiro e nas outras duas um parceiro tinha a 

baitera e algumas redes e o outro apenas redes.   Como pude perceber, estas diferenças não 

estão livres de avaliações morais, uma vez que os pescadores que possuem seus equipamentos 

completos me explicavam essa distinção, entre os que têm e os que não têm equipamentos, 

como resultado do empenho de cada um na atividade, se referindo aos pescadores que estão 

na atividade há cerca de vinte anos, mas não têm seus próprios equipamentos (ou possuíam 

apenas uma rede ou duas, mas não possuíam baiteras), como “preguiçosos” ou “gastadores”. 
39 Estou me referindo às parcerias que estavam mais assiduamente em atividade. Outras parcerias apareciam mais 
eventualmente nos fins de semana, geralmente formadas por pessoas que possuíam outra atividade profissional 
preferencial. Os pescadores mais assíduos à atividade e que têm a pesca como atividade econômica principal, 
costumam reclamar destes pescadores eventuais, porque suas baiteras acabam ocupando o reduzido espaço da 
Praia da Concha e dificultando as manobras das baiteras que vão ao mar todos os dias. 
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Existiam  doze  barracões  na  Praia  da  Concha,  tidos  como  sendo  de  propriedade 

particular  dos  “donos  de  barracões”,  que  regulam o  uso  dos  mesmos  de  acordo  com as 

relações que estabelecem com os outros pescadores ao longo do tempo, e isto independe de 

estarem  pescando  juntos,  como  parceiros.   Identifiquei  três  formas  de  transmissão  dos 

barracões de um pescador ao outro na Praia da Concha: na forma de herança de um parente; 

ou, quando um pescador compra os materiais de pesca de outro pescador que esteja deixando 

de pescar, herda seu o barracão, sem pagar por ele diretamente; ou então através de compra 

direta do barracão,  atitude considerada pela etiqueta local como olho grande.  Destes doze 

barracões, havia três cujos donos não vivem da pesca e ficam meses sem ir à Praia da Concha, 

mas  eram utilizados  por  pescadores  locais  que “tomavam conta”  destes  barracões.  Havia 

também três donos de barracões, que pescam regularmente na Praia da Concha, mas que não 

moram  no  bairro  e  nem  são  descendentes  de  famílias  locais  de  pescadores,  mas  que 

compraram os barracões de pescadores locais. Além disso, havia um que pertencia a uma 

senhora que guardava mesas e cadeiras plásticas para montar um pequeno comércio nos finais 

de semana.   Os outros cinco barracões  pertenciam a pescadores nativos ou moradores do 

bairro de longa data. Retomarei o assunto dos barracões na Parte III da dissertação, quando 

falarei  das  relações  com o poder  público  e  ambientalistas  locais.  Aqui  vale  destacar  que 

possuir ou utilizar um barracão de alguém é uma garantia maior contra pessoas ou crianças 

que, estando na praia, queiram mexer nos equipamentos ou contra roubos (que acontecem 

eventualmente)  ainda  que  não  sejam  suficientes  para  impedí-los,  dada  a  estrutura 

relativamente frágil dos barracões, feitos de tábuas de madeira e de telhas de zinco. 

De maneira geral, podemos dizer que estão no topo da estrutura social da pescaria da 

Praia da Concha os pescadores que possuem baitera, redes e barracão. Sendo que entre estes 

se  destacam  os  que  possuem  mais  experiência  na  atividade  e  são  mais  longamente 

estabelecidos no local, já que formam uma espécie de núcleo duro dos pescadores, interagem 

mais entre si e se sentem herdeiros de uma tradição de pesca, podendo se referir a vários 

membros  de suas famílias  que foram também pescadores.  A maior  parte das pessoas que 

formam este núcleo são irmãos, primos, sobrinhos, tios ou cunhados entre si.. Em seguida 

vêm os pescadores sem materiais, ou que possuem apenas uma ou duas redes e que dependem 

de  quem  tem  baitera  para  pescar.  Pude  identificar  alguns  pescadores  que  não  possuem 

material  algum,  mas  que,  por  serem  longamente  estabelecidos  e  terem  comprovada 

experiência, sempre encontram parceiro. Um pescador na mesma situação, sem materiais, e 

que  não  fosse  “conhecido”  do  grupo,  dificilmente  pescaria  e  seria  melhor  encaixado  na 

posição  que  descrevemos  a  seguir.   Mais  embaixo  na  estrutura  do  grupo  estão  algumas 
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pessoas que não pescam,  mas que ficam na praia  ajudando a empurrar  as embarcações  e 

esperam receber algum peixe por isso40. Entre estas pessoas, estão numa posição privilegiada 

as longamente estabelecidas, algumas vezes parentes de pescadores, que têm preferência no 

momento de ganhar o peixe ou “panhar pra vender”. 

Cabe ainda dizermos que, para algumas pessoas, o envolvimento na atividade implica 

em passar por essas diferentes posições, na forma de etapas. Alguns pescadores com quem 

conversei me disseram que eram “puxador de barco” e que depois começaram a ir ao mar e 

foram aprendendo as técnicas. Percebi também que ser levado para a Concha por um pescador 

conhecido facilita a “entrada”, já que conheci um puxador de baitera que se oferecia para ir ao 

mar algumas vezes, mas ninguém estava disposto a levá-lo e justificavam isso para mim, em 

outro momento, dizendo que não o conheciam bem e que não queriam dar muita confiança. 

Segundo  Pessanha  (2003,  p.  69-70)  em  Itaipu,  a  mobilidade  espacial  dos  pescadores 

implicava tradicionalmente um ritual de apresentação e aval das qualidades do transferido, por 

parte de alguns dos membros da comunidade de origem. Já na década de 1970, no entanto, a 

autora observa uma maior facilidade para inserção do grupo. Na Praia da Concha, a inserção 

de  novos  pescadores  geralmente  acontece  via  algum conhecido,  já  inserido  na  atividade, 

enquanto  entre  os  puxadores  de  baitera  aparecem  mais  pessoas  “estranhas”41.  Na  minha 

experiência  na pescaria,  comecei puxando baitera  e então fui  convidado a ir  ao mar,  mas 

minha situação era um pouco diferente, porque sabiam de meus interesses de pesquisa. 

Em relação à repartição dos equipamentos na pescaria com rede de arrasto identifiquei 

quatro redes em atividade. Duas delas tinham um só dono, uma possuía dois donos e uma 

outra era chamada algumas vezes de “rede da comunidade” porque possuía a princípio dez 

donos, que possuíam cada um sua parte na rede, mas com o passar do tempo estes donos 

foram se desinteressando pela  rede e agora ela é administrada por apenas um dos donos, 

sendo que os outros só eventualmente vão à praia cobrar seus peixes (note-se que enquanto as 

redes de espera custam entre cem e duzentos reais, uma rede de arrasto custa cerca de mil e 

quinhentos reais).

2.2. As regras de repartição do produto final

Chegamos agora à repartição do produto da pescaria. Seguindo Godelier (1969) será 

possível  identificarmos  aspectos  da  repartição  que  possuem  motivações  diretamente 
40 Discuto isso melhor na análise da repartição do produto final.
41 Identifiquei que muitos pescadores possuem um vínculo afetivo especial com o pescador que o levou para 
atividade e com que aprendeu muitos elementos de conhecimento técnico e naturalístico, chamando algumas 
vezes de “mestre” ou “professor”. 
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econômicas (relacionadas à reprodução material  do processo produtivo) e os que possuem 

motivações não diretamente econômicas (como a doação a membros não produtivos do grupo 

ou o agrado à alguém de posição superior, por exemplo).

Marshall Sahlins (1970, p. 116-148), ao tratar da economia tribal, no quinto capítulo 

de seu livro “Sociedades Tribais”, utiliza uma tipologia de Service sobre as formas de troca 

nestas  sociedades.  A  perspectiva  fundamental  que  permeia  esta  tipologia  é  a  de  que  às 

diferentes formas de estruturar as relações sociais correspondem diferentes formas de trocas. 

Sahlins, trabalhando com o modelo de sociedades segmentares, relaciona os diferentes tipos 

de troca à distância setorial entre pessoas e grupos, mas esclarece que trata-se de um modelo 

hipotético (SAHLINS, 1970, p. 134) que acaba sendo alterado quando se analisa sociedades 

reais.

Entre os grupos estruturalmente mais próximos, como os ligados por parentesco, os 

objetos  são  compartilhados  sem  expectativa  de  ressarcimento  proporcional,  predomina  a 

generosidade, muitas vezes para benefício de pessoas que nunca poderão prestar ajuda aos 

outros da mesma forma, como idosos ou membros doentes do grupo. Esta forma de troca 

caracterizaria a reciprocidade “generalizada”.

Uma forma de reciprocidade intermediária seria a “equilibrada”. Neste tipo de troca 

espera-se uma contrapartida proporcional e imediata, seja na forma de produtos ou serviços. 

Pode ser uma estratégia utilizada com tribos estrangeiras com quem não seria interessante 

manter-se  em  estado  de  guerra  constante:  “imuniza  uma  importante  interdependência 

econômica contra uma divergência social fundamental (SAHLINS, 1970, p.134)”.

O outro extremo deste “continuum” de formas de troca é a reciprocidade negativa. 

Neste modelo de troca as partes estão tentando levar a maior vantagem possível uma sobre a 

outra. Pode ir das trapaças no comércio, às ações de saque e roubo. 

Sem  forçar  muito  seria  possível  aplicarmos  este  modelo  hipotético  às  formas  de 

circulação do produto da pescaria da Barra do Jucu. Na pescaria de rede de espera a divisão 

do pescado tem por referência a propriedade dos equipamentos e a proximidade estrutural dos 

parceiros (parentesco, amizade). Quando um dos parceiros é dono de todos os equipamentos 

(baitera  e  redes),  costuma-se  dividir  dois  por  um,  o  que  significa  uma  parte  para  os 

equipamentos, uma para o dono dos equipamentos e uma para o outro parceiro. Dependendo 

da proximidade social dos parceiros, no entanto, a divisão pode ser meio a meio, mesmo com 

um dos parceiros sendo o  dono da maioria dos equipamentos. Quando a propriedade dos 

equipamentos é equilibrada,  a divisão meio a meio é a regra. Assim como na pescaria de 

arrasto, na pescaria de espera há alguns pescadores que são rotulados de olho grande, pela 

69



forma como dividem o produto da pescaria, já que  combinariam dois por um, mas na prática 

a proporção seria diferente. Dessa forma, por mais que tenha identificado regras que regulam 

a  repartição  do  produto  da  pescaria  entre  os  pescadores,  estas  são  em  grande  medida 

negociáveis, dependendo das relações estruturais entre os parceiros, como parentes, amigos de 

longa data ou apenas “conhecidos”. 

Seguindo Sahlins (1970) podemos chamar esta forma de reciprocidade de equilibrada, 

em  que  se  troca  o  trabalho  pelo  seu  produto  e  está  ligada  às  motivações  diretamente 

econômicas  da  atividade  mas  que,  como  vimos,  é  influenciada  por  elementos  de  outras 

ordens, como parentesco e amizade.

Após  divididos  os  peixes,  se  o  sucesso  da  pescaria  permitir,  os  pescadores 

provavelmente darão um peixe ou mais para os homens que ajudam a puxar a baitera, embora 

seja  vista  como  negativa  a  atitude  de  “só  ajudar  se  for  ganhar  peixe”.  Interpretei  esta 

prestação de serviço como uma forma de reciprocidade generalizada (SAHLINS, 1970) que 

funciona  como  um  aprovisionamento  de  relações  sociais,  criando  uma  expectativa  de 

retribuição  que  não  deve  ser  exigida  diretamente  e  que  neste  caso  deixa  perceber  a 

desigualdade estrutural entre os atores. Variam bastante as pessoas que vão à Concha ao longo 

do ano puxar as baiteras. Há  dois irmãos, no entanto, longamente estabelecidos e netos de 

pescadores  que  estão  mais  regularmente  desempenhando  essa  função.  Eles  costumam ter 

preferência em relação a outras pessoas, “estranhas”, a quem alguns pescadores dizem achar 

melhor não “dar muita confiança” porque não  conhecem suficientemente42. 

42 Outra manifestação desta reciprocidade generalizada identifiquei nas situações em que ganhei peixes 
de pescadores após ter participado nas ações para retirar seus documentos de pescadores profissionais.  
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Figura 11: Quatro exemplares de xaréu capturados pelas trasmalhos boieros de Toinzinho Leão. Os pés 

que vemos na foto são de Hércules, seu parceiro na época.

          

A esfera da reciprocidade negativa seria aquela relacionada à alocação do produto da 

pescaria no mercado. Ela possui pelo menos duas formas principais na pescaria da Praia da 

Concha.  A  primeira  seria  aquela  venda  feita  entre  pessoas  que,  se  não  chegam  a  ser 

pescadores, são próximas ao grupo e conhecem os peixes e costumam pagar o preço que é 

considerado “correto”. A segunda seria a venda a pessoas que não conhecem os peixes e a 

quem se pode vender eventualmente uma “coara” como se fosse um “parente do sargo” (peixe 

de maior valor comercial),  como em uma história que me contaram certa vez. Eu mesmo 

cheguei a comprar um “bonito” por um preço que considerei bom, mas antes de chegar em 

casa fui informado por três pessoas diferentes que eu tinha pago caro demais. Interessante 

como uma dessas pessoas me explicou que o “bonito não tem preço”, significando que, por 

não  ser  muito  conhecido  no  mercado  mais  amplo,  não  teria  um bom valor  de  mercado. 

Situação inversa seria a do “robalo” ao qual um pescador se referiu como “dinheiro na hora”.

Aqui vale destacar que os pescadores diferenciam entre os peixes que “dão quebra” e os 

que não dão. O peixe que “dá quebra” é aquele que, depois de “limpo”, tem seu peso muito 

reduzido,  como  o  baiacu.  Exemplo  de  peixes  que  “não  dão  quebra”  seriam a  sarda  e  a 

pescadinha.  Esta distinção se faz relevante  nas relações de mercado porque os pescadores 

acabam tendo o valor de sua pescaria reduzido se vendem o peixe depois de “limpo” (no caso 

dos peixes que “dão quebra”). Como os consumidores dificilmente levam essa “quebra” em 

consideração e costumam reclamar se os pescadores tentam vender o peixe “limpo” por um 
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preço mais elevado, os pescadores que possuem refrigeradores cortam esses peixes em filet, 

que podem ser vendidos mais caro sem dificuldades.

Segundo um pescador local, as possíveis rotas de circulação do pescado até o consumidor 
são, da forma como representou: 

Mar-Praia -consumidor
Mar-Praia-atravessador-consumidor
Mar-Praia-casa de pescador-consumidor 

No decorrer da pesquisa, tive contato com uma história envolvendo um pescador local, 

contada sempre como piada,  que acredito  oferecer  uma boa oportunidade para pensarmos 

estas diferentes formas de troca que estamos abordando. Após capturar o peixe, o pescador 

teria optado por vendê-lo ao dono de uma mercearia local. O comprador do peixe, revendido 

pelo dono da mercearia, no entanto, veio a ser o  próprio pai do pescador. Depois disso, esse 

mesmo pescador almoçou o peixe,  na casa do pai.  Uma outra versão da história que tive 

acesso era idêntica a esta, com a diferença de que não teria havido intermediário, o pescador 

teria vendido o peixe diretamente para o pai. Uma terceira versão diferia desta última porque 

o venda teria sido feita para a mãe. A desaprovação jocosa  que acompanha a história toda vez 

que é contada se deve ao fato de ter havido uma incompatibilidade entre a relação social (pai e 

filho) e o tipo de troca que se efetuou, já que ao invés de o peixe ter sido dado na forma de 

reciprocidade generalizada, acabou sendo vendido. 

Na pescaria de linha os pescadores podem pescar “na mesma caixa”  ou em “caixas 

separadas”. No primeiro caso, considerado pela etiqueta nativa como o mais adequado, os 

pescadores dividem os peixes em duas parte iguais, independente de que capturou mais. No 

segundo caso, cada um fica com o que pescou. 

Como pude observar durante a pesquisa, na pescaria de arrasto a repartição do produto 

final também permite perceber variações. Durante o verão 2007/2008 houve uma mudança do 

padrão de repartição, de “dois por um”, para “ um por um”. Isso significou que, em vez de 

receber duas partes, o dono de rede fica com apenas uma parte de peixe, além de dar dez por 

cento para a tripulação da água, que bota a rede. A outra parte é para a tripulação de terra, os 

marinheiros, sendo que quem bota a rede também tem uma parte da porção dos marinheiros. 

Essa mudança nas regras foi possível quando um pescador, que costumava botar rede 

para um dos donos de rede, adquiriu sua própria rede e estabeleceu que nos lances da sua rede 

a repartição seria um por um, estando de acordo, dessa forma, com as falas dos pescadores 

mais velhos que dizem que esta é a forma correta de repartir os peixes no arrasto. Os outros 

donos de rede, para conseguir manter marinheiros suficientes para puxar suas redes, tiveram 
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que mudar igualmente o padrão de repartição.  De maneira geral, há uma certa representação 

local sobre a divisão de peixes no arrasto como “exploradora” ou “capitalista” porque, como 

são muitos os marinheiros, a parte que lhes é devida acaba dividida em muitas outras partes 

menores. Além disso, algumas vezes ouvi acusações de que alguns donos de rede começam a 

vender os peixes antes de fazer a divisão, prejudicando ainda mais os marinheiros, razão pela 

qual a divisão do produto da pescaria de arrasto também é conhecida como “confusão” e olho 

grande. 

Não há um número determinado de marinheiros e eles são geralmente recrutados em 

um bairro  adjacente,  chamado  Terra  Vermelha.  Para tentar  garantir  um ganho maior  aos 

marinheiros e evitar que algumas pessoas ganhem peixes “sem botar a mão na rede” os donos 

de  rede  distribuem algumas  vezes  fichas  que  identificam  os  marinheiros.  Esta  esfera  de 

circulação  do  pescado  caracteriza-se  como  reciprocidade  equilibrada,  na  medida  em  que 

troca-se trabalho por peixes.  Entre os donos de rede de arrasto há os que são considerados 

mais ou menos olho grande, dependendo da forma que procedem no momento da repartição 

do produto da pescaria.  

Figura 12 : Repartindo o produto da pescaria de arrasto depois de um lance bem sucedido de pescadinha

             

Manifestações de reciprocidade generalizada são comuns nesta modalidade de pesca e 

o dono da rede deve dar peixes para membros idosos do bairro, conhecidos e amigos, sob o 

risco de acusações de “usura” ou olho grande. Em relação a isso, um pescador contou que, 

quando do episódio em que a Polícia Ambiental foi fiscalizar as redes de pesca na Barra do 

Jucu, que discutiremos mais detalhadamente na Parte III, um grupo de garotos fez questão de 
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apontar para a polícia a rede de um dono de rede de arrasto, e disseram que o fizeram porque 

ele era usura.  

Destaco ainda que, diferente do que ocorre nas pescarias de Itaipu (Kant de Lima & 

Pereira, 1997) e Arraial do Cabo (Britto, 1999), em que a pescaria de arrasto é a atividade 

pesqueira de maior  significação para os grupos locais,  na Barra do Jucu não se verificam 

momentos de “apropriação do excedente para fins rituais”, já que, diferente do que ocorre 

nestes lugares, não há festas ou ocasiões em que os donos de rede de arrasto coloquem seus 

ganhos a serviço do grupo, na forma de uma “generosidade total” (SAHLINS, 1970, p.136). 

Essa é uma constatação  que ajuda a corroborar a representação local  sobre a pescaria  de 

arrasto como olho grande43.

Na pescaria de arrasto, a esfera da reciprocidade negativa, em que se aloca o produto 

no  mercado,  diferentemente  do  que  ocorre  na  pescaria  da  Praia  da  Concha,  não  permite 

manipulações  do  preço  pelo  pescador  em  função  do  comprador  conhecer,  ou  não,  as 

variedades de peixes e seus preços médios. Isso porque o tipo de peixe capturado e seu preço 

são anunciados em público, diante de todas as pessoas que estão na Praia. No entanto, para as 

pessoas “mais chegadas” costuma-se colocar mais peixe na sacola do que o que foi realmente 

pago. Algumas vezes, quando chegam a pegar três toneladas de peixes, o dono da rede e o 

“pessoal que bota a rede” vendem suas partes para um supermercado de um bairro vizinho, 

mas  geralmente  por  um  preço  menor  do  que  o  que  é  vendido  na  praia,  porque  “o 

supermercado compra tudo de uma vez”. 

2.3. As estruturas do consumo

Como esclarece Godelier (1969, p. 344), 

o consumo dos fatores de produção -recursos, equipamentos, trabalho- não é senão o próprio processo 
de produção do qual assegura a existência e a continuidade. Está, portanto, submetido às regras técnicas 
da produção e às regras sociais da apropriação dos fatores de produção. Ele se opera no quadro das 
unidades de produção. O consumo pessoal em suas formas individual ou social se efetua no quadro das 
unidades de consumo que podem, às vezes, coincidir com as unidades de produção.   

Como já abordamos as estruturas do consumo produtivo, na análise da produção e da 

repartição  dos  fatores  de  produção,  nos  cabe  agora  tecer  algumas  considerações  sobre  o 

consumo  pessoal.  Como  a  finalidade  precípua  da  atividade  é  a  alocação  de  peixes  no 

mercado, na maior parte das vezes os peixes de maior valor comercial são vendidos. Algumas 

43 De fato já estive presente em situações em que um dono de rede de arrasto pagava cervejas ou oferecia uma 
moqueca, por exemplo. No entanto, estes momentos possuem uma dimensão muito menor que as festas relatadas 
nos estudos mencionados sobre Itaipu e Arraial do Cabo.
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vezes, no entanto, quando a situação financeira permite, os pescadores optam por consumir 

peixes  como  o  xaréu,  por  exemplo,  que  possui  bom valor  comercial  e  é  também muito 

apreciado entre eles. Constatações como esta permitem visualizar a existência de pelos menos 

duas estruturas de valores fundamentais em relação aos peixes: uma que tem por critério o 

interesse de mercado e outra orientada pelas preferências de consumo dos pescadores. Estas 

esferas podem coincidir, como na caso do xaréu, mas podem também se distanciar, como no 

caso  da  guaibira,  que  é  muito  apreciada  pelos  pescadores,  mas  que  possui  um valor  de 

mercado baixo, quando comparada a peixes como a sarda, o robalo e mesmo o xaréu44. 

Além de tratar o peixe ou o dinheiro proveniente da venda deste como bens diretos 

(direcionados à satisfação de necessidades imediatas),  alguns pescadores também realizam 

reservas,  para  os  períodos  em  que  a  produtividade  da  atividade  diminui.  Além  disso,  é 

possível também acumular rendimentos para investir em materiais e equipamentos de pesca 

ou ainda refrigeradores que permitam estocar peixes. Alguns pescadores me sugeriram que 

são as diferentes atitudes diante do consumo que explicam o fato de alguns possuírem seus 

equipamentos completos (redes e baiteras) e outros não. 

Chegamos ao final da apresentação dos princípios que regulam a repartição dos fatores 

de  produção  e  do  produto  final  da  pescaria,  assim  como  das  estruturas  que  regulam  o 

consumo. O objetivo deste capítulo foi mostrar como, junto de um saber naturalístico que 

permite que certas técnicas sejam empregadas com sucesso, garantindo a reprodução material 

do grupo, os pescadores desenvolveram um conjunto de regras que estabelece em que, de fato, 

consiste a pescaria da Barra do Jucu, no que diz respeito à sua organização social. 

Estas regras, que constituem o fenômeno jurídico nativo, ao mesmo tempo em que 

ordenam as relações dentro do grupo de pescadores da Barra do Jucu, também afirmam certos 

lugares de pesca como seus, em relação aos demais grupos da sociedade. A seguir, na terceira 

e última parte da dissertação, vamos analisar como este direito costumeiro dos pescadores ao 

espaço da Praia da Concha, considerada por eles como lugar de pesca, é organizado a partir de 

princípios  bem diversos em relação ao direito  do Estado,  que considera o mesmo espaço 

como parte de uma Área de Preservação.   

44 Apesar de seu valor comercial relativamente baixo, um pescador destacou que tem havido um aumento no 
interesse do mercado pela guaibira,  principalmente por bares e restaurantes, em função do quase 
desaparecimento do peroá.
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PARTE III. Entre barracões e módulos de pesca
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“Se o senhor não está lembrado, dá licença d’eu falar...” 
(Saudosa Maloca, de Adoniran Barbosa, referência trazida à tona por Puim, dono de um 

pequeno bar na Praia da Concha, quando da retirada dos barracões)

Até agora realizei uma descrição das pescarias da Barra do Jucu e tentei destacar a 

manifestação nativa de uma sensibilidade jurídica que organiza entre os pescadores e entre as 

diferentes pescarias o usufruto dos lugares de pesca, previamente “conhecidos” pelo saber 

naturalístico.   No entanto,  ao organizar  internamente  ao grupo o usufruto  dos  lugares  de 

pesca, o fenômeno jurídico nativo também afirma estes lugares como seus, na relação com os 

outros  segmentos  da  sociedade.  Como  aponta  Pessanha  (2003,  p.  47),  no  processo  de 

apropriação dos lugares de pesca, o que está em jogo é a ordenação das relações sociais que se 

dão no interior do grupo, e na relação com outros.

Chama-se topofilia o laço afetivo que um grupo estabelece com lugares específicos, 

que considera seus. No caso dos pescadores da Barra do Jucu este vínculo é atualizado por 

meio da reprodução localizada da atividade pesqueira, tornada possível por um saber prático 

que transforma em lugares  familiares  espaços aparentemente indiferenciados  para o leigo, 

como o mar e a praia. Nesta parte da dissertação vamos dar atenção a um lugar específico que 

está vinculado tradicionalmente à pescaria da Barra do Jucu: a Praia da Concha. 

Nesta relação de topofilia, ao mesmo tempo em que o grupo faz da Praia da Concha 

um lugar seu, a própria identidade do grupo passa a vincular-se à manutenção deste laço: o 

lugar pertence ao grupo e o grupo ao lugar. Pode-se dizer então que os pescadores não usam 

ou ocupam  simplesmente a Praia da Concha, mas que  são com ela, e que, separados dela, 

deixariam  de  ser  o  que  são  (MELLO & VOGEL,  2004,  p.  288).  Os   barracões  que  os 

pescadores possuem na Praia da Concha funcionam, portanto, como elementos simbólicos da 

existência da pescaria, na medida em que esses objetos demarcam a apropriação social do 

espaço no qual se desenvolve a atividade (BRITTO, 1999, p. 173). Assim, é a identidade de 

pescador  que  permite  a  articulação  específica  entre  os  barracões  e  a  Praia  da  Concha 

(MELLO & VOGEL, 2004, p. 289). Esta articulação expressa, portanto, não só um vínculo 

econômico e material com o lugar, mas o que podemos chamar de um vínculo social total, em 

que aspectos fundamentais da identidade social do grupo estão em jogo. 

Nesta parte da dissertação vamos apresentar as condições do encontro da sensibilidade 

jurídica nativa,  que considera a Praia da Concha como lugar de pesca,  vivido e praticado 

(MELLO & VOGEL, 2004, p. 288),  com o ambientalismo, que estrutura as ações do Estado 

a  respeito  dos  barracões  tradicionais  localizados  na  Praia  da  Concha.  Como  tentaremos 
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mostrar,  é  possível  construir  uma  trajetória  para  este  encontro,  que  começa  com  o 

tombamento da região de Jacarenema e coincide com a “chegada do meio ambiente”45 na 

Barra do Jucu na forma de discursos e políticas públicas.   Como veremos, apesar do direito 

dos pescadores de possuirem os barracões não ter sido questionado, foi em grande medida 

colocado em segundo lugar, já que remoção realizada, sem haver ainda um projeto concreto 

de reordenamento,  deixando os  equipamentos  dos  pescadores  expostos  a  roubos e  danos, 

expõe o caráter tutelar e autoritário da primazia da “perspectiva ambiental”.  

Figura 13: Visão da Praia da Concha com os barracões ao fundo. Foto: Filgueiras

1. Uma trajetória para Jacarenema ou “a chegada do meio ambiente” 
  

O Parque Natural Municipal de Jacarenema está localizado contiguamente ao bairro 

Barra do Jucu,  na margem esquerda da Rodovia do Sol e contiguamente ao bairro Santa 

Paula, na margem direita, para quem viaja no sentido sul, do município de Vila Velha para o 

município de Guarapari, sendo portanto atravessado pela Rodovia. “A área de 346,27 hectares 

é formada por um complexo de restinga, estuário do rio Jucu e manguezal” (RODOSOL). 

O primeiro estatuto legal conferido à mata de Jacarenema, com o intuito de preservar 

seus atributos naturais foi de tombamento da área como Patrimônio Paisagístico no Conselho 

Estadual de Cultura em 1982 (CIÊNCIA, TECNOLOGIA e CULTURA,1997). Em 1997 é 

transformada em Reserva Ecológica Estadual, incluindo também o Morro da Concha, com a 

45 A expressão “chegada do meio ambiente” é usada aqui em referência ao texto de Lobão (2006) quando este 
aborda as implicações da criação do Parque Nacional do Superagui-PR na vida dos moradores locais.
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Lei  5.427.  Em  2003  vira  Parque  Natural  Municipal  de  Jacarenema,  através  do  Decreto 

Municipal No. 033/03,  já sob a execução do SNUC. 

Podemos  traçar  uma  trajetória  para  Jacarenema,  do  ponto  de  vista  dos  atores 

envolvidos, que começa no início da década de oitenta, com pessoas como Kléber Galvêas, 

artista  plástico  morador  do  bairro,  ligado  ao  Conselho  Estadual  de  Cultura  e  Bárbara 

Winberg, ligada à area de Ecologia da Universidade Federal do Espírito Santo. 

O tombamento da área pelo Conselho Estadual  de Cultura teria  envolvido ainda a 

participação de bandas de congo da Barra  do Jucu,  cujos integrantes  mais  antigos teriam 

trabalhado na mata de Jacarenema, que alguns chamavam “Oliveira Santos” em referência ao 

sobrenome da família  proprietária  da área.  Muitos nativos do bairro trabalharam no lugar 

retirando lenha para fornecer às indústrias locais como a Chocolates Garoto, atividade que 

durante muito tempo foi a única em que “alguém trabalhava pra alguém” no bairro, como me 

contou um morador antigo (ver também GALVÊAS, p. 2005). Dessa maneira, a “mata do 

Oliveira Santos” ou Jacarenema, assim como o morro da Concha e sua enseada contígua, a 

Praia  da  Concha,  como  vimos  nos  capítulos  anteriores,   são  lugares  que  estão  ligados  à 

memória coletiva dos nativos do bairro. 

Apesar do tombamento ter envolvido à princípio moradores nativos do bairro, ligados 

à banda de congo, entre os quais alguns pescadores46, gradualmente este segmento da Barra do 

Jucu foi se afastando das discussões em torno de Jacarenema, que passaram a envolver mais 

exclusivamente um segmento que, como já mencionei, começara a chegar ao bairro por volta 

da década de setenta e que tinha como perfil social ser formado por pessoas de classe média, 

artistas e profissionais liberais. 

Já no final da década de oitenta, este grupo daria origem a uma entidade ambientalista 

sediada no bairro, chamada Associação de Meio Ambiente da Barra do Jucu (AMABARRA). 

Como me contou em entrevista uma pessoa ligada a tal entidade, o grupo percebeu que “a 

questão ambiental na Barra tava deteriorando muito rápido” e então direcionaram a entidade 

para uma linha específica, a ambiental, com o foco em Jacarenema. Essa mesma pessoa me 

disse ainda que nas ações que se seguiram ao tombamento, a maior parte das pessoas que 

participaram dos movimentos em torno da transformação de Jacarenema em área protegida 

não  eram nativos,  mas  vieram morar  na  Barra  do  Jucu,  sendo,  portanto,  “de  fora”.  Este 

46 Segundo Galvêas  (2005),  moradores  de áreas  próximas,  como Jaguarussu,  visitavam a Barra do Jucu em 
ocasiões de festa para tocar Congo, desde antes da década de cinqüenta do século XX e a partir deste período 
algumas destas pessoas se mudaram para a Barra do Jucu.  Desta maneira, o Congo foi assimilado pelas famílias 
nativas, se tornando um dos símbolos desta natividade, junto de outras atividades, como a pesca, por exemplo. 
Assim,  vamos encontrar  muitos  participantes  do Congo nas  pescarias  locais,  ainda  que as  estruturas  destas 
atividades não se confundam. 
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segmento  do  bairro  estaria  muito  mais  ligado  à  questão  ambiental,  “mais  informado  a 

respeito”.

É possível então traçarmos uma trajetória para a criação do Parque Natural Municipal 

de Jacarenema que é em grande medida a história do surgimento do meio ambiente como 

questão pública no bairro. Este surgimento teve como protagonistas principais, por um lado, 

moradores recém chegados, que compunham a “sociedade civil organizada”, associados em 

torno de uma entidade ambientalista  e,  por outro,  o próprio Estado que tornou possível  a 

transformação  de  Jacarenema  em  Unidade  de  Conservação.  Os  nativos  do  bairro  teriam 

participado apenas no começo, através da presença de bandas de congo nas manifestações 

pelo tombamento. O início das discussões públicas sobre o meio ambiente na Barra do Jucu 

aconteceu, portanto, neste contexto social,  tendo o Estado e um segmento “de fora” como 

protagonistas de uma discussão cujas premissas já eram familiares para eles desde o início, 

mas não aos segmentos mais tradicionais do bairro, como os pescadores.   

Processos como este extrapolam o contexto local e remetem a uma tendência mais 

geral e contemporânea, que pode ser entendida como uma  “ambientalização dos conflitos 

sociais”,  marcada  pela  incorporação  e  naturalização  de  uma  nova  questão  pública  que 

repercute na forma e na linguagem de conflitos sociais (LEITE LOPES, 2004, p. 17). Como 

apontou Lobão (2006), estes conflitos envolvem ressignificações sobre o tempo e o espaço 

dos grupos locais,  que são obrigados a incorporar noções exógenas como desenvolvimento 

sustentável,  beleza  cênica,  futuro  das  próximas  gerações,  com as  quais  só  se  identificam 

parcamente, já que fazem parte de uma outra cosmologia, uma outra visão de mundo. 

Nas próximas linhas vou tentar reconstruir três situações de encontro da pescaria da 

Barra do Jucu com o ambientalismo e tentarei mostrar os aspectos coloniais deste encontro 

(LOBÃO, 2006),  que passam pela ressignificação  de lugares  tradicionais  de pesca.  Como 

veremos, o ambientalismo renova a tradição de tutela do Estado sobre a atividade, relação que 

podemos dizer que começa com a criação das Colônias de pesca no princípio do século XX, 

como “dispositivo de controle social que a República Nova impõe aos sertões litorâneos com 

vistas  à  sua  governabilidade,  e,  graças  a  ela,  à  sua  utilidade  para  a  riqueza  e  defesa 

nacional” (MELLO & VOGEL, 2004, p. 151).  

Estas instâncias de controle  do Estado partem de princípios que se distanciam das 

representações e práticas concretas dos pescadores, ao imporem noções exógenas (defesa e 

riqueza  nacional;  preservação  ambiental)  que  reafirmam  um  significado  marginal  ou 
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desviante para a pescaria, de maneira a enquadrar os pescadores como um segmento marginal 

ou desviante do processo de transformação da sociedade (BRITTO, 1999, p. 37).

1.1) 1997

Até  1997,  Jacarenema  era,  junto  do  Morro  da  Concha,  uma  área  tombada  pelo 

Conselho Estadual de Cultura como bem natural e patrimônio cultural do Estado, cujo ato está 

inscrito no Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico, Paisagístico e Científico sob o no. 08, 

folhas 4 e 5 (IPEMA). No primeiro e no segundo artigos da lei estadual No.  2.947/74 que 

regulamenta este tipo de tombamento, lemos que são sujeitos a tombamento os monumentos 

naturais  em que  se  destaque  sua  “feição  notável”  e  cuja  conservação  seja  de  “interesse 

público”47.

Em 1997,  Jacarenema  foi  transformada  em Reserva  Ecológica  através  do  decreto 

5427, tendo como referência legal o Plano Nacional de Meio Ambiente (PNMA) de 1981, que 

aparentemente  foi  ignorado  no  tombamento  feito  pelo  Conselho  Estadual  de  Cultura,  na 

década  de  oitenta.  Neste  momento  teve  importância  a  atuação  de  um deputado  estadual 

morador do bairro e filiado à entidade ambientalista local que mencionamos:

Art. 1º - Fica criada a Reserva Ecológica Estadual de "Jacarenema" situada na Barra do Jucu, no 
Município de Vila Velha, de acordo com a Lei Federal nº 6.938/81, Decretos Federais nºs 89.336/84 e 
99.274/90, Resoluções do CONAMA Nºs 04/95, 11/87, 12/89 e 13/90 e Lei Estadual nº 4.701/92.

No quarto parágrafo do nono artigo do PNMA (1981), aparece como instrumentos do 

Plano Nacional  do  Meio  Ambiente  a  criação  de  reservas  e  estações  ecológicas,  áreas  de 

proteção ambiental e as de relevante interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual 

e  Municipal,  com previsão  de  penalidades  para  as  pessoas  que  “degradarem reservas  ou 

estações  ecológicas,  bem  como  outras  áreas  declaradas  como  se  relevante  interesse 

ecológico”.

O primeiro evento que me foi relatado pelos pescadores em que tiveram problemas 

com órgãos  ambientais  aconteceu  em 1997.  Nesta  ocasião  Jacarenema era  ainda  Reserva 

Ecológica Estadual, incluindo em sua área o Morro da Concha e alguns pescadores foram 

multados por causa de seus barracões contíguos à praia e ao morro. Segundo me relatou um 

pescador local:
47 Legislação em Anexo.
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“...o pessoal do IBAMA veio num dia e no outro voltou com um Sargento e dois Cabos aplicando a multa. 
Disseram ainda que os barracões não seriam retirados, mas que estava proibido que se construíssem outros”.

Só tive acesso a alguns documentos de um dos pescadores multados, Paulo Lyra. Em 

um destes documentos, ele argumentava junto ao IBAMA:

“...  estou  instalado  há  vários  anos  neste  local,  usando  o  barracão  só  para  guardar  as  minhas  redes  e 
embarcação e sempre preocupado com a preservação da nossa PRAIA DA CONCHA, razão pela qual não 
compreendemos o motivo da multa. Sendo que a PRAIA DA CONCHA hoje faz parte do nosso dia a dia, e 
é por intermédio dela que nos lançamos ao mar, para pescar o peixe nosso de cada dia. Outrossim, informo 
a V.S. que não tenho nenhuma condição financeira de pagar a referida multa”.

A  multa  não  foi  revogada.  Vou  seguir  com  a  descrição  do  segundo  e  terceiro 

“encontros com o meio ambiente” e depois vou propor uma interpretação para os três. 

1.2) 2005

Em 2003 a  Reserva Ecológica  Estadual  de Jacarenema,  se tornou  Parque Natural 

Municipal Jacarenema, já sob vigência do SNUC48. Segundo Lobão (2000) foi o SNUC que 

“redefiniu  e  reuniu  em um único  instrumento  legal,  um conjunto  de  conceitos  até  então 

definidos  esparsamente,  ou  até  mesmo  não  definidos”  (LOBÃO,  2000,  p.  59). O  SNUC 

regulamentou as Unidades de Conservação e diferenciou entre Unidades de Uso Integral e 

Unidades de Uso Sustentável.

O primeiro tipo tem como objetivo básico a  “manutenção dos ecossistemas livres de 

alterações  causadas  por  interferência  humana,  admitido  apenas  o  uso  indireto  dos  seus 

atributos naturais”, significando uso indireto: “aquele que não envolve consumo, coleta, dano 

ou destruição dos recursos naturais”. Já as Unidades de Uso Sustentável têm como objetivo 

básico “a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais 

renováveis  e  dos  processos  ecológicos,  mantendo  a  biodiversidade  e  os  demais  atributos 

ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável” (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2000).

Apesar dos pescadores ocuparem imemorialmente a área contígua entre o morro e a 

Praia  da  Concha,  onde  possuem seus  barracões,  a  categoria  de  Unidade  de  Conservação 

escolhida foi  Parque,  que por sua vez se inscreve nas Unidades  de Conservação de Tipo 

Integral, que só permite uso indireto dos recursos naturais, o que significa, segundo o SNUC, 

que não pode haver consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais.  

48 Sistema Nacional de Unidades de Conservação, lei 9.985/00.
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O estudo que levou à escolha da categoria Parque foi realizado por técnicos de uma 

empresa de consultoria que venceu licitação aberta pela RODOSOL que, por sua vez, tinha 

que cumprir como condicionante, para concessão do direito de administrar a Rodovia do Sol, 

um estudo de zoneamento, como me explicou um pessoa membro da entidade ambientalista 

local49, que comentou ainda que “a maioria dos técnicos não conhecia nem Jacarenema”:

na verdade a Rodosol tinha que cumprir uma condicionante, ai ela fez uma licitação aí três empresas 
que  trabalham com plano  de  manejo,  zoneamento,  impacto  ambiental,  três  empresas  apresentaram 
propostas.  Uma empresa  de Vitória  ganhou a concorrência  para  fazer  o  zoneamento,  essa empresa 
contratou vários técnicos. Normalmente funciona assim, eles não tem técnicos registrados trabalhando 
pra eles, quando tem um trabalho eles chamam. A maioria dos técnicos na área ambiental trabalha como 
consultores, ai eles contrataram esses técnicos, que fizeram alguns estudos dentro de Jacarenema, nós 
acompanhamos muito porque a maioria não conhecia nem Jacarenema e no final eles fecharam. Juntam 
os técnicos fazem a análise final e direcionam para qual categoria pode ser tal unidade de conservação. 
Ai  eles  sugeriram  que  jacarenema,  pelas  características  todas,  se  enquadrava  como  Parque,  aí  o 
Município  quando  foi  criar  o  decreto  usou  esse  estudo  como  base  e  mandaram  pra  Câmara,  foi 
aprovado, ai Jacarenema foi criada à luz do decreto

Dois anos após a criação do Parque, eu fui convidado, em 2005, a participar de uma 

Oscip50 que estava sendo criada no bairro, chamada Injapa51. Uma das primeiras ações que 

empreendemos foi entrar em contato com os pescadores da Barra do Jucu para pensarmos em 

formas de trabalharmos juntos. Eu entrei em contato com o pescador Marcelo, que tinha sido 

um dos principais interlocutores da pesquisa que realizara na graduação. Decidimos reunir os 

documentos dos pescadores para regularizar suas situações diante dos órgãos reguladores da 

atividade como SEAP52 e Capitania dos Portos. Como ficamos sabendo por um funcionário da 

Prefeitura  de  Vila  Velha  que  a  SEMMA53 havia  feito  uma  espécie  de  mutirão  junto  a 

catadores de caranguejo do município para tirar de uma vez só seus documentos, entrei em 

contato por telefone com o órgão. 

Recebemos então a visita de uma representante da SEMMA. A reunião que era para 

ter no processo de regularização profissional dos pescadores seu foco, acabou sendo trazida 

para o assunto dos barracões da Praia da Concha. Em relação à regularização profissional 

ficou apenas a promessa de que enviariam representantes dos órgãos reguladores da atividade 

para falar com os pescadores, mas acabamos recebendo apenas um documento da SEAP, que 

orientava para o processo de registro no órgão.
49 Esta entidade também participou do cumprimento de outras condicionantes, como cursos de Educação 
Ambiental nas escolas da região. 
50 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Na verdade, eu nem cheguei a me filiar a Oscip, apesar 
deste trabalho inicial. 
51 Instituto Jacarenema de Pesquisa Ambiental.
52 Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca.
53 Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
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A representante da SEMMA nos disse então que como as unidades de conservação de 

tipo  Integral,  como é  o  caso  do Parque Natural  Municipal  de  Jacarenema,  permitem uso 

indireto dos espaços, os barracões poderiam continuar na praia, desde que não envolvessem 

consumo,  coleta,  dano  ou  destruição  dos  recursos  naturais  (MINISTÉRIO  DO  MEIO 

AMBIENTE, 2000). Destacou, no entanto, que os barracões precisavam tomar um aspecto 

mais  turístico,  que  precisam  de  reformas,  mas  que  a  SEMMA  não  possuía  recursos  no 

momento e sugeriu que os pescadores fizessem um projeto para os barracões. Como nem os 

pescadores nem a Oscip possuíam tais recursos, a reforma dos barracões acabou não sendo 

resolvida.  

1.3) 2007

No dia 19 de outubro de 2007 os pescadores da Barra do Jucu tiveram afixados em 

seus barracões um Comunicado da Gerência Regional de Patrimônio da União (GRPU) que 

dizia  “que  a  GRPU/ES em operação  conjunta  com órgãos  federal,  estadual  e  municipal, 

estará  removendo  as  benfeitorias  (de  madeira  e  alvenaria)  edificados  em área  da  União, 

localizados no Morro da Concha e Praia da Concha, Município de Vila Velha/ES, no dia 8 de 

novembro de 2007, a partir das 09:00hs”. O comunicado, assinado pelo Gerente Regional 

Interino da GRPU, dizia ainda estar atendendo aos termos da Recomendação 33/2007 de 7 de 

agosto  de  2007  do  Ministério  Público  Federal  Procuradoria  da  República  no  Estado  do 

Espírito Santo.

Segundo a Procuradoria da República,  responsável pela Recomendação,  trata-se de 

“ocupação irregular e ambientalmente lesiva de terrenos de marinha na Praia do Morro da 

Concha, localizada na Barra do Jucu, município de Vila Velha, parte integrante da Reserva 

Biológica de ‘Jacarenema” (...)”. A área em que estão os barracões é considerada, portanto, 

terreno de marinha  e,  ao mesmo tempo,  parte  integrante  da Reserva Biológica  (o que na 

verdade foi um equívoco da Procuradora, já que Jacarenema nunca fora Reserva Biológica e 

sim Ecológica).  

A  Recomendação  33/2007  esclarece  que  “há  instrumentos  compatíveis  com  a 

sustentável  e  ordenada  ocupação  de  terrenos  de  marinha  com  destinação  para  reservas 

pesqueiras, a teor do artigo 18 do decreto 3.725/2001 e do artigo 42 do artigo 18 da Lei 

9.636/98”  54. Mas também que a “ negativa de cooperação do Município de Vila Velha no 

54 Legislação em Anexo.
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sentido de licenciar as edificações presentes na área caracteriza a irregularidade da posse dos 

terrenos de marinha, razão pela qual deve o GRPU exercer seu competente Poder de Polícia 

na região, nos termos do artigo 1º da Lei 9.636/98”. 

Segundo  os  “instrumentos  compatíveis”  apontados  pelo  Ministério  Público,  a 

permanência dos barracões dos pescadores seria possível, em função do “interesse público ou 

social”  da  atividade  pesqueira,  mas  condicionada  à  “apresentação  do  Estudo  de  Impacto 

Ambiental” que segundo o próprio MP deveria ser realizado pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, já que ela administra o Parque Natural Municipal de Jacarenema do qual a 

referida área de marinha seria parte integrante. O fato da Prefeitura e, mais especificamente, a 

SEMMA não terem até então realizado nenhum tipo de licenciamento dos barracões levou o 

MP a acusá-las,  na Recomendação 33/2007,  de “inércia”,  “improbidade  administrativa”  e 

“crime de prevaricação”.

Ao se depararem com o Comunicado afixado em seus barracões, a primeira atitude dos 

pescadores foi ligar para uma bióloga, moradora do bairro, que trabalha no INCAPER e que 

tem prestado assistência  aos  pescadores  em financiamentos  públicos   e também realizado 

oficinas participativas com o grupo, que visam identificar seus pontos fortes e pontos fracos, 

tendo como objetivo geral transformar os pescadores em cidadãos participativos na sociedade 

civil55.

A partir daí aconteceram uma série de reuniões entre os pescadores, a funcionária do 

INCAPER, um funcionário da Prefeitura  de Anchieta    (zootecnista,  também morador  do 

bairro) e também com minha participação. Pessoalmente me ofereci para redigir um pequeno 

relatório  das  atividades  sociais  do grupo56,  com vistas  à  reivindicação  de uma identidade 

tradicional para o mesmo, utilizando essa tradicionalidade como um dispositivo classificatório 

(MOTA, 2005) que pudesse positivar o direito do grupo de possuir seus barracões na Praia da 

Concha,  tendo como critério  as definições  expressas no decreto 6.040/2007 que institui  a 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Populações Tradicionais 57.

A partir das reuniões foi decidido entrar em contato com um advogado e com dois 

Deputados Estaduais (sendo que um deles é morador  do bairro há cerca de 15 anos). Foi 

marcada  também uma reunião  com  representantes  da  Prefeitura.  Nesta  reunião,  estavam 

presentes o Secretário Municipal de Meio Ambiente, o Secretário Municipal de Ação Social, 

55 Não  procederemos  a  uma  análise  minuciosa  dessas  “ferramentas  participativas”,  mas  acredito  que, 
concordando  com  Lobão  (2006,  p.  238),  podemos  considerar  que  fazem  parte dos  modelos  construídos 
antecipadamente, na forma de  projetos, que preconizam a participação, mas sem considerar, em sua formulação, 
os mecanismos específicos pelos quais o poder circula nos diversos grupos.
56 Que foi anexado ao ofício enviado pelos pescadores ao Ministério Público, o qual reproduzimos mais adiante.
57 Legislação em Anexo.
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Secretário Municipal de Serviços Urbanos, o Assessor Especial do Prefeito, uma assessora de 

um dos Deputados (o que mora no bairro), cerca de vinte pescadores, a bióloga, o zootecnista, 

eu (o antropólogo), um membro da diretoria do centro comunitário, uma moradora antiga do 

bairro  e  uma  moradora  do  bairro,  membro  de  uma  entidade  ambientalista  local  e  que 

atualmente possui um cargo comissionado na Prefeitura. 

Esta reunião começou com o Assessor Especial do prefeito explicando que a ação era 

de iniciativa de um órgão federal (GRPU) e que a Prefeitura iria apenas executar a retirada 

dos  barracões,  sob  pena  de  estar  desobedecendo  à  hierarquia  institucional.  O  Assessor 

reconheceu a inoperância da prefeitura a respeito do licenciamento dos barracões, posição que 

foi reforçada pela fala dos outros Secretários e disse que aquela reunião era para afirmar a 

solidariedade  do  Poder  Municipal  em  relação  à  causa  dos  pescadores.  Os  pescadores 

interpretaram  que  com  esta  fala  do  Assessor  a  Prefeitura  buscava  “tirar  o  corpo  fora”, 

reconhecendo  timidamente  sua  responsabilidade  sobre  o  que  estava  acontecendo,  mas  se 

colocando  publicamente  ao  lado  dos  pescadores.  Foi  decidido  então  que  a  Prefeitura,  os 

pescadores e os dois deputados, além do membro da diretoria do centro comunitário do bairro, 

enviariam  ofícios  à  Procuradoria  da  República  e  ao  GRPU,  pedindo  um  adiamento  da 

remoção, para que os pescadores tivessem tempo de apresentar à Prefeitura um novo projeto 

para os barracões58. 

O Ministério Público respondeu aos ofícios com um Despacho59 em que deixa claro 

que considera que a “ocupação irregular” é “certamente tradicional”, mas que “nada indica 

que o alargamento do prazo marcado pela GRPU para a desocupação possa redundar numa 

solução  rápida  do  conflito,  que  somente  será  equacionado  se  a  própria  comunidade  de 

pescadores, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha, apresentar ao 

órgão federal a sua pretensão de ocupação sustentável do local”. 

O MP também passou a considerar que os barracões estavam em área de marinha e 

não no Parque:
De acordo com as comunicações recebidas pelo MPF, representantes da Prefeitura de Vila Velha e da 
GRPU/ES  estabeleceram  contatos,  tendo  o  Município  afirmado,  segundo  o  Parecer  Técnico 
SEMMA/CRN número 222/2007, de 10 de agosto de 2007, que a Prainha da Concha não se encontra 
dentro dos limites do Parque Natural Municipal de Jacarenema

Dessa maneira, os barracões foram retirados no dia 8 de novembro de 2007, conforme 

anunciara o Comunicado do GRPU. A seguir reproduzo algumas notas do caderno de campo 

sobre o dia da retirada:

58 Ver Ofício em Anexo
59 Despacho em Anexo
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Às  9:00hs  os  pescadores  estavam  concentrados  na  Praia  da  Concha,  com  seus  materiais  fora  dos 
barracões, esperando a remoção começar.
Primeiro vieram sete pessoas, com materiais para retirar, mas sem identificação alguma e um integrante 
da  Diretoria  do  Centro  Comunitário  (segundo  fiquei  sabendo,  com  aspirações  a  vereador)  e  os 
pescadores, pediram para eles se apresentarem, então os funcionários preferiram esperar.
Então chegaram dois homens e uma mulher do GRPU que se apresentaram. Os pescadores e o integrante 
da diretoria do Centro Comunitário explicaram que não se opunham à remoção, mas esperavam que 
alguém da Prefeitura aparecesse para se responsabilizar pelo serviço, já que a retirada estava a cargo 
dela.
Depois então chegou Pedro da pasta de Recursos Naturais da Secretaria de Meio Ambiente  e disse que 
não conhecia os trabalhadores  e que não poderia se responsabilizar pela retirada por que a operação 
estaria a cargo da Secretaria de Serviços Urbanos, que ao longo de todo o dia não apareceu. 
Os representantes do GRPU, que estavam na praia, decidiram, no final da manhã, que mesmo assim a 
remoção deveria começar (e explicaram que a ação é um “ordenamento” e não simples “remoção”, já que 
os pescadores têm o direito de usar o lugar garantido pela procuradora). A retirada ficou, porém, marcada 
para depois do almoço porque o GRPU considerou que havia poucos trabalhadores. 
Nesse período a imprensa entrevistou os pescadores e a mim também.
Depois do almoço a retirada recomeçou com cerca de 20 trabalhadores, mas sem uniforme, identificação 
ou materiais de segurança.
No final do dia haviam arrancado três barracões. O Assessor Especial do Prefeito, que já foi morador do 
bairro durante certo período, apareceu na Praia da Concha e conversou com os pescadores sobre como 
possivelmente serão os novos barracões que, segundo ele, o GRPU prefere que chamemos “módulos de 
pesca” por que o termo “barracão” daria a impressão de desordenamento. 

O fato  dos  trabalhadores  enviados  não  estarem identificados  como  funcionários  da 

Prefeitura foi interpretado pelos pescadores como uma estratégia do governo municipal para 

“não  se  queimar”  publicamente,  já  que  estariam  prevendo  que  apareceriam  imagens  da 

retirada  nos  jornais  televisivos,  como  de  fato  ocorreu.  O  que  colaborou  para  esta 

interpretação  foi  o  fato  de  que  um dos  representantes  da  Prefeitura,  na  reunião  com os 

pescadores, havia “orientado” o grupo para que não atacasse diretamente a gestão municipal, 

caso fossem entrevistados pela Mídia, mas “ciscassem para dentro”, sob o risco de não contar 

com a boa vontade da Prefeitura na implementação do novo projeto de barracões. 

Mesmo que a retirada tenha sido mantida e tenha mesmo se efetivado no dia 8 de 

novembro  de  2007,  a  referência  à  tradicionalidade  e  o  último  parágrafo  do  Despacho 

trouxeram aos pescadores o sentimento de que seus barracões poderiam ser reconstruídos, 

ainda que isto estivesse condicionado aos pareceres ambientais da Prefeitura e do GRPU: 
Ressalva,  entretanto,  que  não se  opõe  à  futura  ocupação  sustentável  e  ordenada  da  citada  área  de 
marinha,  desde  que  realizada  na  forma  das  leis  vigentes,  esperando  que  as  autoridades  envolvidas 
estejam sensíveis à necessidade de dar pronta resposta à demanda da comunidade 

Os pescadores organizaram ainda, nos dois primeiros dias após o começo da retirada 

dos barracões, “vigílias”, das quais participei,  em que pernoitaram na Praia da Concha. A 

“vigília”, por um lado, objetivava garantir a segurança dos seus materiais e, por outro, teve a 

importância ritual e simbólica de afirmar que “os barracões saem, mas a pescaria fica”, como 

disse um pescador local em uma entrevista para um jornal televisivo. 
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Figura 14: Representante do GRPU conversa com pescadores no dia da retirada dos barracões.

                 

1.4. Interpretando os três episódios

Tradicionalmente  a  Praia  da  Concha  se  constituiu  como  lugar  privilegiado  das 

pescarias  locais.  Durante  muito  tempo,  o  vínculo  afetivo  criado  através  do  processo 

produtivo, em que a Praia da Concha se constituía como lugar vivido e praticado, produziu 

entre os pescadores locais o sentimento de que aquele era um lugar seu. 

A “chegada  do  meio  ambiente”  na  Barra  do  Jucu,  a  partir  do  princípio  dos  anos 

oitenta,  se  expressou  em  políticas  públicas  como  as  responsáveis  pelo  processo  de 

transformação do morro da Concha em Área de Preservação, compondo a partir de 1997 parte 

de uma Reserva Ecológica e em 2003 o Parque Natural Municipal de Jacarenema, trazendo 

novos significados ao lugar. Um dos aspectos principais desta ressemantização é a idéia de 

que é a “perspectiva do meio ambiente” (como lemos na Recomendação 33/2007) que deve 

orientar  a  regularização  dos  barracões  locais,  convertidos  dessa  maneira  em  “ocupações 

irregulares” e “ambientalmente lesivas”.  

Lobão (2006) em sua tese de doutorado construiu uma interpretação bastante plausível 

para a trajetória das Reservas Extrativistas (RESEX), que estão inscritas como unidades de 

conservação de Uso Sustentável e que diferem de outras unidades de conservação, de tipo 

Integral como os Parques, pelo fato de que lá é possível realizar atividades produtivas pelas 

populações tradicionais. Quando aborda o surgimento destas reservas de tipo sustentável o 

autor retoma a luta dos seringueiros do Acre na década de oitenta e mostra como esta luta 
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surgiu  por  mudança  nas  condições  de  trabalho  e  emancipação  dos  laços  de  patronagem 

através da criação de áreas reservadas ao extrativismo, idéia surgida a partir da comparação 

com as políticas públicas de terras indígenas. O documento originado do Primeiro Encontro 

Nacional  dos  Seringueiros  (1985)  não  menciona  em  momento  algum  a  palavra  meio 

ambiente.  As  questões  que  mobilizavam  os  seringueiros  eram  eminentemente  sociais, 

políticas e econômicas. A floresta era o meio de vida daquelas pessoas e não uma categoria 

abstrata que pudesse representar interesses mais amplos do que os que eles estavam dispostos 

a defender no dia a dia (ALEGRETTI, apud LOBÃO, 2005, p. 37).

No entanto, o movimento dos seringueiros, para implementar o modelo de Reservas 

Extrativistas,  precisou  incorporar  elementos  do  discurso  ambientalista  na  medida  em que 

agências internacionais pressionavam o Estado brasileiro para a incorporação ao projeto de 

construção da BR 364, de planos de proteção à floresta. Incorporando o meio ambiente como 

pauta,  o  movimento  poderia  fazer  parte  destes  planos  de  proteção.  Em 1989 as  reservas 

Extrativistas já passam a fazer parte da Política Nacional de Meio Ambiente.

Assim, lugares de trabalho viram também lugares de proteção ambiental. No primeiro 

episódio que descrevemos, quando o pescador da Praia da Concha tenta reverter a multa que 

recebeu,  incorpora  também  um  novo  campo  de  significações  ao  seu  discurso:  “sempre 

preocupado com a preservação da nossa PRAIA DA CONCHA” . A tradição enfatiza a praia 

como lugar de trabalho: “por intermédio dela que nos lançamos ao mar, para pescar o peixe 

nosso de cada dia”. Mas diante de um  contexto de poder em que estão tutelados por órgãos 

ambientais, a Praia da Concha passa a ser lugar de preservação e o pescador aciona o que 

podemos chamar de um “ambientalismo estratégico”.

No segundo episódio,  a  SEMMA não criminaliza  a  presença  dos  pescadores,  mas 

enfatiza  o  aspecto  esteticamente  negativo  dos  barracões,  feitos  com tábuas  de  madeira  e 

telhado de telhas de zinco, que prejudicaria um dos atributos fundamentais das áreas naturais 

e que justifica a criação dos Parques, que é a “beleza cênica”. Os barracões são, portanto, 

motivo  para  uma  associação  arbitrária  do  grupo com uma  noção  de  precariedade,  que  é 

pensada como algo inerente a este tipo de organização social.

Mello & Vogel (2004) destacaram que a pobreza associada ao espaço e à morfologia 

social  das  populações  litorâneas  nutriu  as  intervenções  sanitaristas  realizadas  pelo  Estado 

desde o princípio do século XX, em especial a partir da década de trinta, nestes espaços que 

eram considerados de população esparsa e alijados do mundo urbano, os “sertões” litorâneos, 
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não  necessariamente  fisicamente  distantes  das  cidades,  mas  afastados  moralmente  da 

“civilização”.  

Tenho  percebido,  portanto,  que  o  ambientalismo  tem  em  comum  com  o 

sanitarismo de que falam Mello & Vogel em  Gente das Areias,  o fato de serem políticas 

publicas que têm sua origem no mundo urbano e que buscam fazer presente o Estado em áreas 

consideradas escassamente povoadas. Aparentemente os dois ideários possuem objetivos e 

procedimentos  contraditórios:  o sanitarismo tenta  trazer o mundo urbano para estas áreas, 

livrando-as  das  estagnações  naturais  e  sociais,  enquanto  o  ambientalismo  tenta  manter  a 

cidade longe do que considera áreas de relevância ecológica e beleza cênica. No entanto, estes 

dois ideários acabam realizando uma operação semântica bem semelhante: nos dois casos, as 

populações locais têm seus lugares esvaziados de significado, em nome de interesse difusos 

(seja a urbanização ou a preservação) nos quais só se reconhecem parcamente. 

Dessa maneira, as diferentes visões sobre a Praia da Concha apontam a existência de 

uma  política  do  significado  (GEERTZ,  1973),  em  que  certas  concepções  sobre  o  lugar, 

construídas a partir de estruturas de valores distintas,  são confrontadas.  Ao situarmos esta 

política  do significado do ponto de vista  das relações  de poder,  nos vemos diante  de um 

encontro colonial (LOBÃO, 2006) em que conceitos exóticos como “relevância ecológica” 

são  impostos  a  grupos  locais  sem que  se  avalie  previamente  suas  conseqüências  para  a 

reprodução material e simbólica dos grupos e de suas atividades tradicionais. Nesse sentido, 

as  lutas  pelos  recursos  ambientais  acontecem,  simultâneamente,  como  lutas  por  sentidos 

culturais (ACSELRAD, 2004, p. 19).

Analisando posteriormente  os fatos,  principalmente  o  terceiro  episódio,  da retirada 

efetiva  dos  barracões,  percebi  que  tanto  eu  como  Antropólogo,  quanto  a  bióloga,  o 

funcionário da Prefeitura de Anchieta (Zootecnista) e os dois deputados, passamos a participar 

dos eventos, em grande medida, como mediadores da relação dos pescadores com o Estado. 

Esta não é uma situação nova  e já foi discutida por autores como Fábio Reis Motta,  que 

mostrou  como,  na  reivindicação  de  uma  identidade  quilombola  para  os  moradores  da 

Marambaia,  no  conflito  territorial  com  a  Marinha,  os  atores  legítimos  no  processo  de 

administração do conflito e de produção de verdade foram “aqueles tributários de um saber e 

conhecimento próprio, legítimo pra sociedade envolvente, como o saber científico - seja o do 

Botânico,  o  do  Biólogo,  o  do  Antropólogo,  o  do  Historiador-,  o  saber  jurídico,  o 

conhecimento militar, a legitimidade da ONG e dos meios de comunicação (MOTA, 2005, p. 

174)”.  
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A igualdade jurídica entre os atores sociais envolvidos no processo depende de que os 

pescadores  sejam capazes  de levar  suas  demandas  para a  arena pública sem depender  de 

intermediários. No entanto, grupos como os de pescadores da Barra do Jucu, ou moradores da 

Marambaia quando inseridos em contextos de conflitos, acabam sendo tutelados por algum 

tipo de intermediário, seja por que não são reconhecidos como interlocutores legítimos (no 

caso da ausência de uma associação formalmente instituída, por exemplo), ou mesmo porque 

não compreendem claramente os processos judiciais nos quais passam a ser mencionados e 

que passam a afetar a reprodução de suas vidas. 

Dessa forma, no caso dos barracões da Praia da Concha, os pescadores da Barra do 

Jucu ficaram duplamente tutelados: pela “perspectiva do meio ambiente” expressa nas ações 

de órgãos como o GRPU e o MP, que condicionam, em última instância, o direito tradicional 

dos pescadores ao seu lugar de pesca; e por outros atores sociais (o advogado, a bióloga, os 

deputados, o antropólogo) que intermedeiam as relações do grupo com o Estado. Entre os 

pescadores, por sua vez, observei posições de liderança, os que “estão mais de frente”, que 

acompanham mais de perto os processos e participam mais das decisões.  

Esta tutela dos “hipossuficientes” corre o risco constante de naturalização, já que a 

cultura política brasileira reforça a idéia de que cabe ao Estado e aos seus intermediários uma 

“sólida autoridade interpretativa, somente atribuível a um conhecimento superior e prévio a 

todos os fatos, razões e, principalmente, intenções” (KANT DE LIMA apud MOTA, 2005):
É a voz do especialista, do perito que conserva a autoridade em classificar. E, portanto, o elemento da 
tutela torna-se condicionante das relações, pois em nosso espaço público apenas alguns membros são 
tributários da legitimidade do discurso, da representação direta com o Estado” (MOTA, 2005, p. 172)

A naturalização da “perspectiva ambiental” e das interpretações dos órgãos públicos 

sobre  as  atividades  do grupo,  representa  uma forma  fundamental  da  relação  de tutela  do 

Estado com os pescadores, condicionando seu direito tradicional de possuir os barracões, de 

forma  a  convertê-los  de  legítimos  ocupantes  dos  lugares  de  pesca  em  problema  de 

administração pública. Essa perspectiva ambiental, por sua vez, baseia-se no conhecimento 

dos técnicos  do Estado e das empresas  de consultoria  ambiental  que muitas  vezes  sequer 

conhecem a área. 

Dessa maneira, através dos “efeitos de dominação exercidos pela presença técnica de 

expertise”  (LEITE LOPES,  2004,  p.  28),  a  perspectiva  ambiental  se  apresenta  como  um 

discurso neutro, enquanto na verdade envolve uma política dos significados em que o que está 

em disputa  não são apenas  os procedimentos  técnicos  para a preservação da área,  mas  a 

própria  questão  desta  área  como  lugar  de  pesca  ou  de  preservação.  Não  que  as  duas 
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possibilidades sejam excludentes, mas é preciso reconhecer que a perspectiva ambiental se 

coloca como instância última de legitimação dos usos da praia, sem que isso seja objeto de 

discussão.  Dessa  maneira,  não  é  só  o  lugar  de  pesca  que  é  convertido  em  lugar  de 

preservação, de uso comum, negando assim o vínculo particular e laboral do grupo com seu 

espaço vivenciado. A anterioridade histórica do grupo, o tempo do grupo, fica submetido ao 

tempo do ambientalismo que é em grande medida o do futuro das próximas gerações, como 

expresso no artigo 225 da constituição federal, citado na Recomendação 33/2007:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações (grifo meu).

O discurso ambientalista se apresenta, portanto, como estando acima dos interesses 

particulares e de grupos, em nome de um bem comum: a preservação ambiental. No entanto, 

na prática, vemos interlocutores mais habilitados que outros para discutir e decidir sobre o 

conflito, enquanto os pescadores observam uma manipulação constante de sua identidade, ora 

aparecendo como ameaças ao meio ambiente, ora como ocupantes legítimos de um território 

tradicional, ou até as duas coisas ao mesmo tempo, como no Despacho do MP: “ocupações 

irregulares,  certamente  tradicionais”.  Ambas  as  identidades,  seja  a  de  ameaça  ao  meio 

ambiente, seja a de população tradicional, são construídas por agentes externos e alheias às 

práticas concretas dos pescadores, sendo, portanto, estranhas ao grupo, que sempre se pensou 

simplesmente como “pescadores da Barra do Jucu”,  tendo a Praia  da Concha como lugar 

privilegiado para suas pescarias de mar. 

Um outro aspecto relevante  em relação aos episódios relatados é perceber como a 

imposição  de  um “ordenamento”  dos  barracões,  encontra  expressão  simbólica  na  fala  do 

assessor Especial do Prefeito que traz a sugestão do GRPU de que deve-se, a partir de agora, 

referir-se  aos  barracões  como  “módulos  de  pesca”,  porque  o  termo  nativo  “barracão” 

remeteria à desorganização. Percebe-se, então, que os padrões próprios de uso dos barracões 

pelos pescadores são confundidos com “desorganização social” pelo olhar do poder público, a 

começar pelo próprio termo nativo que designa as construções.

Este tipo de arbitrariedade despertou a preocupação dos pescadores sobre os possíveis 

critérios  que serão estabelecidos  para licenciar  o  uso dos barracões.  Surgiram discussões, 

portanto,  sobre  que  critérios  seriam  esses,  se  seria  a  comprovação  de  “ser  de  família 

tradicional de pescador”, ou a comprovação de que vive da pesca, ou a residência no bairro60, 

60 Kátia Mello (2007) acompanhou uma discussão parecida em sua análise das relações entre a Guarda Municipal 
de Niterói e vendedores ambulantes (camelôs).
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ou o Registro Geral de Pesca junto à SEAP. Estas questões ainda não foram definidas, mas do 

ponto de vista do etnógrafo, trata-se de mais um contexto de disputa pela autoridade de definir 

as  identidades,  de  “fazer  e  desfazer  os  grupos”  (BOURDIEU,  1989,  p.  113),  em que  a 

desigualdade  política  entre  as  partes  anuncia  previamente  o  risco  de  que  se  estabeleçam 

critérios com os quais os pescadores não se identifiquem. 

Como  já  mencionei,  identifiquei  três  formas  de  transmissão  dos  barracões  de  um 

pescador ao outro na Praia da Concha: na forma de herança de um parente; ou, quando um 

pescador compra os materiais de pesca de outro pescador que esteja deixando de pescar, herda 

seu o barracão, sem pagar por ele diretamente; ou então através de compra direta do barracão. 

Dos doze barracões existentes, havia três cujos donos  não vivem da pesca e ficam meses sem 

ir à Praia da Concha, mas eram utilizados por pescadores locais que “tomavam conta” destes 

barracões.  Havia  também três  donos  de  barracões,  que  pescam regularmente  na  Praia  da 

Concha,  mas  que  não  moram  no  bairro  e  nem  são  descendentes  de  famílias  locais  de 

pescadores, mas que compraram os barracões de pescadores locais. Além disso, havia um que 

pertencia a uma senhora que guardava mesas e cadeiras plásticas para montar um pequeno 

comércio nos finais de semana.  Estes fatos produzem certo ceticismo por parte de alguns 

moradores do bairro (principalmente os que se identificam como ambientalistas) e mesmo 

entre  alguns  pescadores,  que afirmam que as  formas  atuais  de transmissão  e  de  uso dos 

barracões  descaracterizam  qualquer  pretensão  de  reivindicação  de  uma  identidade 

tradicional61. 

Até o período que acompanhei essas discussões, ou seja, meados do mês de novembro 

de 2007, a principal questão relevante para os donos de barracões era que, no cadastro exigido 

pela prefeitura, eles continuassem aparecendo como donos, uma vez que nas conversas com 

representantes do órgão público estes enfatizavam sempre que “não haveria mais donos”, mas 

o uso seria cedido pela Prefeitura aos pescadores. Da mesma forma, a Prefeitura mostrava 

sempre um interesse em fazer “módulos coletivos”, desconsiderando o regime próprio de uso 

dos  barracões  pelos  pescadores,  em  que  é  fundamental  a  separação  entre  os  barracões, 

considerados  como  pertencentes  a  um  pescador  ou  outro.   Isso  porque,  segundo  os 

pescadores, assim como nas operações de pesca, na regulação do uso dos barracões “tem que 

ter alguém que manda, senão vira bagunça”. 

61 Em razão disso, resolveu-se que a senhora que utilizava um barracão para fins comerciais não estaria incluída 
nas reivindicações, assim como um senhor, que possuía um pequeno bar de alvenaria. Isso não tanto por vontade 
dos  pescadores,  mas  justamente  pelo  medo  de  que  estas  atividades  comerciais  deslegitimariam  suas 
reivindicações. 
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Uma outra proposição da Prefeitura, expressa também em reunião,  era de que, depois 

de cadastrados62 os pescadores para usarem os novos barracões, não seria mais possível serem 

cadastrados outros, de forma que, nas palavras de uma representante da Prefeitura do Meio 

Ambiente: “assim vai acabando com o tempo”. Esta fala, no entanto, não passou despercebida 

pelos pescadores, de modo que um deles indagou: “Então quer dizer que seu eu tiver um filho 

ele não vai poder usar o barracão?”. A reconstrução dos barracões e o sistema de cadastro dos 

pescadores  corriam  o  risco  de  funcionar,  portanto,  como  políticas  públicas  para  acabar 

gradualmente com a pescaria local63. 

A  representante  da  SEMMA  sugeriu  então  que  os  pescadores  redigissem  um 

documento, assinado por todos os pescadores, em que estes definiriam os padrões de uso dos 

barracões e de cadastramentos de pescadores. Eu participei da redação deste documento, junto 

de outros três pescadores, que “estavam mais de frente” e que recorrentemente corrigiam a 

minha escritura, me chamando atenção para usar “a língua dos pescadores”. Pelo que pude 

interpretar, esta atenção à linguagem mostrada pelos pescadores compõe uma estratégia para 

reivindicar  que as coisas sejam construídas do seu ponto de vista, manipulando para isso, 

inclusive, alguns estereótipos negativos recorrentemente atribuídos ao grupo, como mostra a 

fala de um dos pescadores: “Ah, eles não querem que a gente fale dono não? Escreve dono 

então, eles acham que pescador é burro mesmo, então escreve dono, porque pra gente é dono. 

Pode dizer que pra eles é administrador, mas pra gente é dono.”. 

Em relação aos que poderiam se cadastrar para usar os barracões, além dos donos, o 

critério  que a meu ver  era tratado pelos  pescadores,  de uma maneira  geral,  como o mais 

legítimo, era o de “estar ativo na pesca”. Mesmo as questões sobre morar ou não no bairro ou 

de ser ou não de “família de pescador” ficavam em segundo lugar. Um outro critério relevante 

para  os  pescadores,  mas  que  consideravam  “mais  complicado”,  já  que  hoje  em  dia 

dificilmente alguém vive só da pesca, era a questão da dependência econômica da atividade. 

Este argumento foi suficiente, por exemplo, para  um pescador dizer que, do seu ponto de 

vista, o dono do pequeno comércio de alvenaria edificado na Praia da Concha e também alvo 

das ações do GRPU, tinha mais direito de continuar  na praia do que o barracão de certo 

pescador que teria uma aposentadoria por ter sido funcionário de uma empresa estatal. Sobre 

esse mesmo pescador aposentado, um outro pescador disse em uma ocasião, após o término 

de uma reunião: “Tem que tirar os Marajás da Concha”.  

62 Este cadastro seria feito pela Secretaria Municipal de Ação Social.
63 De maneira parecida ao identificado por Mota (2005) na Marambaia, em que a solução defendida pela Marinha 
e por um Procurador da República para o conflito com os nativos era a remoção dos moradores do local restando 
apenas os pesquisadores e a Marinha. 
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O novo projeto dos barracões  dos pescadores  envolverá,  portanto,  muito mais  que 

questões  técnico-ambientais  e  de  “adequação  à  legislação  vigente”.  Envolverá  discussões 

sobre regimes de propriedade e sobre identidade,  de forma a definir como e por quem os 

barracões serão utilizados. Pelo que tenho percebido, a Prefeitura acha legítimo considerar 

que de agora em diante os barracões pertencem ao poder municipal, não mais aos pescadores, 

e  tenta  impor  um “coletivismo”  no  uso  dos  barracões  que  vai  de  encontro  aos  padrões 

próprios dos pescadores, baseados na separação entre os barracões e na figura do dono de 

barracão que define, a partir das relações que estabelece com os outros pescadores, quem vai 

usar seu barracão. Por outro lado, enquanto os critérios de prioridade de uso apontados pelos 

pescadores são bastante dinâmicos, respondendo à questão “quem está ativo na pescaria?” e 

privilegiando, portanto, a questão do envolvimento e assiduidade na atividade, a Prefeitura 

tentar restringir arbitrariamente o cadastramento de novos pescadores, sendo que cogitaram 

inclusive  que  só  moradores  da  Barra  do  Jucu  poderiam ser  cadastrados,  impondo  como 

critério a unidade administrativa, o bairro. Os próprios pescadores, por sua vez,  relativizam a 

entrada de pessoas que não são do bairro na atividade, quando percebem que essa pessoa quer 

se dedicar à pescaria, de maneira que há pelo menos cinco moradores de outros bairros que 

são considerados membros do grupo, pela sua assiduidade na atividade, incluindo donos de 

barracões64.

Abaixo, o documento em que os pescadores propõem seus padrões próprios de uso dos 

barracões:

Barra do Jucu, 24 de novembro de 2007.

Documento de ordenação do uso dos barracões tradicionais (módulos de pesca) da Praia da 
Concha

 Este documento visa organizar o uso dos doze barracões da Praia da Concha. Em primeiro lugar,  é 
preciso considerar que já existe um padrão próprio de uso dos barracões entre os pescadores. Ao longo 
dos  anos,  os  pescadores  que  adquiriram  os  barracões,  seja  através  de  herança  ou  de  compra, 
estabeleceram  um direito,  reconhecido  por  todos  os  pescadores,  sobre  esses  barracões.  Este  direito 
envolve uma autoridade tradicional para decidir com quem os donos estão dispostos a compartilhar o uso 
dos barracões, de acordo com a afinidade entre os parceiros de pesca. Portanto, é consenso que há alguns 
pescadores  que  são  os  donos  dos  barracões  e  são  estes  os  responsáveis  pela  regulação  do  uso  dos 
mesmos, já que há o entendimento de que sem essa figura de autoridade, este uso se transformaria em 
“bagunça”.  Nossa proposta é,  portanto,  que esse sistema tradicional  seja  preservado,  porque ele  tem 

64 Algumas dessas pessoas começam como puxadores de barco, depois passam a parceiros, podendo vir 

a adquirir sua própria embarcação e armadilhas de pesca.
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funcionado há  muitas  décadas  e  está  baseado  no  consenso  do  grupo,  atualizado  constantemente  em 
assembléias. 

Como  dissemos  acima,  o  sistema  tradicional  envolveu,  ao  longo  dos  anos,  formas  específicas  de 
transferência dos barracões,  que acontecem por herança de sangue, herança por afinidade (quando se 
compra os materiais de pesca de um pescador que está deixando de pescar  e herda-se juntamente o 
barracão, mas sem pagar por ele) ou através de compra direta do barracão. Concordamos que a venda não 
será mais uma prática possível, mas  haverá maneira dos pescadores serem substituídos no cadastro, na 
medida  em  que  alguns  pescadores  abandonem  a  atividade  ou  venham  a  falecer,  sob  o  risco  desta 
atividade tradicional, que está ligada à origem da comunidade da Barra do Jucu, deixar de existir. Essa 
nova forma de atualização do cadastro será feita a partir do reconhecimento da autoridade tradicional dos 
doze  donos  de  barracões,  que  serão  agora  “administradores  dos  módulos  de  pesca”.  Os  doze 
administradores poderão vir a substituir os usuários de seus módulos por outros pescadores (que virão a 
ser cadastrados) ou transferir  seu próprio lugar de administrador para um usuário já cadastrado, caso 
abandone a atividade. Este substituto, parente ou não, deve necessariamente estar ativo na pesca.  

Comissão do grupo de interesse dos pescadores tradicionais da Barra do Jucu

Assim  sendo,  nós  usuários  de  módulos,  estamos  cientes  dos  direitos  anteriores  e  atuais  dos 
administradores dos doze módulos que são: Marcelo Farich (RGP. 381/2005); José Carlos Barroso (RG. 
652254-ES);  Evandro  Alves  dos Santos  (CPF.  079310587-04);  Pedro Paulo Lyra  (RG. 101946-ES); 
Edebrando Vieira Sampaio (RG. 194534-ES); Antônio Leão (RG. 238317-ES); Hélio Valadares (RG. 
335506-ES); Fábio Firme (RG. 409924); Jurandir Borges do Nascimento (RG. 133293-ES) ; João Luiz 
de Araújo Giesen (RG. 174285-ES); Paulo Gáudio (RG.209053-ES) ; Raul Pereira Gomes Filho (RG. 
519.782-ES).

2. Os pescadores “se organizando” 65 

Na parte II da dissertação vimos como os pescadores realizaram reuniões e produziram 

um documento assinado por dezesseis pescadores em que concordavam sobre seis regras, das 

quais três tinham o objetivo de regular entre os pescadores e entre as pescarias o usufruto dos 

lugares de pesca, outras duas se referiam à regularização do pescador enquanto profissional na 

SEAP e INSS e uma outra falava de possíveis contribuições dos pescadores ao grupo para 

compra de bóias ou cordas, por exemplo. 

Se prestarmos atenção, veremos que o documento se refere aos  “associados”, apesar 

de  não  haver  ainda  uma  associação  formalmente  instituída  no  local.  Mas  como  pude 

acompanhar, a criação deste documento é parte de uma trajetória que os pescadores da Barra 

do Jucu estão percorrendo com o objetivo de criar uma associação.  Como podemos ver nas 

regras, a associação, por um lado, tem o objetivo de regular entre os pescadores e pescarias o 

usufruto  dos  lugares  de  pesca  e,  por  outro,  está  preocupada  com  a  regularização  dos 

pescadores  diante  dos  órgãos  competentes,  com  vista  a  usufruir  de  direitos  como 

65 Uso a expressão “organizando” entre aspas porque quero destacar os limites da compreensão de organização 
social sustentada pelo ambientalismo, que considera as “associações” como os únicos representantes legítimos 
das comunidades.
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aposentadoria  na  categoria  Segurado  Especial,  por  exemplo,  que  não  exige  contribuição 

compulsória.  

Aqui vale descrevermos uma série de acontecimentos ocorridos em 2007, em que os 

pescadores tiveram que se reunir para garantir seu direito de pescar diante do IBAMA, não 

por  causa  dos  barracões  da  Praia  da  Concha,  mas  em  relação  à  legislação  de  pesca 

propriamente  dita.  Como  veremos,  no  momento  em  que  o  grupo  precisa  se  representar 

publicamente,  alguns  conflitos  internos  precisam antes  ser,  senão solucionados,  ao menos 

administrados. A administração interna destes conflitos envolve processos de negociação em 

que são acionadas diferentes estratégias discursivas que visam estabelecer um consenso sobre 

as formas de estruturar as relações entre os pescadores e as pescarias.

No segundo dia do mês de abril de 2007, dois policiais ambientais foram ao bairro 

Barra  do  Jucu  fiscalizar  a  prática  de  pesca  naquele  local.  Os  pescadores  cogitaram  a 

possibilidade de denúncia anônima e os policiais confirmaram que vinham recebido muitas 

denúncias deste tipo. No momento em que chegaram à Praia da Concha, por volta das dez 

horas  da  manhã,  eu  não  estava  no  local,  já  que  as  atividades  dos  pescadores  tinham se 

encerrado naquela manhã e o “meu tempo” estava antenado com o tempo de suas atividades. 

Dessa  maneira  a  estada  dos  policiais  que  apresento  aqui  me  foi  contada  e  não  observei 

diretamente.

Antes ainda de chegarem à Praia da Concha, os policiais pararam na Praia do Peitorí 

para fiscalizar as duas redes de arrasto que estavam embarcadas em suas respectivas baiteras. 

Me foi contado que um grupo de garotos apontou de imediato uma das redes para a polícia, 

justificando que o dono da mesma era muito “usura”, o que nos remete às diferentes imagens 

que são construídas sobre os donos de rede de arrasto, dependendo da forma como realizam a 

distribuição do produto da pescaria, questão já discutida anteriormente. 

Logo em seguida os policiais se dirigiram à Praia da Concha. Dois pescadores que 

ficaram sabendo da presença da polícia se dirigiram então a esta praia e conversaram com os 

policiais.  Estes teriam explicado que suas redes de espera (da carreira  de lances) estavam 

demasiado próximas à área de confluência entre rio e mar, conforme a Portaria 681 de 28 de 

dezembro de 1967, no seu artigo 2º, parágrafo único, onde se lê: 
“Define-se como zona de confluência de rios, lagoas e corredeiras, para efeito desta Portaria, a extensão 
de 1.000 metros do acidente geográfico anterior à sua junção com o mar, rio ou lagoa”. 

Explicaram também que uma das redes de arrasto estava com malhas muito pequenas 

(mas não precisaram o tamanho adequado) e disseram que, se no dia seguinte as redes de 
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espera não fossem retiradas, eles mesmos o fariam.

Ocorreu então uma grande mobilização por parte  dos pescadores para garantir  seu 

direito  de  pescar.  Ligaram  para  a  mesma  moradora  do  bairro,  bióloga,  que  trabalha  no 

INCAPER, mencionada anteriormente, e apresentaram a ela a situação. Ela por sua vez entrou 

em contato com o IBAMA66 e pediu para que eles marcassem uma reunião com os pescadores 

para  que  a  situação  fosse  discutida,  argumentando  que  a  referida  portaria  permite 

interpretações ambíguas, já que, segundo sua equipe, não ficou claro se os mil metros são 

contados para dentro do mar ou para dentro do rio, ou ainda em ambos os sentidos. Para tanto 

foi enviada uma comunicação oficial do órgão estadual de extensão técnica para o IBAMA: 

 02 de abril de 2007

Ao Sr.Dr. Reginaldo Anaissi Costa

Superintendente do IBAMA do Espirito Santo

Como  contato  prévio  ao  telefone,  fomos  informados  pelos  pescadores  profissionais  artesanais  da 
comunidade da Barra do Jucu, Vila Velha, onde atuamos como extensionistas pesqueiros, que hoje pela 
manhã, a Polícia Ambiental esteve no local, e comunicou aos pescadores que eles estavam irregulares 
em relação às redes de espera, já que as mesmas, conforme a Policia estão em desacordo com a Portaria 
681 de 2 de dezembro de 1967, no seu Art 2’: Parágrafo Unico, onde se li: “Define-se como zona de 
confluência  de  rios,  lagoas  e  corredeiras,  para  efeito  desta  Portaria,  a  extensão  de  1000 metros  d 
acidente geográfico anterior à sua junção com o mar, rio ou lagoa”. Diante das diferentes interpretações, 
que foram dadas por vários anos, sem que houvesse um consenso, no que diz respeito ao entendimento 
da  mesma,  e  considerando  que  esta  atividade  de  pesca  é  secular  naquela  comunidade  e  que  os 
pescadores  foram  surpreendidos  assim  como  os  técnicos  que  trabalham  na  Extensão  Pesqueira, 
solicitamos deste Instituto urna interpretação criteriosa do Parágrafo Único acima citado, e que a ação 
policial seja adiada até a interpretação definitiva da Lei, envolvendo a comunidade na próxima reunião 
da Câmara de Pesca no dia 24 de abril de 2007, data esta confirmada segundo informação do colega 
Nilarnon.

Podemos observar que no texto há apenas referência às redes de espera (da carreira de 

lances) e não às redes de arrasto. Isso se deu porque, trabalhando com o grupo da Praia da 

Concha  e  entendendo  que  as  pescarias  de  rede  de  espera  e  de  linha  são  consideradas 

localmente como mais tradicionais, a referida bióloga não estava certa sobre se os pescadores 

da Barra do Jucu iriam se representar como um todo coeso, ou se iriam aproveitar a situação 

para tentar garantir a continuidade das redes de espera e interromper definitivamente a rede de 

arrasto, que alguns consideram como parte da razão da diminuição do pescado nas águas do 

bairro. 

Esta mesma bióloga pediu então que fosse realizada uma reunião com pescadores da 

Concha e pescadores de arrasto, anteriormente à reunião com o IBAMA. Segundo ela, era 
66 IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).
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necessário que fosse criado um consenso entre os pescadores do bairro sobre qual seria a 

posição em relação à rede de arrasto, porque durante a reunião com o IBAMA era preciso 

mostrar uma posição firme e bem decidida por parte dos pescadores. O outro consenso que 

era  necessário  estabelecer  se  referia  à  própria  carreira  de lances.  Como eram apenas  três 

pescadores que estavam colocando redes de espera naquele ponto, era necessário saber se os 

pescadores da Concha iam se posicionar a favor desta modalidade de pesca ou se preferiam 

deixa-la  proibida  e  continuar  com as  redes  de  espera  de  fundo,  que  são  colocadas  mais 

afastadas da costa. 

Esta reunião aconteceu no dia dez de abril, em uma pequena capela contígua à Igreja 

de  Nossa  Senhora  da  Glória,  na  pracinha67 central  do  bairro.  A bióloga  colocou  então  a 

necessidade de sairmos  dali  com estes consensos  estabelecidos,  pelas  razões  apresentadas 

acima. 

 A reunião apresentou então dois eixos principais de discussão: por um lado foi usada 

para “colocar em dia” os conflitos entre a pescaria da Concha e a pescaria de arrasto; por 

outro, serviu como oportunidade para questionar mais uma vez o padrão de uso da carreira de 

lances. Foram então trazidas à tona diversas situações em que os acordos, explicitados em 

forma de documento que reproduzimos na parte III da dissertação, foram desrespeitados.

No que diz respeito às relações entre a pescaria da Praia da Concha e a pescaria de 

arrasto, os pescadores da Concha relembraram que no verão passado, tinham sido realizados 

excessivos  lances  de  arrasto,  algumas  vezes  “no  escuro”,  ou  seja,  sem  visualização  de 

cardume algum. Um pescador relembrou ainda que “antigamente” o dono de rede de arrasto 

devia dar uma parte dos peixes para os donos de rede de espera, em função dos possíveis 

prejuízos na produção destas redes. Um outro disse que os donos de rede de arrasto precisam 

se lembrar “que pescam em uma comunidade”. Um dos donos de arrasto (o único presente), 

por sua vez, tentou argumentar que não foram lances excessivos e, ao final da reunião, disse a 

mim, reservadamente, que a rede de arrasto não pega o mesmo tipo de peixe das redes de 

espera68. Por final foi reconhecido que a pescaria de arrasto oferece um ganho a mais para 

alguns pescadores da Concha que participam eventualmente de alguns lances e decidiu-se que 

as duas pescarias estariam juntas diante do IBAMA, como pescarias da Barra do Jucu. 

Em relação à carreira dos lances, voltou-se a discutir a necessidade da “corrida” e os 

pescadores que põem rede naquele ponto pesqueiro foram acusados de se opor a esta prática. 

67 Praça Pedro Valadares
68 Pela minha observação, este último argumento só é verdadeiro no caso de peixes como pescadinha ou manjuba 
que realmente não são capturados pelas redes de espera da Praia da Concha, que possuem malhas grandes. No 
entanto, outros peixes que o arrasto também visa capturar como o xinxarro também malham nas redes de espera.
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Estes,  por  sua vez,  disseram que qualquer  um pode pôr rede lá.  Um pescador  resumiu a 

conjuntura da seguinte forma: “quando o peixe bate, todo mundo esquece da reunião”. Parece 

então  que,  as  noções  como  ganância  e  olho  grande  das  quais  falamos  na  Parte  II  da 

dissertação, estão subentendidas nesta declaração e esclarecem a relação entre o que é dito, o 

que é combinado e o que é feito na prática. Por fim, decidiu-se que, mesmo quem não põe 

rede na “carreira” iria se posicionar a favor da prática porque pode, eventualmente, querer pôr 

rede lá.

Percebo então que nessas discussões, a referência ao passado, em que os donos de rede 

de arrasto deviam dar uma parte da produção para os donos de rede de espera, ou a crítica aos 

lances excessivos de arrasto, manifesta na declaração “os donos de rede tem que lembrar que 

pescam numa  comunidade”,  fazem parte  de  estratégias  discursivas  que  visam regular  as 

relações entre as pescarias, em um contexto em que as pescarias com linha e com rede de 

espera, realizadas a partir da Praia da Concha, parecem sempre levar vantagem argumentativa, 

já  que são capazes  de  acionar  o  passado e  a  tradição  a  seu favor,  explorando assim seu 

prestígio, sustentado pelas representações do grupo sobre estas atividades. 

Antes  ainda  da  reunião  com  o  IBAMA,  marcada  para  o  dia  24  de  abril,  um 

representante  do  órgão  veio  à  Barra  do  Jucu,  dar  o  parecer  do  órgão  a  respeito  dos 

acontecimentos. Estavam também presentes representantes do órgão de extensão ao qual nos 

referimos. O representante do IBAMA explicou então aos pescadores que reconhece que o 

texto da Portaria 681 não é claro e que, após consultar colegas do órgão e até um Procurador 

Federal, concluiu que os mil metros devem ser contados rio adentro e não na direção do mar. 

Ele explicou que, pessoalmente, não concordava totalmente com a lei, porque achava mais 

coerente a proibição da pesca tanto no sentido rio quanto mar, mas disse que “o que valia era 

o que estava escrito”. 

Explicou  ainda  que,  a  respeito  das  redes  de  arrasto,  a  legislação  proibia  que  elas 

fossem realizadas com tração mecânica, mas que os arrastos feitos a mão em beira de praia 

estavam permitidos. Explicou também que a legislação não esclarecia o tamanho adequado 

das  malhas  e  ficou  de  buscar  informações  com  o  IBAMA  em  Brasília.  A  reunião  que 

aconteceu  posteriormente  na  sede  do  IBAMA  na  cidade  de  Vitória  acabou  tendo  uma 

importância menor que a esperada para o grupo, já que foi apenas uma confirmação do que já 

tinha sido estabelecido no encontro na Barra do Jucu.
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3. Considerações Finais

Analisando  esta  reunião  pude  perceber  que,  enquanto  o  processo  produtivo 

propriamente dito tende a enfatizar  uma certa segmentação entre  as pescarias da Praia da 

Concha e a pescaria de arrasto, ao mesmo tempo em que cria situações de conflitos em função 

da carreira de lances, na situação aqui apresentada, os pescadores escolheram se representar 

como  um  só  grupo  coeso,  em  oposição  à  outros  grupos,  neste  caso  o  poder  público, 

representado pela Polícia Ambiental, que está submetida hierarquicamente ao IBAMA.

Este  episódio  evidencia  os  dois  objetivos  principais  que  identifiquei  estarem 

orientando a criação de uma associação local de pescadores: por um lado a representação do 

grupo “para fora”,  garantindo diante  da sociedade  abrangente  o  direito  de reproduzir  sua 

tradição de pesca e, por outro, a regulação de conflitos e disputas internas, entre os pescadores 

e entre as pescarias. Dessa maneira, a própria representação pública do grupo dependeria de 

que as relações internas entre as pescarias atingissem um consenso mínimo, o que não será 

alcançado simplesmente pela criação de uma associação formal. Isso porque este consenso, 

que envolve o recurso a diferentes estratégias argumentativas, em um processo constante de 

negociação do poder entre as pescarias,  se atualiza não só formalmente nas reuniões, mas 

mais efetivamente no dia a dia da pesca.  Como disse um pescador local,  em uma fala já 

reproduzida anteriormente: “Quando o peixe bate, todo mundo esquece da reunião” (p.95). O 

que interpretei como sendo uma formulação nativa extremada para o fato de que o processo 

produtivo cria situações e negociações entre as pescarias com um dinamismo que a associação 

dificilmente conseguirá regular completamente,  possuindo antes o processo produtivo suas 

próprias dinâmicas de regulação, marcadas por disputas cotidianas entre as pescarias69.

Pelo que pude observar, os pescadores possuem representações ambíguas em relação à 

criação de uma associação. Alguns deles, os que se envolvem mais com a proposta, vêem a 

criação da associação como um processo positivo para o grupo, na medida em que permitirá a 

continuação  da  tradição  de  pesca,  com  o  devido   respeito  às  regras  tradicionais  (que  o 

documento tenta reforçar), e regularizando a atividade diante da sociedade envolvente. Dessa 

maneira,  o  grupo estaria  institucionalmente  mais  fortalecido,  o  que  passaria,  entre  outras 

coisas, pela garantia do direito de continuar fazendo da Praia da Concha um lugar de pesca, o 

que acreditam que vão poder garantir  melhor  se estiverem organizados  na forma de uma 

associação. 

69 A exemplo da competição pelo uso do espaço da Praia Grande (Arraial do Cabo-RJ) entre a pescaria de cerco e 
o surfe, como analisada por Cunha (2000: 71).  
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Outros pescadores, no entanto, se mostram mais céticos70 em relação à criação de uma 

associação.  Em  parte  porque  suspeitam  que  este  tipo  de  organização  não  passa  de  um 

mecanismo de promoção individual de alguns pescadores. Por outro lado, este ceticismo está 

ligado a uma atitude mais geral de desconfiança sobre as coisas que vêm de fora, tendo em 

vista o impacto negativo de algumas políticas públicas, como a criação de Áreas Protegidas 

que ameaçam a presença dos barracões na Praia da Concha.

De fato, a formação da associação não deve ser vista simplesmente como um processo 

espontâneo de manifestação de um espírito associativista  entre  os pescadores.   Há  de se 

considerar que na visão do ambientalismo as associações são vitais como representantes dos 

interesses  de  uma  comunidade.  Dessa  maneira,  elas  se  tornam  as  únicas  interlocutoras 

autorizadas a se relacionar com o Estado ou seus representantes, mas essa exclusividade não 

foi concedida pelos grupos sociais e sim pelo Estado (LOBÃO, 2006, p. 206).

Assim, há de se considerar que as associações pertencem a uma cosmologia diferente 

das  que  orientam  grupos  como  os  de  pescadores  da  Barra  do  Jucu.  Elas  pertencem  ao 

horizonte político e filosófico do liberalismo, que pressupõe que a sociedade é composta de 

indivíduos iguais e livres. No entanto, nas pescarias que nos interessam neste texto, a posição 

do pescador na estrutura do grupo, em termos de seu conhecimento, experiência e tempo de 

pertencimento, lhe conferem prestígio e autoridade para “mandar” e tomar as decisões mais 

importantes ao longo do processo produtivo. Dessa maneira, em vez de indivíduos iguais, na 

pescarias o que vemos são pessoas sociais ocupando diferentes posições dentro de um sistema 

hierárquico, sustentado por representações que legitimam o lugar de cada um. Por outro lado, 

essas pessoas estão ligadas umas às outras por laços de reciprocidade e ajuda mútua, seja no 

momento de empurrar a baitera ou de doar o peixe, por exemplo, o que impõe limites sociais 

para a liberdade preconizada pelo associativismo.  Assim,  o modelo de organização  social 

imposto  pelo  Estado  através  do  associativismo  tenta  reestruturar  as  relações  sociais  de 

determinados grupos, sem levar em consideração os padrões próprios já existentes71.  

Além disso, uma vez registrada a associação, há o risco de que alguns setores do grupo 

(os que “estão mais de frente”) ou mesmo uma pessoa apenas, resuma em si a associação, que 

perde assim a fonte de sua legitimidade que é a de ser uma entidade representativa. Este tipo 

de  problema  se  expressa  de  maneira  especial  nas  reuniões,  em que  podemos  observar  a 

70 Sobre ceticismo nas relações entre pescadores e órgãos públicos, ver Colaço (2006). 
71 Como apontou Dumont (1992, p. 66), a negação moderna da hierarquia desconsidera a constatação sociológica 
de que é indispensável à vida social o estabelecimento de um consenso sobre valores que organizem as idéias, as 
coisas e as pessoas.
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diferença de performance dos pescadores e, por conseguinte,  as diferentes  capacidades  de 

propor pautas e encaminhar discussões. Trata-se da oposição entre o que Comerford chamou 

de “os dois pólos” das reuniões: 

Em um extremo, há concepções mais “igualitárias” (...). A reunião é, nesse tipo de concepção, 
de todos e todos podem e devem participar. Em outro extremo, há visões mais hierárquicas, em 
que o grupo se organizaria em torno de posições de destaque, que são também posições de 
autoridade, e a união se daria pela junção adequada de partes fundamentalmente diferentes em 
torno de “centro” formado pelas posições de destaque  (COMERFORD, 1999, p.73) 

No entanto, tanto o associativismo, quanto uma certa noção de consciência ambiental, 

são apresentados pelo poder público e por alguns segmentos do próprio bairro como fórmulas 

inquestionáveis  para  a  superação  de  uma  pretensa  estagnação  ou  atraso,  pensados  como 

inerentes às pescarias locais. Aqui me parece conveniente retomar sinteticamente o processo 

através do qual tive contato com este confronto de concepções de mundo.

 Quando decidi realizar pesquisa entre os pescadores da Barra do Jucu72 conversei com 

alguns  amigos  do  bairro  sobre  a  pesquisa,  em  busca  de  sugestões  e  contatos  que  me 

facilitassem o acesso aos pescadores, principalmente aos mais velhos e que não pescavam 

mais, não podendo ser encontrados na praia. As reações que obtive foram basicamente de dois 

tipos. Algumas pessoas tiveram uma reação positiva, e foram capazes de me sugerir alguns 

nomes de pescadores antigos, ainda na ativa ou afastados da pesca e sugeriram que o trabalho 

que eu pretendia fazer era muito importante para a memória local. Um segundo tipo de reação 

que obtive foi de pessoas que sugeriram que não valia a pena tentar realizar a pesquisa com os 

pescadores  da  Praia  da  Concha,  porque  eles  eram  intransigentes,  problemáticos,  enfim, 

difíceis  de  lidar.  Essas  mesmas  pessoas  sugeriram que  o  grupo era  desorganizado  e  não 

possuía consciência ecológica.

Fui  percebendo  então  que  as  diferentes  opiniões  sobre  os  pescadores  (a  princípio 

pessoais)  estavam  presas  a  uma  ou  outra  de  duas  representações  que  identifiquei  como 

fundamentais.  Uma  dessas  representações  enfatiza  a  dimensão  tradicional  da  atividade, 

chamando  a  atenção  para  o  fato  de  que  os  pescadores  são  descendentes  dos  primeiros 

moradores  do  bairro,  protagonistas  de  grandes  pescarias  no  passado,  quando  distribuíam 

peixes  generosamente  para toda a  comunidade,  sempre  que a  produção permitia.  A outra 

representação corrente  tem esses mesmos pescadores como um grupo desorganizado,  sem 

consciência ecológica, que não cuidam da Praia da Concha e que precisam passar por um 

processo de educação ambiental.

72 Como disse na Introdução, meu primeiro contato com o grupo como pesquisador se deu no final de 2003, 
ainda como graduando em Ciências Sociais na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).
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A primeira  representação,  que  chamarei  de  “tradicional”,  elabora  o  significado  da 

atividade  a partir  das experiências  concretas  vivenciadas  ao longo do tempo estrutural  do 

grupo. Essa é a  representação  encontrada  entre  pessoas  cujas famílias  estiveram ou estão 

ligadas  direta  ou  indiretamente  à  pesca,  vista  como  meio  de  reprodução  da  vida  e  do 

sentimento de pertencimento a uma tradição. Um pescador definiu assim a relação entre o 

bairro e a pescaria da Praia da Concha: “A raiz está ali”. Dessa maneira, como já disse na 

Introdução, na Barra do Jucu é possível identificar um segmento “descendente do isolamento” 

(PRADO, 2002),  que  reivindica  para  si  um vínculo  especial,  porque  ancestral,  com seus 

lugares tradicionais.

A segunda representação, que chamarei de “ambientalista”, elabora o significado da 

pescaria  local  a  partir  de  uma  perspectiva  centrada  na  idéia  de  preservação  ambiental, 

construída alheia às práticas concretas dos pescadores locais. A fala de uma pessoa, moradora 

do  bairro,  ajuda  a  entendermos  os  sentidos  que  estruturam  esta  representação.  Em  uma 

reunião  que os  pescadores  e  pessoas  do bairro tiveram com técnicos  do INCAPER,  para 

identificarem possíveis problemas na atividade e o tipo de apoio que a instituição poderia 

oferecer,  esta  pessoa  falava  sobre  a  necessidade  dos  pescadores  passarem por  cursos  de 

educação ambiental. Para justificar tal necessidade contou uma história em que os pescadores 

entraram em contato com ela para denunciar barcos que faziam pesca de arrasto motorizado, 

prática proibida pela legislação ambiental73. Explicou, no entanto, que só depois percebeu que 

os  pescadores  não estavam realmente  preocupados com a natureza,  mas apenas  buscando 

defender sua territorialidade.  Ter consciência  ecológica seria,  deste ponto de vista, ter  um 

interesse “puro”  pela natureza em si. Os pescadores teriam uma relação utilitarista com a 

natureza.

Eu participei de algumas conversas, informais, com alguns destes moradores do bairro 

que se identificam e são identificados pelos outros como ambientalistas. Nestas conversas, eu 

tentava  relativizar  as  visões  que me apresentavam sobre a forma como se estruturam,  ou 

devem se estruturar,  as relações  entre sociedade e natureza.  O tempo todo, a preservação 

aparecia  como  um  valor  sagrado,  ao  qual  todas  as  outras  práticas  humanas  devem  ser 

submetidas. Interessante, no entanto, é o fato de que em momento algum estas pessoas foram 

capazes de me apontar objetivamente alguma prática dos pescadores que, de alguma forma, 

fosse predatória à fauna ou flora locais. Quando eu os confrontava com isto me diziam que os 

pescadores deveriam ao menos cuidar melhor da Praia da Concha, orientando os banhistas a 

73 O fato dos pescadores terem procurado esta moradora para fazer a denúncia se explica por ela ser reconhecida 
localmente como ambientalista.
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não sujar a praia, por exemplo. Parece então que os ambientalistas sugerem que os pescadores 

assumam uma nova identidade,  de fiscais  ambientais  ou algo parecido.  Neste  contexto,  a 

pescaria  da  Barra  do  Jucu  aparecia  sempre  como  algum  tipo  de  resquício  do  passado, 

antiquada,  incapaz  de  incorporar  os  preceitos  do  ambientalismo,  seja  por  desorganização 

social ou por falta de consciência ecológica. Somavam-se a isso alguns traços psicológicos 

negativos atribuídos aos pescadores como intransigentes, rudes, grosseiros, “cabeça fechada”.

Mello & Vogel observaram como as representações sobre os pescadores artesanais de 

Zacarias (Maricá, RJ) se polarizam fundamentalmente entre o bucolismo, que os trata como 

felizes beneficiários da generosidade do meio natural, e as representações depreciativas, em 

que aparecem como pobres que vivem na escassez e são incapazes de mudar sua situação em 

função de sua precariedade técnica e social que não permite uma exploração “racional” das 

riquezas da lagoa (MELLO & VOGEL, 2004, p. 303-304). Em ambos os casos, as formas 

próprias de relação com o meio natural e de organização social são esvaziadas em favor de 

representações genéricas e alheias às especificidades da reprodução social dos pescadores e 

das pescarias.

Rosyan Britto  (1999, p.  42-43),  por sua vez,  destacou três tipos de determinismos 

implícitos  nas  representações  dos  técnicos  interessados  em transformar  os  pescadores  de 

Arraial do Cabo em operários de uma indústria local ou transferir a eles tecnologias de cultivo 

de moluscos. Estas três correntes deterministas de pensamento participariam da construção de 

uma identidade homogeneizadora em relação aos pescadores, construída alheia a suas práticas 

e representações próprias. 

As três correntes são a naturalista, a economicista e a tecnicista. Segundo a corrente 

naturalista, a pescaria seria uma resposta mecânica ao meio ambiente, na forma de algum tipo 

de  fatalidade  geográfica.  A autora  retoma  Mauss74 para  contestar  essa  visão  quando este 

propõe que é  em todas  as  categorias  da vida coletiva  e  não  exclusivamente  no ambiente 

natural que se devem buscar as condições das quais depende a forma material  dos grupos 

humanos.  Já  as  correntes  economicistas  e  tecnicistas  reduzem a  pescaria  à  sua  dimensão 

produtiva ao mesmo tempo em que a posicionam em um lugar inferior dentro de uma escala 

arbitrária  de  desenvolvimento,  em  cujo  topo  estão  as  formas  empresariais  de  gerência 

econômica. 

A afirmação de que os pescadores  estão preocupados apenas com a defesa de sua 

territorialidade e não com a preservação da natureza está ligada a estas visões deterministas de 

74 MAUSS, Marcel. Ensaio sobre as variações sazoneiras das sociedades esquimós. Sociologia e Antropologia, v.
2. Ed. da USP. São Paulo, 1974
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suas  atividades,  perspectivas  estas  que  ignoram  as  formas  próprias  através  das  quais  a 

pescaria local se reproduz, como um “cálculo social total” (BRITTO, 1999). A exemplo disso, 

a  própria  categoria  olho  grande,  enquanto  ordenadora  das  relações  dos  homens  com  a 

natureza e dos homens entre si, mostra que, para os pescadores da Barra do Jucu, preservar a 

natureza e garantir a reprodução material do grupo, protegendo e organizando o acesso a seus 

lugares de pesca, são instâncias inseparáveis. A preservação da natureza como algo em si, 

separada das atividades sociais  produtivas,  pertence a um outro horizonte de pensamento, 

característico  da  sociedade  urbano  industrial  e  que  não  se  tornou  hegemônico  entre  os 

pescadores.  

Diegues  (2004)  esclareceu  exaustivamente  os  paradigmas  norteadores  do 

ambientalismo75 e a relação deste com as demandas por lazer e pesquisa da sociedade urbano-

industrial,  que negam outras possíveis  apropriações  sociais  da natureza,  que vão além da 

oposição  entre  exploração  desenfreada  e  preservacionismo  autoritário.  Ao  negar  outras 

relações  possíveis  com  a  natureza,  o  ambientalismo,  quando  se  transforma  em  política 

pública,  acaba  por  criminalizar   grupos  sociais  cuja  reprodução material  está  diretamente 

vinculada  à  natureza,  tratando-os  como  desviantes,  como  nas  situações  que  descrevemos 

anteriormente.

Dessa forma, concordando com Acselrad, tratam-se de diferentes representações sobre 

o meio ambiente que estão em disputa:
Deste  ponto  de  vista,  se  considerarmos  o  meio  ambiente  como um terreno  contestado  material  e 
simbolicamente, sua nomeação-ou seja, a designação daquilo que é ou não é ambientalmente benigno- 
redistribui o poder sobre os recursos territorializados, pela legitimação/deslegitimação das práticas de 
apropriação da base material das sociedade e/ou de suas localizações. As lutas por recursos ambientais 
são assim lutas por sentidos culturais. Pois o meio ambiente é uma construção variável no tempo e no 
espaço, um recurso argumentativo a que atores sociais recorrem discursivamente através de estratégias 
de localização conceitual nas condições específicas da luta social por ‘mudança ambiental’, ou seja, 
pela afirmação de certos projetos em contextos de desigualdade sóciopolítica (ACSELRAD, 2004, p. 
19)

A partir  das situações descritas, acredito ser possível afirmar que o ambientalismo, 

seja como discurso ou como política  pública,  tem contribuído para a incorporação de um 

significado marginal ou desviante à atividade pesqueira local, já que vem impregnado de um 

aspecto modernizante, de maneira a enquadrar os pescadores como um segmento marginal ou 

desviante do processo de transformação da sociedade (BRITTO, 1999, p. 37) do qual não 

75 Como o próprio Diegues esclarece, existem diversas variantes do ambientalismo, que vão das posturas mais 
centradas no biocentrismo e na preservação de áreas intocadas até as que admitem que a preservação depende 
muitas  vezes  da  presença  e  das  práticas  de  grupos  tradicionais.  Uso  ambientalismo  aqui  de  maneira  mais 
aproximada das vertentes biocêntricas, já que estas ainda se mostram hegemônicas no país, como podemos ver 
no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) onde as áreas de preservação integral possuem um 
status de maior importância em relação às reservas extrativistas, por exemplo.  
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participariam porque não conseguiriam ir além daquele “mundo deles”, sendo incapazes de se 

organizar e incorporar uma “consciência ambiental”.  Ser pescador, neste contexto, é assumir 

um ofício tradicional, e, por assim dizer, marginal, pelos sentidos que essa tradição assume 

dentro  da  ideologia  modernizante  instaurada  (PRADO,  2002).  Isto  talvez  possa  explicar 

porque os pescadores se mantêm muitas vezes à parte das instâncias oficiais que regulam a 

atividade, o que é tomado pelas agências oficiais como “desorganização social”. 

O binômio “desorganização  social”   e  “falta  de consciência  ambiental”  domina  as 

representações de agências do Estado, como a SEMMA, e dos ambientalistas do bairro, sobre 

os pescadores locais.  Dessa maneira, este grupo é visto como ameaça às áreas protegidas, 

pela sua dificuldade em incorporar o espírito associativista (que deve mediar necessariamente 

a participação da sociedade civil no processo, legitimando o mesmo) e por não possuírem 

também os valores universalistas do ambientalismo (já que não abririam mão de suas visões 

“particularistas”  ou  “imediatistas”  sobre  os  recursos  naturais,  de  maneira  distinta  dos 

ambientalistas, que dizem defender o meio ambiente para todos e para as futuras gerações). 

Para a “desorganização social” e a “falta de consciência ambiental”, as soluções apresentadas 

são, respectivamente, o associativismo e a educação ambiental:

Tabela 3:

Problema Falta  de  consciência 

ecológica       

Desorganização Social

Solução Educação ambiental Associativismo

De maneira  parecida  ao  empreendimento  sanitarista  analisado  por  Mello  & Vogel 

(2004), que era ao mesmo tempo destinado ao saneamento ecológico e social  dos sertões 

litorâneos,  o  ambientalismo,  através  da  educação  ambiental  e  do  associativismo,  oferece 

“manuais de etiqueta” (LEITE LOPES, 2004, p. 27) que tentam reorganizar tanto as relações 

dos homens com a natureza, quanto as relações dos homens entre si, desconsiderando que o 

grupo  local  possui  estruturas  e  padrões  próprios  de  relação  com  o  meio  natural  e  de 

organização social. 

Acredito  que  a  diminuição  do  ceticismo  de  parte  dos  pescadores  em  relação  às 

propostas de educação ambiental  e  associativismo depende de uma contra partida em que 

órgãos públicos como o IBAMA, o GRPU, o MP e a SEMMA vençam também seu ceticismo 
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em relação à legitimidade das pescarias tradicionais da Barra do Jucu. Enquanto as políticas 

públicas  de construção de áreas protegidas  continuarem atuando como uma renovação do 

espírito missionário urbanista em uma empreitada de colonização dos “sertões”, de maneira 

parecida ao processo de “saneamento social e político” levado a cabo pelas Colônias de Pesca 

no  início  do  século  XX,   populações  locais  como  as  de  pescadores  da  Barra  do  Jucu 

continuarão sendo vistas como ameaças a estes projetos, pela sua dificuldade em incorporar o 

espírito associativista (condição de mediação da participação da sociedade civil no processo) 

e por não possuírem os valores universalistas do ambientalismo. 

Proponho, por outro lado, que estas pescarias deixem de ser vistas como conseqüência 

de algum tipo de arcaísmo técnico, intelectual ou social, para serem encaradas como um modo 

de vida que representa uma escolha entre alternativas possíveis e desejáveis (BRITTO, 1999, 

p. 11), que garante não só a reprodução material  do grupo, mas também a reprodução do 

sentimento  de  pertencimento  a  uma  tradição  que  organiza  alguns  dos  significados  mais 

fundamentais  das vidas dos pescadores.  Dessa maneira  seria  possível  desfazer  a confusão 

corrente que os grupos estabelecidos,  seja a classe média ambientalista,  sejam os próprios 

órgãos do Estado, fazem entre padrões próprios de organização social, que possuem estruturas 

e lógicas internas distintas das hegemônicas na sociedade urbana, como os dos pescadores, e a 

idéia  de  “desorganização  social”,  fundada  em  uma  concepção  arbitrária  sobre  o  que  os 

pescadores deveriam ser76. 

Seguindo uma orientação sociológica básica, que é a de levar em consideração todas 

as pessoas e grupos envolvidos quando estudamos uma atividade ou ação social (BECKER, 

1998, p. 37-38), percebemos que, além das representações dos ambientalistas, agentes oficiais 

e especialistas, é fundamental levar em consideração o ponto de vista dos próprios pescadores 

sobre a atividade que realizam. Dessa forma temos acesso às representações “de dentro” e nos 

damos  conta  do  elemento  de  poder  que  está  implicado  nas  relações  entre  pescadores, 

ambientalistas e poder público. A atenção ao elemento político destas relações nos permite 

compreender melhor as hierarquias de credibilidade (BECKER, 1977) existentes em nossa 

sociedade,  ou  seja,  a  relação  entre  a  posição  dos  atores  (pessoas  ou  grupos  sociais)  na 

estrutura social e a credibilidade do que dizem.

             O que busquei apresentar nesta dissertação foi uma etnografia que abordasse as 

diferentes  representações  sociais  que  algumas  disputas  pelo  uso  e  regulação  dos  espaços 

públicos na Barra do Jucu revelam e põem em relação. Para realizar este objetivo me pareceu 
76 Esta confusão entre padrões específicos de organização social  e “desorganização” ou anomia (esta entendida 
equivocadamente  como ausência  de estrutura)  também se reproduz no discurso científico,  como analisaram 
Foote- Whyte (2005) e Norbert Elias (Elias & Scotson, 2000). 
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fundamental  entender, em primeiro lugar, o caráter da relação que os pescadores possuem 

com seus lugares de pesca, e que  atualizam através da reprodução localizada e cotidiana de 

suas  atividades.  Na  primeira  parte  do  texto  realizei,  portanto,  uma  descrição  dos 

equipamentos,  das  unidades  de  produção  e  do  processo  produtivo  das  pescarias  locais  e 

passei,  na  segunda  parte,  à  explicitação  do  fenômeno  jurídico  nativo,  que  carrega  a 

especificidade  do  grupo,  nas  regras  que  regulam  a  repartição  dos  fatores  de  produção 

(equipamentos,  recursos  e  homens)  e  do  produto  final  da  pescaria.  A  partir  daí  me  foi 

possível, nesta terceira parte da dissertação, discutir como os conflitos entre pescadores e o 

Estado, na regulação do uso da Praia da Concha, expõem um política do significado, em que 

diferentes estruturas de valores e diferentes perspectivas sobre os lugares são confrontadas, 

em um contexto de clivagem de poder. 
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ANEXOS

ANEXO I

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
GERENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SERVIÇO DE PROJETOS ESPECIAIS - SEPRE

COMUNICADO:

COMUNICAMOS QUE ATRAVÉS DO PRÓCESSO ADMINISTRATIVO
N° 10783.003487/97-45, A GRPU/ES EM OPERACÃO CONJUNTA
COM ÓRGÃOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, ESTARÁ
REMOVENDO AS BENFEITORIAS (DE MADEIRA E ALVENARIA)
EDIFIÔADOS EM ÁREA DA UNIÃO, LOCALIZADOS NO MORRO DA
ÇQNCHA E PRAIA DA CONCHA, MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. NO
DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2007, A PARTIR DAS 09:00 HORAS.
INFORMO QUE A REMOÇÃO ESTÁ AMPARADA NO ARTIGO 6° DO
DECRETO-LEI 2.398187, ALTERADO PELO ARTIGO 33 DA 9.636/98
E ATENDENDO OS TERMOS A RECOMENDAÇÁO 33/2007, DE
OITO DE  AGOSTO DE 2007 DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO.
PORTANTO, SOLICITAMOS QUE ANTECIPADAMENTE OS
OCUPANTES DE ÁREA DA UNIÃO REMOVAM SUAS
BENFEITORIAS, EVITANDO ASSIM MAIORES PERDAS E DANOS.
PARA OUTROS ESCLARECIMENTOS. ENTRAR EM CONTATO
ATRAVÉS DOS TELEFONES 3232-5314 E 32325312 (ROBERTO
FELIX E WALBERT SOUSA) — FISCALIZAÇÃO — GRPUIES.
COMUNICADO AFIXADO EM 19/10/2007.
LUCIANO FAVARO BISSI
GERENTE REGIONAL - INTERINO

ANEXO II

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPRITO SANTO
Documentos MPF/ES n°2007.021839 e n°2007.021882

DESPACHO
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Trata-se de ofício da comunidade de pescadores do Morro da Concha! Vila Velha, ratificada pelo Deputado 
Estadual Cláudio Vereza, que solicita ao Ministério Público Federal o adiamento, por 60 (sessenta) dias, da data 
marcada  pela Gerência  Regional  do Patrimônio da União (08 de novembro) para  a  retirada  das  instalações 
(barracões) dos citados pescadores do Morro e da Praia da Concha, eis que situadas área da União.
Em decorrência da instauração do Procedimento Administrativo no 1.17.000.00045/2005—44, o Ministério 
Público Federal expediu a Recomendação n° 33/2007, à Prefeitura de Vila Velha e à GRPU!ES, instando a 
primeira a regularizar a ocupação do Morro da Concha sob a perspectiva ambiental e, a Segunda, a regularizar a 
ocupação de área da União pelos pescadores, uma vez permanecendo a ausência de licenciamento ambiental das 
instalações. A Recomendação ministerial foi expedida em 07 de agosto de 2007, conferindo aos destinatários um 
prazo de 30 dias para cumprimento, posteriormente alargado por mais 20 (vinte) dias, tendo em vista a 
dificuldade manifestada pela prefeitura de Vila Velha.
De acordo com as comunicações recebidas pelo MPF, representantes da Prefeitura de Vila Velha e da GRPU/ES 
estabeleceram contatos, tendo o Município afirmado, segundo o Parecer Técnico SEMNA/CRN no 222/2007, de 
10 de agosto de 2007, que a Prainha da Concha não se encontra dentro dos limites do Parque Natural Municipal 
de  Jacarenema.  No  entanto,  como  se  trata  de  área  da  União,  o  Município  poderia  conceder  licença  para 
permanência da comunidade tradicional de pescadores, desde que estes apresentassem anuência da GRPU para 
regularização da ocupação da área.
A GRPU/ES, por sua vez, exercendo o poder de polícia que lhe é conferido por lei, diante da não apresentação 
de soluções alternativas, seja pela comunidade de pescadores, seja pela Secretaria de Meio Ambiente de Vila 
Velha, marcou para o dia 08 de novembro a remoção das instalações que ainda estejam na Prainha da Concha, 
tendo advertido a comunidade ainda em 19 de outubro de 2007, conforme cópia de comunicado constante dos 
autos.
A questão não é nova.
A  constatação  da  ocupação  irregular,  que  certamente  é  tradicional,  data  de,  pelo  menos,  2004,  quando  o 
Ministério Público Estadual instaurou o Procedimento Preparatório no 262/00, que veio ter ao Ministério Público 
Federal, pelo fato de a área em litígio constituir terreno de marinha.
Ainda em 2004, o Ministério Público Estadual expediu ofício PCVV/n0 586/04 à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Vila Velha, solicitando—lhe, entre outras providências, a identificação dos pescadores da área, a 
remoção dos barracos e do bar situados nas áreas de nascentes e a realização de estudo sobre a viabilidade de se 
construir uma estrutura em forma de ‘gavetões” para que os pescadores pudessem colocar seus barcos de pesca, 
sem interferir negativamente com o ambiente.
Desde então, a GRPU/ES anuiu à possibilidade de cessão da área ao Município (Ofício no 180-12—04/SESOC/
GRPU/ES), desde que este encaminhasse projeto especifico, com a respectiva licença ambiental.
A SEMMA/ Vila Velha chegou a vistoriar o local e, consoante Parecer Técnico SEMNA/CRN no 64/05, de 25 
de maio de 2005, ficara acordado que a organização não governamental INPAJA apresentaria um projeto de 
adequação das instalações , para apreciação pela municipalidade quanto viabilidade de autorização arnbiental, 
considerando a tradição cultural e a necessidade de sobrevivência da comunidade.
Passaram-se, portanto, mais de 02 (dois) anos e nada foi feito, seja pela comunidade, seja pela Secretaria de 
Meio Ambiente de Vila Velha. Desse modo, não se pode dizer que a Recomendação n° 33/2007 do Ministério 
Público Federal  não tenha observado longo prazo anterior para possível composição espontânea do conflito, 
tampouco se pode concluir que a comunidade de pescadores tenha sido surpreendida pela atuação da GRPIJ/ES, 
eis que há muito tiveram ciência da ocupação irregular da área.
Assim, nada indica que o alargamento do prazo marcado pela GRPU para a desocupação possa redundar numa 
solução rápida do conflito, que somente será equacionado se a própria comunidade de pescadores, em conjunto 
com a Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha, apresentar ao órgão federal a sua pretensão de ocupação 
susteritável do local.
Diante do exposto, o Ministério Público Federal mantém a Recomendação n° 33/2007, cujo prazo, apesar da 
prorrogação conferida, já expirou.
Ressalva, entretanto, que não se opõe à futura ocupação sustentável e ordenada da citada área de marinha, desde 
que  realizada  na  forma  das  leis  vigentes,  esperando  que  as  autoridades  envolvidas  estejam  sensíveis  à 
necessidade de dar pronta resposta à demanda da comunidade.
Dê—se ciência aos subscritores dos requerimentos em epígrafe e à GRPU, via fac siinile e, posteriormente, por 
meio de ofício.
Vitória, 07 de novembro de 2007.
LUCIANA LOUREIRO OLIVEIRA
Procuradora da República
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Anexo III

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 5.427

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

 Cria  a  Reserva  Ecológica  Estadual  de 
"Jacarenema". 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criada a Reserva Ecológica Estadual de "Jacarenema" situada na Barra do Jucu, no Município de Vila 
Velha,  de  acordo  com a  Lei  Federal  nº  6.938/81,  Decretos  Federais  nºs  89.336/84  e  99.274/90,  Resoluções  do 
CONAMA Nºs 04/95, 11/87, 12/89 e 13/90 e Lei Estadual nº 4.701/92.

Art. 2º - A Reserva Ecológica Estadual de Jacarenema tem por finalidade:

a) Proteger a área litorânea do Município de Vila Velha contra o desmatamento, a erosão do solo, a mobilização dos  
leitos dos rios e a ocupação da área por agentes poluidores e degradadores;

b) Preservar os ecossistemas naturais da área, assegurando a fixação e manutenção do equilíbrio do estuário do Rio 
Jucu;

c) Propiciar processo reprodutivo entre as diferenças espécies da fauna e flora locais, preservando-as da extinção;

d) Possibilitar  a  realização  de  pesquisas  e  estudos,  visando  otimizar  a  sua  preservação,  sem  contudo  afetar  as 
características naturais da área.

Art.  3º -  Fica  estabelecida  para  a  Reserva  Ecológica  Estadual  de  Jacarenema  a  seguinte  delimitação:  inicia  no 
cruzamento da Rodovia do Sol (ES-60) com a Rua 27 do loteamento Praia de Itaparica, de propriedade de herdeiros de 
Armando de Oliveira Santos; segue acompanhando a Rodovia do Sol até encontrar a ponte sobre o Rio Jucu (Ponte 
Waldir Zanotti), atravessa a ponte e segue acompanhando a Rodovia do Sol até encontrar a estrada que limita o Horto 
Florestal de Vila Velha, distância 1.046 metros;  segue até encontrar a divisa com os terrenos de herdeiros Aleixo 
Bergamim Peisino, distância 590 metros; seguindo no sentido sul, margeando os terrenos alagáveis situados à direita 
até encontrar o limite com o loteamento Santa Paula, distância 969 metros; segue até encontrar a estrada de acesso ao 
Clube dos Veterinários,  distância 814 metros; segue em sentido leste atravessando a Rodovia do Sol distância 101 
metros; segue margeando a Rodovia do Sol até divisa norte do terreno deTuffy Nader, distância 147 metros; seguindo 
em divisa com Tuffy Nader e outros até o encontro da parte à margem direita do Rio Jucu, distância 420 metros; segue 
pelos limites dos terrenos de Marinha até encontrar o Canal do Congo (Rio da Draga), distância 894 metros; atravessa 
o canal do Congo e segue até encontrar o Morro da Concha, contorna o Morro da Concha pela sua base até encontrar a 
foz o Rio Jucu, distância 1.536 metros; atravessa a foz do Rio Jucu segue pela Praia da Barrinha até encontrar a linha 
reta que dá continuidade à Rua 27 (vinte e sete) distância 3.035 metros; segue por essa linha e pela rua 27 (vinte e sete) 
até o ponto de partida, distância 301 metros; equivalendo a uma área de 247,36 ha (duzentos e quarenta e sete vírgula 
trinta e seis hectares) de terra.

Parágrafo Único - As áreas a que se refere o "caput" deste artigo encontram-se delimitadas no Memorial Descritivo 
(anexo nº 01) e na Planta Topográfica (anexo nº 02) que passam a fazer parte integrante desta Lei.

Art. 4º - Fica designada a Secretaria Estadual de Meio Ambiente como responsável pela fiscalização e gerenciamento 
da Reserva Ecológica Estadual de "Jacarenema".

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua  
publicação.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Ordeno, portanto, a todas às autoridades que a cumpram e a façam cumprir como nela se contém.

O Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania faça publicá-la, imprimir e correr.

Palácio Anchieta, em Vitória, 28 de julho de 1997.

(Diário Oficial: 30/07/1997)

VITOR BUAIZ
Governador do Estado

PERLY CIPRIANO
Secretário de Estado da Justiça

e da Cidadania

JORGE ALEXANDRE SILVA
Secretário de Estado para Assuntos

do Meio Ambiente

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA
E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

- I D A F -
MEDIÇÕES DE TERRAS

(...)

Anexo IV

Lei 2.947/74

(...)

Art. 1º - Constitui o Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Espírito Santo o acervo de bens 
móveis e imóveis existentes em seu território e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 
vinculação  e  fatos  memoráveis  da  História,  quer  por  seu  excepcional  valor  arqueológico  ou 
etnográfico, bibliográfico ou cientifico.  
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§  2º -  Equiparam-se  aos  bens  a  que  se  refere  o  presente  artigo  e  são  também sujeitos  a  tombamento  os 
monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com 
que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana 

(...)

Anexo V

Decreto 6.040/2007

              (...)              

               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; 

                     (...)

     

Anexo VI

Senhor Procurador,

Solicitamos a V.Exª a gentileza de estudar a possibilidade de adiar por um prazo de 60 
(sessenta dias) a remoção das benfeitorias (de madeira e alvenaria) edificados em área da 
União, localizados no Morro da Concha e Praia da Concha, no bairro de Barra do Jucu, 
Vila Velha/ES.

A razão do pedido está relacionada à ancestralidade da atividade na comunidade da Barra 
do Jucu (município de Vila Velha), bem como ao fato de que os pescadores dependem 
cotidianamente dos barracões como apoio logístico de suas pescarias, sendo a atividade 
pesqueira responsável pela subsistência e, pela geração de renda do referido grupo e de 
seus dependentes familiares. 

Os pescadores estão de acordo com o fato de que seus barracões devem ser regularizados 
e reestruturados, dentro das normas ambientais, o que os remete ao pedido de prorrogação 
da  retirada  de  seus  barracões  para  poderem,  junto  à  Secretaria  Municipal  de  Meio 
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Ambiente de Vila Velha, implementar um projeto alternativo, cuja elaboração está sendo 
orientada por técnicos de áreas afins e, em andamento.

Em anexo mandamos um abaixo assinado da comunidade de acordo com o pedido dos 
pescadores

         Atenciosamente,
         Comissão do grupo de interesse dos pescadores profissionais tradicionais da Barra do Jucu

         Anexo VII
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