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                                   RESUMO    



 
 
                 

 
 

 

 

O presente estudo relata as trajetórias de alguns moradores de Mundéus que 

vivem diretamente da pesca artesanal realizada Lagoa do Campelo, situada entre os 

municípios de Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana, na Bacia 

hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. O trabalho tem como objetivo central recuperar a 

memória dos pescadores e moradores mais antigos de Mundéus sobre a atividade 

pesqueira desempenhada historicamente nesta lagoa e com isso contribuir com os 

estudos antropológicos sobre os povoados de pescadores artesanais de beira de praia e 

de águas interiores no estado do Rio de Janeiro. A pesquisa tentou evidenciar como os 

ciclos da pesca artesanal estão intrinsecamente associados ao ecossistema, entendido 

aqui como um conjunto de interações políticas, ambientais e sociais.   
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                            SUMMARY 

 

The present study reports the trajectories of some Mundus residents who 

live directly from the artisanal fishery held in Lagoa do Campelo, located between the 

municipalities of Campos dos Goytacazes and São Francisco de Itabapoana, in the 

Paraíba do Sul River Basin. Central to recover the memory of the fishermen and older 

inhabitants of Mundéus on the fishing activity historically performed in this lagoon and 

with that contribute with the anthropological studies on the artisanal fishermen villages 

of beach and inland waters in the state of Rio de Janeiro. The research attempted to 

highlight how the cycles of artisanal fishing are intrinsically associated with the 

ecosystem, understood here as a set of political, environmental and social interactions. 
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                            INTRODUÇÃO     

  A Lagoa de Campelo, situada entre os municípios de Campos dos 

Goytacazes e São Francisco de Itabapoana, está localizada na Bacia hidrográfica do rio 

Paraíba do Sul. Assim como outras lagoas da região norte fluminense teve o seu espelho 

de água reduzido, após obras feitas pelo DNOS alterando alguns canais naturais. O 

grande marco destas intervenções de deu a partir dos anos de 1950 com a realização de 

obras hidráulicas, configurando uma das maiores políticas públicas nacionais da época, 

cujos efeitos podem ser identificados até os dias atuais.   

               A pesquisa tomou como base o povoado de Mundéus, considerado 

um assentamento rural de baixa renda, onde residem aproximadamente 80 famílias, a 

maioria delas teve sua reprodução social historicamente associada à pesca artesanal 

desempenhada na Lagoa do Campelo.   

Esta monografia, portanto, tem como objetivo central evidenciar a memória 

dos pescadores artesanais da Lagoa do Campelo e refletir sobre como a atividade 

pesqueira – e por que não dizer a vida dos moradores de Mundéus – está 

intrinsecamente associada aos ciclos de cheia e de seca desta Lagoa. As variações no 

volume d‟água, testemunhadas pelos moradores de Mundéus, desde os tempos mais 

remotos até os dias de hoje, marcam esta desafiadora dialética da abundância e da 

penúria, tal como em outros povoados de pescadores.  

 No primeiro capítulo, Entre a Família e a Pesquisa ou, em busca do objeto 

antropológico, tento expor ao leitor como cheguei ao meu objeto de análise. Associei as 

discussões sobre a problemática da pesca artesanal no norte fluminense, tal como 

relatadas pelo Prof. José Colaço – professor da disciplina Métodos de Pesquisa I e que 

logo se tornaria meu orientador de Iniciação Científica – com minhas próprias histórias 

de vida, uma vez que sou filha de um pescador do Rio Paraíba do Sul. Em seguida, 

descrevo como cheguei até a localidade de Mundéus, apresento meus interlocutores e 

relato os primórdios da pesquisa de campo.   

Quanto ao segundo capítulo, A Lagoa Como Era: A abundância, o Tempo 

de Glória e o DNOS, tentaram buscar as lembranças e as práticas dos pescadores e 

moradores de Mundéus que remetiam a um tempo que extravasa o sentido cronológico. 

o Tempo de Glória é aqui explorado com uma importante categoria nativa que revela 
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aspectos fundamentais da vida política, ambiental e social dos moradores locais. Este 

tempo – ou esta categoria – sempre era acionada em contraste com os períodos de 

dificuldades e incertezas enfrentados pelos meus interlocutores.  

No terceiro e último capítulo, A Lagoa Como É: Da Penúria à Esperança, é 

um relato que se concentra em dados mais atuais, sobre a condição da Lagoa do 

Campelo nos anos de 2015 e 2016 enquanto estive em campo. Ressalto que o início do 

trabalho de campo foi marcado por um duro período de seca da Lagoa, condição 

ambiental esta que foi se transformando com o passar dos meses e ao longo da 

realização do trabalho empírico. Considero, por fim, que foi um momento coletivamente 

difícil para os moradores de Mundéus, mas muito rico para a pesquisa, uma vez que a 

seca, tal como se apresentou em 2015, os impulsionava a falar sobre a “Lagoa como 

era” e da “Lagoa como estava” no momento exato do estudo, além de lançarem teorias 

sobre o futuro do ecossistema e de suas próprias vidas.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 
                 

12 
 

                                                  I  

                           Entre a Família e a Pesquisa  

                 Ou, em busca do objeto antropológico.    

A presente pesquisa me fez voltar ao passado, uma vez que sou filha de um 

pescador artesanal que desempenhou suas atividades de captura no Rio Paraíba do Sul, 

na cidade de Campos dos Goytacazes. A literatura sobre a pesca artesanal no Brasil, 

apresentada nas aulas ministradas pelo Prof. José Colaço parecia, aos poucos, fazer mais 

sentido para mim, na medida em que eu a conectava com a história de minha família e, 

sobretudo, de meu pai que criou sete filhos como pescador.   

Assim, depois de frequentar as reuniões do Núcleo de Estudos 

Antropológicos do Norte Fluminense Luiz de Castro Faria, o Neanf, onde tive contato 

com outras pesquisas em andamento que tinham como temática a pesca artesanal, decidi 

iniciar o trabalho de campo na localidade de Mundéus, em Guarus, na margem esquerda 

do município de Campos. A escolha do lugar se deveu a um fato associado a minha 

ocupação profissional: trabalho numa padaria que é muito frequentada pelos pescadores 

de Mundéus. Como conhecia alguns deles, achei que seria mais fácil iniciar a pesquisa.   

Neste mesmo período, estava lendo “Quanto Custa Ser Pescador 

Artesanal?”
1
 e pude perceber que o contraste entre dois povoados pesqueiros, no Brasil 

e em Portugal, pode revelar histórias que se baseiam nas memórias associadas ao ofício 

que homens e mulheres desempenham ou desempenharam por toda sua vida. A minha 

pesquisa, portanto, foi elaborada no contraste entre as minhas memórias e lembranças 

associadas ao meu pai, morador da Fazenda Santana, na Usina São João, durante o 

tempo no qual se dedicou à pesca, e meus interlocutores de Mundéus em sua relação 

com a Lagoa do Campelo, tanto no passado como no presente.   

“A descrição das atividades de captura evidenciou como pontagrossenses e 

carrasqueiros se relacionam com o ambiente em que vivem e trabalham. Mais que uma 

atividade desempenhada para suprir sua subsistência material, a dedicação á pesca, nos 

dois casos, revela, através da etnografia, um mundo repleto de significados conferidos 

por aqueles que a praticam”. (Colaço, 2015)   

                                                             
1COLAÇO, José (2015). 
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A história de minha família foi marcada por tempos de abundância e 

penúria, associados aos ciclos da natureza, tão conhecidos pelos grupos sociais que 

vivem com base nas mais variadas formas de extrativismo. No Rio Paraíba, a economia 

das localidades e municípios que os margeia estão sob constante influência do regime 

de suas águas. Por isso, me interessei em saber como os pescadores de Mundéus 

lidavam com a situação de seca da lagoa do Campelo e suas lembranças daquilo que 

surgiu como uma categoria nativa: o “`Passado Glorioso”, relevador de histórias que 

não apenas marcavam um tempo, mas, sobretudo, um conjunto de atividades associadas 

à atividade pesqueira, ao ambiente, e as percepções sobre a vida de meus interlocutores.  

Assim, este estudo teve como campo empírico a Lagoa de Campelo se 

baseou nas histórias vividas pelos pescadores artesanais, tomando como referência o 

período classificado por eles como “Tempo de Glória”, tal como será mostrado à frente.   

Mapa de Localização da Aréa de Estudo. 

 

Fonte: Google Earth, acessado em 10/01/2017. 

Estamos falando aqui da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul em uma 

área de 9,5km². Para chegar à Lagoa do Campelo, é preciso seguir a BR-101 no sentido 

Vitória, pela entrada do Aeroporto, por mais 13 km. Ao chegar a Mundéus, passa por 

uma porteira para ter acesso à lagoa de Campelo. Outro caminho é pela RJ-194, sentido 

Usina São João, onde é preciso seguir até a fazenda Santana, entrando à esquerda e 
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seguindo no sentido ao assentamento Zumbi dos Palmares. Quando chegar a Jacarandá, 

dobra-se à direita e segue por mais 7 km até chegar a Mundéus. 

Segundo informação do senhor Amaro Flor – Presidente da Associação de 

Pescadores de Mundéus e um de meus interlocutores principais – a lagoa do Campelo é 

formada pela água das chuvas e de pequenos córregos, ligada ao rio Paraíba do Sul 

através dos canais Vigário, como o principal canal de abastecimento da lagoa de 

Campelo, canal que está localizado na Usina São João. Sua vegetação marginal é de 

taboa e aguapé.  Anterior a “grande seca” ocorria aumento excessivo nas margens da 

lagoa e devido à diminuição do espelho da água, consequente a esse aumento da 

vegetação, pequenas ilhas se formaram. Hoje a vegetação se espalhou por grande parte 

da lagoa, exceto a área que está sendo usada pelos pescadores com plantações de rama 

devido ao cultivo.  

No início do trabalho de campo, fui à lagoa de Campelo, que até então era 

desconhecida para mim, mesmo sendo moradora de Campos. Mundéus, por sua vez, é 

um local com aproximadamente 400 moradores, 70 deles cadastrados como pescadores 

artesanais na Associação. Em uma de minhas primeiras idas, aproximei-me da Dona 

Arlete que estava em frente à sua casa. Apresentei-me como estudante da Universidade 

Federal Fluminense disse-lhe que possuía o interesse em conhecer as histórias dos 

pescadores e de seus familiares, como estavam vivendo e tirando o sustento familiar 

sem a lagoa, uma vez que estava totalmente seca quando deste encontro em 2015.  

Enquanto conversávamos pude observar vários barcos no quintal de sua 

casa e um amontoado de redes, algumas penduradas na telha da casa. Tal fato me 

remeteu a um sentimento de abandono com a população daquele local. Logo a dona 

Arlete, sem nem mesmo imaginar o que estava pensando, falou-me:   

“Você acha que é fácil viver sem saber como será o amanhã, 

estamos em uma situação que o amanhã é incerto e o que temos é 

viver o hoje.” 

Os primeiros relatos evidenciavam as dificuldades que a maioria das 

pessoas pertencentes ao povoado tem vivido desde “o tempo das obras realizadas pelo 

extinto DNOS”, que, pelo que pude perceber, em princípio, remetiam aos anos de 1950.  

É conhecido que nos anos de 1950, as obras do DNOS começaram a alterar a dinâmica 



 
                 

15 
 

das águas, em virtude da retificação do curso dos canais da região de Campos dos 

Goytacazes. Tratava-se de uma forma encontrada para reduzir os pontos de alagamentos 

nas lavouras, uma forma de irrigar, drenar e recuperar as terras consideradas 

aproveitáveis para a lavoura e pecuária e também de manter os cursos de água e dos 

reservatórios, tal como mencionada por pesquisadores da região. 
2
 

 As décadas seguintes foram marcadas por conflitos e tensões entre 

pescadores, pequenos agricultores, proprietários de terras e órgãos oficiais – dentre o 

qual próprio DNOS – motivados pela gestão e uso das águas. Alguns aspectos destes 

conflitos serão explorados nos capítulos seguintes. Basicamente, o que estava em jogo – 

e está até os dias de hoje – é o controle das comportas dos canais que estabelecem as 

ligações entre lagoas, rios e o oceano. Isto também foi explorado na pesquisa. Uma vez 

que o Canal do Vigário passou a ser controlado por diversas comportas e que estas, 

segundo os relatos dos pescadores mais antigos, permaneciam fechadas durante a maior 

parte do tempo. Dessa forma, nem os peixes nem as águas do Rio Paraíba conseguiam 

adentrar a lagoa do Campelo.   

Voltar ao passado das pessoas e poder ouvir histórias reais me fez viver e 

entender a história de minha própria família. Quando eu era pequena, meu pai saía de 

casa dizendo que iria ver o rio e sempre questionamos o que existia naquele rio, pois 

todos os dias pela manhã ele tinha que sair para vê-lo. Ficamos sem resposta por muito 

tempo, pois ele nunca falava, fingia que não entendia o que eu e meus irmãos estávamos 

perguntando. Foi então que entendi que essa saída do meu pai nada mais era que uma 

conversa com o Rio Paraíba, ambiente do qual tirou sustento para criar seus irmãos e 

seus filhos. Mesmo aposentado da atividade pesqueira, por muitos anos ele manteve 

uma relação afetiva com o rio, talvez pelo fato de que sua história – a história de nossa 

família – esteja tão entrelaçada com os ciclos do Paraíba.   

Hoje, aposentado, meu pai sente saudade do tempo em que navegava em seu 

barco e com suas redes, fazendo o que mais gostava, mesmo tendo outra profissão: a de 

pedreiro. A ida ao rio era para lembrar o tempo vivido – “os tempos de Glória” tais 

como ouvi em Mundéus – com barcos cheios de peixes e o prazer conferido pela prática 

da pesca artesanal. Aos 83 anos, atualmente, pode contar os momentos bons e ruins que 

                                                             
2 BIDEGAIN,Paulo&SOFFIATTI:2006,VALPASSOS:2006;VALPASSOS&COLAÇO:2006. 
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viveu no rio Paraíba do Sul com seu trabalho. Histórias que revelam a dialética da 

abundância e da penúria como marcas distintivas da pesca artesanal de pequena escala.  

 É impossível falar de pesca sem rememorar situações ligadas à minha 

família. Cada texto etnográfico que conheci e a cada conversa sobre a pesca artesanal no 

âmbito do Neanf, um filme em minha cabeça. Sempre me remetia ao meu pai e ao meu 

irmão, dos setes filhos, o único que seguiu a profissão de pescador artesanal. Foi através 

do trabalho de campo realizado para esta monografia que descobri um acontecimento 

vivido pelo meu pai, e até o momento desconhecido por mim, por ser um assunto que 

havia se tornado um segredo de família. Trata-se de um trauma vivido pelo meu pai que 

diz respeito a um perigo que passou no Rio Paraíba.   

 Com nove anos de idade, meu pai começou suas atividades de pescador, 

por causa das dificuldades de meus avós para alimentar a família. Cada vez que meu 

avô chegava à casa e a minha avó dizia que não tinha carne para almoço, ou seja, não 

tinha “mistura” – na linguagem local – para as refeições, surgia a necessidade da pesca 

no Rio como o único recurso para solucionar um problema tão imediato.  

 Foi então que meu pai começou a acompanhar meu avô ao rio, que até 

então só pescava para suprir a necessidade do alimento. Segundo ele, em pouco tempo 

voltava a casa com cinco ou mais quilos de peixes. A partir de então, meu pai se tornou 

pescador artesanal e, aos poucos, a necessidade foi se transformando em ofício. Meu 

avô era funcionário da Usina São João, em Campos dos Goytacazes, morador da 

Fazenda Santana, local onde pescava somente para sustento familiar. Se por um lado, 

foi a necessidade, por outro, cabe notar, que era comum que as famílias de classe média 

baixa, espalhadas pela baixada litorânea campista, detivessem de vários ofícios, dentre 

os quais, a pesca.  

  A partir da necessidade enfrentada pela sua família, meu pai se tornou um 

pescador artesanal. Em seu relato, que por longos anos foi pescador no rio Paraíba do 

sul, descobri a tristeza que sente em ver o rio na situação que se encontra com o nível 

tão baixo que novas ilhas surgiram, em sua fala abaixo:  

 “Choro ao ver o rio que por muitos anos alimentou vocês e que por muitas 

enchentes me assustou foram perdas de pessoas queridas, foram acidentes mais estou 

aqui com 83 anos para contar e reviver momentos alegre e triste vivido através da pesca. 
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Na época mulher não trabalhava fora, suas obrigações era tomar conta do lar e sendo a 

responsável pela criação dos filhos, mais a sua mãe muito me ajudou nas limpezas dos 

pescados e reparo nas redes. Sabe por que toda manha saio para ver o rio é para 

conversar, pois ele me entende como eu o entendo, que saudades que tenho do tempo 

que não volta, foram noites de frios, madrugadas dentro do rio mais ao amanhecer o 

barco cheio de peixes de varias espécies, olhar e ver que estão aparecendo ilha onde 

nunca existiu”.   

   Em nossas conversas, sempre estimulantes para o início da pesquisa, foi 

revelador descobrir um homem que sempre se mostrou forte e corajoso, mas que passou 

por momentos difíceis para levar adiante o ofício pesqueiro. Foram perdas de amigos e 

conhecidos, de materiais de trabalho e, devido à mudança repentina do tempo, em 

alguns naufrágios em virtude da mudança repentina das condições atmosféricas. 

Características da atividade pesqueira, que envolvem riscos e perigos, já tão bem 

descritos e apontados na literatura etnográfica.   

  Quando criança recordo-me que a cada mudança do tempo minha mãe 

corria para a janela e fitava o olhar na direção do rio Paraíba do sul, sempre preocupada 

com meu pai. Com olhar fixo, conversava sozinha pedindo a Deus para proteger meu 

pai dizendo: “Senhor proteja a todos que estão neste rio, acalma esta tempestade”. Para 

mim foi uma descoberta que me levou a pensar em todas as dificuldades enfrentadas 

pelos pescadores artesanais em uma época em que a pesca não era pouco reconhecida 

pelos órgãos públicos.   

  Ser pescador artesanal tinha pouco valor para a economia brasileira, 

comum um todo. Talvez porque a atividade, no período desenvolvimentista, era vista 

como transitória ou mesmo provisória, para membros de muitas famílias. Mesmo com 

alguns direitos trabalhistas reconhecidos, o que dominava a economia eram os 

produtores rurais, fazendeiros e os usineiros, como no caso da região norte-fluminense.  

  O “tempo dos antigos”, como se diz em algumas localidades rurais e 

pesqueiras da região, os muitos jovens de grupos sociais de baixa renda deixavam a 

escola para trabalhar com seus pais para ajudar no sustento familiar – quando existiam 

escolas nas localidades de moradia. Alguns exemplos são a história do meu pai, que 

reencontrei estimulada pela pesquisa, do Senhor Milton e de Dona Arlete, que serão 

contadas nesta monografia, a partir da relação deles com o ciclo das águas, das cheias e 
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das secas, da esperança e do desânimo, do ganho e da perda, da vida e da morte, ou, 

como apareceram na dialética da pesca, da abundância e da penúria.   

 Assim, contrastado lembranças de minha infância e histórias familiares, 

com as percepções de meus interlocutores de Mundéus sobre a passagem do tempo e as 

mudanças no regime das águas da Lagoa do Campelo, se desenrolou esta pesquisa.    
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                                            II 

                             A LAGOA COMO ERA  

              A abundância, o Tempo de Glória e o DNOS. 

  Imagem 1: Lagoa do Campelo como Era. 

 

Fonte: Blog do Roberto Moraes, acessado em 18/07/2015 

Segundo os moradores de Mundéus, a lagoa era bonita em toda a sua 

extensão, mas, por muitas vezes, ela foi capaz de assustar os moradores daquele local 

com as suas enchentes. Ao se remeterem ao passado, meus interlocutores, em sua 

maioria homens e mulheres com mais de sessenta anos, o classificavam como “Tempo 

de Glória”: um período no qual a atividade pesqueira era desempenhada com muita 

intensidade; tempo de mesa farta pela abundancia de peixes na Lagoa; mas ao mesmo 

tempo considerado um período duro e difícil no qual as estradas eram de chão batido e o 

povoado não tinha muita estrutura. Nos períodos de chuva, por exemplo, era 

complicado chegar ou sair de Mundéus devido aos alagamentos. Os pescadores falam 

até hoje que a Lagoa foi a principal fonte de renda para a maioria das famílias da 

localidade de Mundéus, durante o Tempo de Glória.  
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 Arrisco dizer que, para fins de referência, que o Tempo de Glória para os 

pescadores de Mundéus se deu entre 1950 á 1960, período no qual, as maiorias de meus 

interlocutores eram bastante jovens, porém, por conta de suas famílias, já estavam 

envolvidos na atividade pesqueira. A escassez material era amenizada pelas pequenas 

plantações cultivadas nos quintais das casas e a Lagoa era habitada por espécies como o 

robalo, a tainha, o sairú, o cumatã, o acará, o camarão. Além do amplo espelho d‟água, 

a captura também era realizada na grande extensão alagadiça de suas margens.   

O período também referente à percepção de uma Lagoa com grande volume 

de água – assim de como outros pontos de alagamento, rios e lagunas da região – mas 

que se combina com a atuação do DNOS na região fluminense
3
. Neste período já                                                              

Estavam em andamento às alterações e retificações nos cursos dos canais da 

baixada litorânea do norte fluminense, para diminuir os pontos de alagamento nas 

lavouras, porém os canais Cataia e do Vigário permaneciam “naturais”, pois só 

sofreriam intervenções da engenharia hidráulica e sanitária décadas mais tarde.    

Já a partir de 1950 o DNOS promove obras hidráulicas que tiveram grandes 

consequências para os rios e lagoas da baixada litorânea do norte fluminense. Um 

exemplo foi o dessecamento da superfície das lagoas de Campos dos Goytacazes, como 

a Lagoa Feia que fica a margem direita e a própria Lagoa do Campelo que fica na 

margem esquerda do rio Paraíba do Sul, a partir da construção de comportas para 

regulagem do fluxo de água entre as lagoas e seus afluentes. Como dito, considero que o 

tal Tempo de Glória remetido pelos pescadores inclui o período de atividade do DNOS 

na região, uma vez que as secas mais dramáticas relatadas pelos meus interlocutores só 

se deram décadas mais tarde do início das obras.   

Grande era o volume de água que entrava na lagoa de Campelo através dos 

canais naturais
4
. Segundo relato do Sêo Milton, pescador mais antigo do povoado, 

                                                             
3 O Departamento Nacional de Obras de Saneamento, criado na década de 1940, surgiu em um período 
de crescimento econômico no país,classificado por muitos especialistas como “desenvolvimentismo 
brasileiro”. O objetivo do órgão era restauração de salubridade em áreas alagadas, nas quais parte da 
população estava sendo afetada pela malária e outras doenças com intuito de revitalizar o ambiente e 
por consequência seus habitantes. A grande meta era o aproveitamento de toda áreas saneadas na 
utilização das atividades econômicas, nos serviços de higiene públicos, na agricultura e nos transporte 
de mercadorias. Sendo assim o grande número de povoamento das terras saneadas garantia a força de 
trabalho e uma população saudável. Mais detalhadamente sobre a criação e os objetivos do DNOS na 
região norte fluminense conferir em Valpassos (2006). 
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tamanho era o volume de água “que não dava pé” e o único prejuízo que todos da 

localidade tinham eram as casas impactadas pelas enchentes. Quando aconteciam, eles 

tinham que se alojar em casas de parentes, moradores de Jacarandá, ou até mesmo na 

Escola Municipal do local.  

 Em sua fala ele nos faz entender que quanto mais água no corpo da lagoa 

mais presença de peixes e mesmo com o “prejuízo das cheias” a Lagoa era outra nos 

Tempos de Glória.   

“Com todo transtorno que a cheia causava era bem melhor, pelo menos tínhamos 

peixe e ninguém morria por causa da enchente. Antes d´água chegar tirávamos os moveis, mais 

a fartura era grande assim como o volume de água chamado como tempo de glória, período de 

muita dificuldade não tinha luz, água em canada, mais o principal tínhamos que era a nossa 

principal fonte de renda muito peixes e uma lagoa bonita em sua extensão de tanta água, foram 

várias enchentes mais o principal era a quantidade de peixes que pescávamos”.  

Na enchente de 1966, a água passou por cima da casa do Sêo Milton, na 

medida em que Mundéus ficou alagada. Para sair do local, tinha que usar a canoa, que 

era o único meio de transporte, já que na época não usavam os barcos como os de hoje. 

Naquele tempo também não havia o Seguro Defeso, direito assegurado pelo Governo 

Federal aos pescadores profissionais registrados, que paga um salário mínimo nos 

períodos de suspensão da pesca, seja por catástrofes ambientais, seja por políticas de 

conservação.
5
   

Neste tempo, a regulação da atividade pesqueira, de acordo com Sêo Milton, 

era realizada pela Guarda Florestal com referência à legislação da época. Havia poucos 

pescadores cadastrados no Ministério de Trabalho. O cadastro era feito na Colônia de 

Pescadores com sede em na Praia de Atafona, localizada no município de São João da 

                                                                                                                                                                                   
4 Uma instigante análise sobre as barras naturais e sua capacidade de alimentar os sistemas 

lacunares pode ser encontrada em Mello & Vogel (2004) com especial atenção para os 

conhecimentos nativos em torno da construção da barra sazonal entre os pescadores de Zacarias, 

Maricá, no Rio de Janeiro.  

5 Sobre as controvérsias em torno dos períodos de defeso da região norte fluminense, em 

especial para os pescadores de águas interiores, ver Colaço (2010 e 2015).  
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Barra. Décadas depois, alguns pescadores passaram a se registrar na Colônia de Farol de 

São Tomé em Campos dos Goytacazes.  

Numa contagem informal deste período, a população de Mundéus girava em 

torno de 60 a 80 famílias aproximadamente com cerca de 30 pescadores artesanais em 

atividade. Sêo Milton era um dos poucos pescadores com registro, o que, de acordo com 

ele, gerava certa inveja e atitudes jocosas de outros locais. Como ele diz:  

“O bobo hoje está aposentado e fazendo bico com concerto de redes e nas 

confecções da mesma e os „espertos‟ estão „a ver navios‟”.   

Na fala acima, Sêo Milton quer dizer que hoje ele goza da aposentadoria, 

após 29 anos de contribuição como pescador artesanal, enquanto aqueles colegas que o 

chamavam de “bobo”, por pagar seus impostos, hoje estão sofrendo para se aposentar e 

não conseguem. Alguns se aposentaram por invalidez, consequência de alguma doença, 

como é o caso que como de Sêo Salvador. 

Imagem 2: Jornal Folha da Manhã 1980.  

 

Fonte: Arquivo Municipal de Campos dos Goytacazes.   

O Tempo de Glória foi aos poucos dando lugar às tensões com o DNOS, 

pois a Lagoa, no final da década de 1960, começou a se modificar. Os pescadores 
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relatam uma intensa perda no volume de água e escassez das variedades de peixes – 

para muitos deles devido às obras realizadas pelo DNOS. Desde então se intensificaram 

as brigas e conflitos com os produtores rurais da região por conta do uso da água e da 

apropriação dos espaços marginais da Lagoa.   

Cobrando uma posição clara do DNOS sobre os reais impactos de suas 

obras na Lagoa do Campelo, os pescadores decidiram arrancar as comportas instaladas 

no Canal Cataia, colocaram em uma caminhonete e levaram na casa do Presidente do 

DNOS, com apoio do vereador Aldemir Gonçalves, conhecido como o “Russo 

Peixeiro”. Tal fato ocorreu após exigência dos pescadores em 24 horas para o DNOS 

solucionar o problema da água na Lagoa do Campelo.    

Imagem 3 : Jornal Folha da Manhã, 1980.   

Fonte: Jornal Folha da Manhã consultada no Arquivo Municipal de Campos dos 

Goytacazes.   

Conforme indica a reportagem acima e as memórias contadas pelos 

pescadores artesanais, o DNOS no dia seguinte não tinha definido nenhuma medida 

quanto à atitude dos mesmos na retirada da comporta do canal Cataia, assim como foi 

em 1979 a grande manifestação dos pescadores da Lagoa Feia em relação à obra feita 

pelo DNOS alterando o curso de água e paralisando as dragas, anos que foram gerados 

muitos conflitos em torno da Lagoa Feia, fato acontecido no dia 17 de outubro de 1979
6
. 

                                                             
6 Sobre o conflito entre os pescadores da Lagoa Feia e o DNOS, em especial sobre o 

acontecimento da paralisação das obras do Canal do Rio Ururaí, ver Valpassos (2006).  



 
                 

24 
 

Em conversas com os pescadores é a Lagoa é sempre referida como a 

principal fonte de renda para todos de Mundéus. De acordo com eles, sua riqueza e 

beleza naturais seguiam bem sem a intervenção “do homem”, materializados, em suas 

falas, pelo DNOS. Através de pesquisa feita em uma matéria jornalística do dia 21 de 

Agosto de 1980, no Jornal Folha da Manhã há uma crítica do Centro de Norte 

Fluminense para a Conservação da Natureza, o CNFC – dirigido à época pelo ainda 

jovem professor e ambientalista Aristides Arthur Soffiati – ao DNOS devido a uma 

concepção oposta e antagônica ao conceito de Ecologia, tal como defendida pelas 

Ciências Ambientais e ativistas da época. Na concepção da época, para o DNOS “a 

natureza estava doente” e carecia de intervenções técnicas para ser recuperada com o 

objetivo de “servir ao progresso da sociedade nacional”. Um dos ramos da economia 

que mais se beneficiou com a secagem das regiões alagadiças, foi o setor 

sucroalcooleiro, por conta das extensões de terras “recuperadas” para o plantio da cana 

de açúcar, sua principal matéria prima. O desenvolvimento, nesta concepção, viria do 

engrandecimento desta indústria, ainda que as drenagens, secagens e retificações de 

cursos e espelhos d‟água, causassem impactos profundos nas atividades pesqueiras 

praticadas na região. Contra a concepção do órgão, o presidente do CNFCN salientou 

que para o DNOS o manguezal é “um ambiente doente e com cheiro desagradável” e 

“não produz cana e nem gado”. Enquanto para os ambientalistas é o ecossistema rico e 

fundamental para o equilíbrio da natureza.   

Imagem 4: Jornal Folha da Manhã, 1980. 

Fonte: Jornal Folha da Manhã consultada no Arquivo Municipal de Campos dos      

Goytacazes.  
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Em 1980 as manifestações contra as obras do “temido” DNOS ficou a cargo 

dos pescadores da Lagoa do Campelo, com o apoio do já mencionado vereador Russo 

Peixeiro, que após longas promessas se manifestaram arrancando as comportas do canal 

Cataia liberando a passagem da água, o que era ruim para os produtores rurais, que 

tinham o interesse de manter a comporta fechada para que não houvesse inundações em 

suas terras e plantações. Este acontecimento paradigmático aconteceu no dia 13 de 

Agosto de 1980.   

“Como as obras sanitaristas visavam o desenvolvimento econômico, e a 

agropecuária era consideradas a principal atividade regional, o aumento das áreas 

dedicadas a este setor constituía um dos objetivos do DNOS. Desse modo, este órgão 

incentivava e colaborava para que os fazendeiros locais ampliassem suas propriedades, 

o que era feito através da construção de diques que evitavam a inundação dos pastos e 

lavouras nos períodos chuvosos”. (Valpassos & COLAÇO: 2006).  

  Nesta mesma época, muitos fazendeiros influentes na região tinham grande 

interesse nas obras do DNOS, uma vez que a recuperação das terras alagadas 

significavam grandes extensões de terras cultiváveis. Um destes fazendeiros chegou  

sugerir ao órgão que a captação da água para suas terras tivesse como base a própria 

lagoa do Campelo e o Canal Cataia.   

Os pescadores alegavam prejuízos em suas atividades pesqueiras com a 

comporta fechada, uma vez que impediam o peixe de entrar pelo Canal. No dia 

seguinte, a equipe do DNOS esteve no local e mostrou para os pescadores que ao abrir o 

canal Cataia, a tendência da água era sair o que agravava mais a situação da lagoa. 

Mesmo assim, os pescadores não aceitaram a justificativa da equipe do DNOS e 

determinaram o prazo de 24 horas para que abrissem a comporta. Segundo a equipe 

técnica do órgão, a abertura das comportas iria agravar mais ainda a situação da lagoa, 

mas os pescadores permaneceram irredutíveis e ameaçaram arrancar as comportas. E 

assim, a controvérsia seguia.
7
  

                                                             
7 Arquivo do Jornal folha da Manhã no dia 21 de Agosto de 1980 Na página n. 06 a reportagem 

relata a medida adotada pelo DNOS em Campelo com o mesmo procedimento da Lagoa Feia.  

Informações coletadas através das histórias contadas pelos pescadores artesanais e pelo Jornal 

Folha da Manhã.   
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Em pesquisa no jornal Folha da Manhã publicado no dia  21 de Agosto de 

1980, o diretor do DNOS relata que a drenagem natural da lagoa de Campelo funciona 

como um “ladrão” de uma caixa de água, pois é o Valão Cataia que faz ligação da lagoa 

ao rio Paraíba do Sul. Mesmo com o questionamento do diretor do DNOS de que o 

nível da lagoa estaria mais alto do ponto de descarga no rio Paraíba do Sul e a   

justificativa de que o Valão Cataia não abastece a lagoa e sim drena para o rio, o motivo 

pelo qual o DNOS resolveu alterar o Valão e transformá-lo em Canal na colocação das 

comportas e das manilhas para construir o dique.   

Para evitar o dessecamento da lagoa de Campelo, o DNOS colocou 

comportas no valão enquanto trabalhavam. Os pescadores não entendiam a intervenção 

do mesmo modo que os engenheiros e removeram as comportas, à revelia do órgão. No 

projeto DNOS, de acordo com a reportagem, a construção teria uma tombada de 10 

metros cúbicos por segundo, através da parte mais alta pelo canal do Vigário ligando à 

lagoa do Vigário a lagoa de Campelo.  

 Tal controvérsia sobre as comporta gerou uma percepção negativa dos 

pescadores em relação à atuação do DNOS. Influenciados pelas tensões entre o órgão e 

os pescadores da Lagoa Feia e constatando a diminuição da variedade das espécies de 

peixes, bem como a redução do espelho d‟água da Lagoa do Campelo, o final dos anos 

de 1970 marcam também o final do Tempo de Glória e o acirramento dos conflitos com 

proprietários rurais do entorno.  

                  Os rios Pontes e Pires foram extintos após drenagens feitas pelo 

DNOS em torno da Lagoa de Campelo e que automaticamente foi construída uma 

estrada que ao cruzar o canal Cataia recebeu três manilhas e três tampões como se fosse 

uma comporta automática voltada ao rio Paraíba do Sul. Conforme o nível do rio 

Paraíba do Sul aumentava as comportas abriam e fechavam de acordo com o nível da 

lagoa e do rio, pois o controle da água do rio Paraíba do Sul para Lagoa ocorria pelas 

comportas de acordo com a cheia do rio
8
.  

 

                                                                                                                                                                                   
 
8 As informações coletadas foi a partir de conversa informal com o Professor Soffiatti na 

Universidade Federal Fluminense.    
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 Segundo os relatos abaixo do sêo Milton:  

“As relações estabelecidas pelo DNOS eram totalmente diferenciadas, se 

para os produtores rurais e os usineiros conseguiam controlar os conflitos da água 

interferindo e controlando nos procedimentos do órgão, para nos pescadores estávamos 

totalmente invisíveis socialmente, pois o único recurso contra o órgão era paralisando 

toda atividade física das atividades”  

 Em outra conversa, Sêo Milton relembra que a extinção do DNOS em 

1989, junto com a criação de novos órgãos de gestão e regulação dos espaços lacustres 

parece indicar uma mudança na configuração dos conflitos em torno da gestão das 

águas interiores:            

Imagem 3: Casa do Sêo Milton   

 

Fonte: Arquivo pessoal. Sêo Milton na Confecção de rede, tirada em 

17/06/2016.                                     

“Um tempo da falência do modelo autoritário como os coronéis em suas 

fazendas com os escravos, a diferença que foi nos anos 80, com grande necessidade de 

reaver o papel do Estado e a máquina administrativa para uma nova década com uma 

nova concepção de Estado com menor estrutura capaz de executar suas tarefas com 

menos recursos. Em 1988, cria-se a Fundação Superintendência de Rios e Lagoas 

(SERLA), para intervir nos conflitos entre produtores rurais e os usineiros na tentativa 
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de resolver as disputas pelas águas de forma informal entre ambos. Para nos pescadores 

de Mundéus e creio que para outro pescador foi bem melhor”.  

Em conversa com o Sêo Amaro Flor e Sêo Milton ambos me informaram 

que a partir de do ano de 2001 a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 

passou a operar as comportas de todos os canais, o que favoreceu a Lagoa do Campelo e 

a recuperação do espelho de água. Principalmente após a construção da barragem 

realizada pelos trabalhadores rurais do Assentamento Rural de Zumbi dos Palmares, um 

incentivo, à época, da Prefeitura, para gerar empregos aos Assentados e tentar 

solucionar o problema da gestão das águas na região.   

Com o objetivo de evitar inundações – o que causava prejuízo tanto para os 

produtores rurais, como para as populações de baixa renda que habitam regiões 

propícias para alagamentos – arrisco dizer que o início dos anos 2000 é marcado por um 

consenso de interesses sobre a questão da gestão as águas o que uniu, ao menos 

provisoriamente, pescadores, trabalhadores rurais e grandes proprietários de terras.  

Em 2001, os trabalhadores rurais do assentamento Zumbi dos Palmares 

fizeram uma barragem no canal Antônio Resende o qual era o responsável pela 

drenagem da lagoa procurando melhor qualidade da água do lençol freático, pois na 

época era ácida – em virtude do fluxo de água salgada adentrava através do canal 

Guaxindiba. Esta barragem, em consórcio com a limpeza do canal do Vigário, o grande 

responsável em abastecer a lagoa do Campelo através do rio Paraíba do Sul foi, de 

acordo com meus interlocutores, responsável pela gradual elevação do nível da água em 

Campelo, bem como pela qualidade da água do encontrada no lençol freático.   

Os pescadores de Mundéus entre 2001 e 2012 podem não ter vivido 

novamente o Tempo de Glória, mas pelo menos puderam retomar, com mais 

normalidade, suas atividades de captura, uma vez que a Lagoa do Campelo se 

recuperava gradativamente dos longos períodos de secagem e da diminuição de seu 

espelho d‟água.    

No entanto, em 2012, os pescadores alertavam os Poderes Públicos que a 

Lagoa voltara a secar. Tal como um fantasma que assombra Mundéus. Segundo Sêo 

Amaro Flor, Presidente da Associação de Pescadores da Lagoa de Campelo, na época, o 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA), o Instituto Nacional de Meio Ambiente e dos 
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Recursos Naturais (IBAMA) e a Secretária do Meio Ambiente de Campos dos 

Goytacazes foram acionados para manter a limpeza dos canais e a comporta do canal 

vigário abertas, uma vez que o nível da lagoa estava baixando, porém não teve nenhuma 

solução para o problema. Ao aprofundar com o pescador pude constatar sua indignação 

quanto ao alerta dado em 2012 aos órgãos competentes:  

“Hoje [2015] estamos passando por dificuldade sem necessidade, se 

tivessem dado atenção em 2012 nada disso teria acontecido, por falta de aviso não foi. 

Procurei quem poderia nos ajudar mais nada foi feito, não tenho estudo, mais tenho 

conhecimento o suficiente para entender o sofrimento da Lagoa e de cada família que 

depende dela com vida.”  

E foi justamente a Lagoa do Campelo seca e agonizando – assim como 

meus interlocutores – o que encontrei em 2015 quando iniciei o trabalho de campo. A 

imagem não deixava de contrastar, todo tempo, em minha mente, com o tal Tempo de 

Glória, sempre evocado nas conversas. Constatei, com meus próprios olhos e escutando 

suas histórias, que a vida dos homens e mulheres com os quais me deparei estavam 

associadas, umbilicalmente, aos ciclos daquela lagoa. Durante a realização do trabalho 

de campo entre 2015 e 2016 a Lagoa do Campelo ainda revelaria outras surpresas.       
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                                        III 

                           A LAGOA COMO É 

                          Da penúria à esperança    

Muitas são as historias contadas pelos pescadores artesanais da localidade 

de Mundéus. Personagens como a Dona Arlete, Sêo Salvador, Sêo Amaro Flor e Sêo 

Milton revelam a trajetória de um povo lutador e unido pelo mesmo objetivo: ver a 

lagoa amada de volta a vida, como diz a fala da dona Arlete abaixo.   

“Fui feliz e agradeço a Deus por meu esposo não esta aqui para ver a lagoa 

morta um deserto sem fim, jamais imaginei ver esta lagoa da forma que estar.”  

Observa-se então a preocupação da dona Arlete e todo o seu sofrimento com 

a seca da lagoa, porém ao mesmo tempo ela se encontra aliviada por seu esposo não 

estar aqui para ver a situação que estão vivendo sem lagoa, que sempre foi o sustento de 

toda a família.            

Imagem 5: Lagoa do Campelo   

 

Fonte: Arquivo pessoal. Seca da lagoa do Campelo, tirada em 17/07/2015, no 

início do trabalho de campo.   

A fotografia nos informa sobre uma lagoa de terra seca e apenas um 

diminuto espelho de água ao fundo. É mesmo difícil imaginar que esta terra seca era 
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coberta com grande volume de água e uma habitada por uma diversidade de peixes. 

Fácil, no entanto, é entender porque os pescadores locais vivem tão inseguros em 

relação ao futuro e tão descrentes da responsabilidade do Poder Público na gestão de 

áreas como esta.  

Quando comecei o trabalho de campo, o Tempo de Glória era 

constantemente mencionado quase como uma fuga para escapar da dura realidade 

contemporânea. O que eu observei estava mais para “tempo de desespero, desamparo e 

incertezas” sobre “como será o amanhã”.   

Segundo os relatos da Dona Arlete, os pescadores que possuíam maiores 

condições financeiras foram para a lagoa de Cima, mas, devido à falta de chuva dos 

últimos anos, tal lagoa se encontrava com o nível de água muito baixa e com poucos 

peixes. Assim, partiram para a Lagoa Feia onde havia mais peixes e o volume de água 

era considerado mais normal. Os pescadores da lagoa de Campelo ficaram 

esperançosos, mas os que eles não esperavam eram enfrentar os conflitos que estavam 

por vir. Por conhecerem pessoalmente alguns pescadores de Ponta Grossa dos Fidalgos 

– assentamento localizado na margem norte da Lagoa Feia – os pescadores de Mundéus 

não imaginavam que teriam problemas para pescar lá. Mas, ao contrário, de acordo com 

os relatos de Dona Arlete e de outros interlocutores, os pescadores de Mundéus 

encontraram resistência por parte dos pescadores da Lagoa Feia para desempenharem 

suas artes, com a alegação simples de que “eles não eram de lá”.  

Pescar em outros lugares fora de Campelo trouxe muitas dificuldades aos 

pescadores de Mundéus, tais como a danificação de redes provocadas por outros 

pescadores, o gasto com combustível para chegar até o local, desgaste físico com os 

deslocamentos e transporte do pescado eram maiores, entre outros motivos. Com tantos 

empecilhos, muitos pescadores optaram, momentaneamente, por comprar peixes dos 

pescadores da Lagoa Feia e outras localidades para comercializar em Mundéus e no 

mercado municipal em Campos dos Goytacazes. Conforme ouvi várias vezes: “vamos 

vender peixe dos outros no centro ou na cidade”.   

Já os pescadores com menor poder aquisitivo permaneciam em Mundéus 

fazendo outras atividades, tais como o plantio de ramas, conserto de redes e barcos, por 

não terem condições de à procura de novos rios ou lagoas. Um exemplo das 

dificuldades enfrentadas pelas famílias de pescadores vem da família da própria Dona 
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Arlete. Viúva de um pescador, mãe e avó de pescadores, a senhora diz que sair toda 

manhã para conversar com a lagoa em busca de esperança de uma nova vida, além de 

olhar para o céu e pedir a Deus para mandar chuvas, para ajudar todas as famílias de 

Mundéus.   

“Enquanto há fôlego de vida há esperança, ao olhar o espelho d‟água sei que 

ainda vive assim como eu vivo”.  

Com lágrimas nos olhos, Dona Arlete relatava o Tempo de Glória da fartura 

que havia em sua casa e na casa de seus vizinhos, olhando para aquele espelho d‟água 

diminuto, que um dia a fonte de renda de toda a família e do povoado. Viúva há 18 

anos, vive apenas com um salário mínimo e é o que mantém toda a família.   

Hoje a situação vivida pelos pescadores da Lagoa do Campelo vai além da 

falta de água e falta de trabalho para sustento familiar. A maioria dos pescadores são 

senhores que se criaram na pesca e foram acostumados a pescar em grandes 

quantidades. De acordo eles, as últimas décadas têm sido marcadas por uma gradativa 

diminuição da quantidade de peixes – ainda considerando os períodos em que a Lagoa 

estava cheia. Hoje com a seca, afirma que se pescarem 1 kg de peixe em um dia já é 

considerado muito.  

A intensidade da seca de 2015 obrigou diversos grupos – historicamente 

com interesses divergentes – a se unirem na tentativa de recuperar a Lagoa. O que os 

uniu foi algo deveras objetivo: a falta d‟água. Dessa forma, tanto pescadores artesanais 

como para os produtores rurais sentiam juntos os impactos da seca da Lagoa, pois se 

para uns não havia peixe, para outros, não havia água para irrigação das lavouras.   

   A solução se deu a partir da mobilização da “Rede Rios de Territórios da 

Cidadania” que reuniu representantes dos pescadores, agricultores e representantes dos 

municípios de Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana, juntamente com 

Secretário do Meio Ambiente do Estado, criando uma nova esperança e um novo tempo 

para as famílias que dependem da cheia da lagoa, ou seja, da ressurreição da Lagoa do 

Campelo. Mais uma vez, estava em pauta a limpeza do Canal do Vigário e abertura da 

comporta. Segundo relatos da dona Arlete:  

“Estamos em novembro aproximando das festas de final de ano e chegando 

o verão um período de férias escolares e um período de grande movimento de turistas na 
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lagoa que sempre foi um período de renda extra, devido o grande fluxo de turista que 

viam para se banhar na lagoa e no consumo de peixe e agora que ceias terão para 

oferecer aos nossos filhos e esposa, se nem trabalho tem. Hoje não tem peixe nem para 

consumo familiar quanto mais para venda, o turismo que acontece no momento e ver a 

tristeza de uma lagoa que existiu por longos anos com grande volume de água e hoje 

serve de pista para Moto Cross e quanto aos turistas que aqui aparecem são jornalistas e 

estudantes a procura de história vivida por nós durante os momentos de Glória vividos 

através da lagoa. Mais a vida é assim mesmo tristeza para uns e felicidades para outros, 

sei que um dia ela volta a encher só não sabemos quanto tempo teremos que esperar 

para vê-la com água e peixe. A necessidade da hoje e ter trabalho para sustentar nossas 

famílias, pois ajuda do governo não podemos contar, ou seja, não estão nem ai para a 

nossa situação se estamos comendo ou não. Diz que vai levar anos para que a lagoa 

possa voltar a ter água novamente e nos pescadores como ficamos, sabe que para quem 

tem fé nada é impossível e que Deus possa reverter essa situação na qual estamos 

vivendo, o homem pode prever o que quer mais é Deus que olha por nós”.  

A Prefeitura de Campos dos Goytacazes investiu no turismo em Mundéus 

colocando areia na beira da lagoa que para que ela também pudesse ser utilizada como 

área de lazer e banho em tempos quentes. Mas, com a lagoa seca, conforme aparece no 

relato de Dona Arlete, nem os turistas não aparecem e com isso os moradores perdem 

uma renda extra importante nos meses de verão.  

O ano de 2015 foi um período de muitas incertezas para os pescadores da 

Lagoa do Campelo. Foram tempos de solo seco jamais visto, daquela forma, mesmo 

pelos moradores mais antigos. Uma lagoa conhecida na região pelo seu grande volume 

de água, em 2015 se assemelhava a um deserto, pior do que um pasto, pois em 

Mundéus, nem água tinha mais.   

 Felizmente a mobilização da “Rede Rios de Territórios da Cidadania” 

surtiu efeito e com a abertura do Canal do Vigário no final de 2015 a Lagoa, meses 

depois, atingiu 2,5 de profundidade média, marca considerada satisfatória para Sêo 

Amaro Flor. As espécies de peixes, também aos poucos, voltam a aparecer na Lagoa. Já 

no início de 2016 a Prefeitura de Campos abriu a comporta do Rio Paraíba do Sul 

iniciativa e esta ação, associada à limpeza do Canal do Vigário, possibilitou a entrada de 

um volume maior de água na Lagoa. Assim, atualmente, os pescadores de Mundéus 
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parecem que vão se reencontrando, mais uma vez, com seu ofício, uma vez que a Lagoa 

começa a se reestruturar ambientalmente.  

 Entre 2015 e 2016, ou seja, durante o período no qual mais estive no 

campo, pude acompanhar um pouco o que muitas vezes foi chamado de “ressurreição da 

Lagoa”, após a limpeza dos canais, abertura das comportas ajuda, é claro, por um breve 

período de cheia do Rio Paraíba, suficiente para impulsionar a água. Para se ter uma 

ideia, no dia 05/04/2016, Sêo Amaro Flor capturou em quatro horas algo em torno de 50 

kg de peixes da espécie xingó. Na ultima medida realizada pela Defesa Civil que pude 

observar o nível do rio Paraíba do Sul estava com 5,33 metros na média sendo o maior 

afluente da Lagoa do Campelo.   

Considerada uma das mais importantes lagoas propícias para pesca artesanal 

em Campos dos Goytacazes, o relato de Sêo Amaro Flor revela como o povoado de 

Mundéus teve suas esperanças renovadas com Lagoa no último ano:  

 “Hoje vivemos um momento de alivio e felicidade, pois desde o inicio do 

ano todos os pescadores trabalharam com bom senso e não estão utilizando redes com 

malha pequena, afim de que evite capturar peixes da espécie traíra na qual não teve a 

sua reprodução recuperada diferentemente da espécie xingó que estamos pescando com 

abundância.”  

Na fala do Sêo Amaro Flor, se percebe a preocupação em manter todas as 

espécies recuperadas e conserva-las para que sirvam de sustento para as famílias de 

pescadores artesanais. Passar um ano sem expectativa de dias melhores em um cenário 

desolador, vendo diariamente uma lagoa sem água, sem peixes, sem vida e somente um 

solo totalmente rachado não foi fácil para meus interlocutores. Um período difícil que 

cada pescador teve que tentar solucionar um meio de sobrevivência para poder sustentar 

a família e não passar necessidade, pela falta de trabalho. Poucos foram os pescadores 

que tiveram condições de se manter na pesca nas condições descritas acima.  

Muitos pescadores procuraram outras atividades para suprir as necessidades 

pessoais e familiares, tais como ajudante de pedreiro, limpando de terrenos da região. 

As mulheres, que sempre trabalharam na limpeza e venda dos peixes e nos consertos 

das redes passaram a trabalhar como diaristas, domésticas ou cuidadora de idosos. Uma 

forma de garantir o sustento familiar uma vez que poucos pescadores recebem auxilio 
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do Poder Público. No período as mulheres tinha a responsabilidade de cuidar do lar e na 

criação dos filhos, poucas as mulheres que ajudava seus maridos. Por opção deles 

mesmo pelo machismo que a obrigação de trabalhar era deles e não delas, enquanto 

algumas trabalhavam para aumentar a renda familiar. Com o renascimento da lagoa as 

mulheres dos pescadores continuaram com seus trabalhos fora do povoado 

acrescentando a renda familiar. Hoje todas as esposas estão trabalhando fora de casa, 

exceto as que estão aposentada ou doente. 

Com a Lagoa cheia e a temporada de pesca indo “de vento em popa” foi 

mais fácil fazer os pescadores falarem das técnicas de captura que utilizam atualmente. 

Uma delas é a Pesca de Barranco. Ela pode ser feita com varas de pesca utilizando iscas 

como bolinho de farinha, minhoca, manjuba, tripa de galinha e pode ser utilizada vara 

de molinete, um tipo de pesca que não exige equipamentos especiais. É a técnica é mais 

utilizada pelas esposas dos pescadores no período da tarde.  

Uma pesca de rede muito utilizada – inclusive em outras localidades da 

região – é a Minjuada. Esta consiste em sair com o barco até em um determinado ponto 

da lagoa, que depende de cada conhecimento especifico do local, estender a rede 

durante a tarde e pela madrugada saem para conferir e “colher” os peixes que ficaram 

presos. Também é conhecida como Rede de Espera. O tamanho do peixe capturado 

varia de acordo com o tamanho da malha utilizada na rede. Se a malha for 1 a 2 dedos 

pesca peixes menores, se for de 3 a 4 dedos os peixes são maiores. Os tipos de peixes 

capturados através desta técnica são variados. Os peixes mais valorizados são o piáu, o 

robalo, a tainha, a traíra, a cumatã. Já os peixes menores são a piaba, o sairú, o acará. O 

apetrecho pode chegar a medir até 100 metros de cumprimento.  

Outra técnica é a Pesca de Gaiola utilizada na captura de camarão e lagosta 

que exige o uso de um apetrecho – uma espécie de gaiola que submerge – bastante 

comum na região. Segundo os pescadores este recurso é proibido pelo IBAMA, por 

também capturar peixes pequenos.   

Também há a rede lançada manualmente, quer seja na beira ou dentro de 

lagoa, rios ou mares, conhecida como Pesca de Tarrafa que varia em simples, pequenas 

ou grandes. A tarrafa ou rede lançada é uma técnica de arremesso feita da seguinte 

maneira: enrole a linha colocando-a na palma da mão gire o corpo antes de solta-la no 

ar. A rede, ao cair na água, deve estar em circulo e não embolada. As tarrafas grandes 
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medem aproximadamente um raio de 1,8m sendo utilizadas para iscas maiores e são 

mais fáceis de ser lançadas. Já a tarrafa pequena mede aproximadamente 1,5m sendo 

mais fáceis de manusear. Essa técnica é muito utilizada pelos pescadores para pescar 

iscas que varia de acordo com o tamanho da malha e qual a espécie a ser pescada. 
9
   

  Imagem 6: Lagoa do Campelo  

Fonte: Lançando a tarrafa na pesca de iscas, tirada em 23/12/2016.  

Há também uma técnica conhecida como Pesca de Mão. Com pouco 

movimento na água e agachado através das moitas procurava a oca onde o peixe se 

escondia – normalmente da espécie Acará. É uma técnica na qual não se sabe ao certo o 

que se está pescando no momento em que a mão fica em baixo da água.  

Um aparelho muito utilizado nos Tempos de Glória e que vem sendo 

novamente utilizado é o Juquiá. Feito em bambu verde e em formato cilíndrico com 

uma abertura embaixo, se assemelhando a um cone, possui uma abertura na cavidade 

superior para que o braço de pescador possa alcançar o peixe capturado.        

 

                                                             
9
 Tarrafa muito utilizada pelos pescadores na pesca de iscas, uma rede de pesca circular com 

peso distribuído em toda circunferência. Uma técnica de arremesso de mão que para ser perfeito 

tem que abrir antes de cair na água. Imediatamente o pescador puxa enroscando os peixes na 

malha, ao puxar a tarrafa o diâmetro diminui deixando os peixes no centro.  
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Imagem 7: Material de pesca   

 

Fonte: Arquivo pessoal. Juquiá, tirada em 24/12/2016.  

Técnica muito utilizada em alagados com água abaixo da cintura, onde o 

pescador bate o aparelho na água enquanto anda até perceber algo dentro do juquiá. 

Segundo conversa com alguns pescadores, por diversas vezes, quando pensavam que 

havia pescado uma traíra ou um acará descobriam ter capturado uma cobra d‟água ou 

muçum.   

A pesca artesanal tem seus riscos, desafios que a cada dia surpreende até os 

mais experientes dos pescadores, pois são eles que detêm da responsabilidade das 

decisões durante a pesca. Para a pesca artesanal na Lagoa do Campelo são utilizadas 

pequenas embarcações tais como barcos, nos dias de hoje e canoas, nos Tempos de 

Glória. O grupo de pesca é formado por familiares consanguíneos ou aparentados.   

 No mapa abaixo observamos a hidrografia do sistema do Campelo, onde 

encontra- se os canais ligados a Lagoa do Campelo, como também a mesma e seu curso 

até desaguar no rio Paraíba do Sul. Sendo a lagoa o numero 49 no mapa e possuindo 

uma área de 1.262 35 há (hectares), segundo informação do mesmo.  
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 Imagem 8: Mapa da Rede Hidrográfica da Bacia do Sistema Campelo  

 

 

Fonte: Arthur Soffiati (Revista Informe Ambiental: LAGOA DO CAMPELO).  

                    

A Lagoa do Campelo, tal como se encontra atualmente, tem sua área divida 

entre os municípios de Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana, sendo 

localizada, portanto no limite dos dois municípios. Os principais canais ligados a Lagoa 

do Campelo são o Cataia e Vigário, podendo ser observados também no mapa, 

juntamente com os demais que deságuam dentro da lagoa e compõem o Sistema 

Hidrográfico do Campelo. O que se pode ressaltar ao observar o mapa abaixo que não 

aparece o povoado de Mundéus que vive próximo à lagoa, por este não ser considerado 

uma aglomeração urbana e sim rural.     
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Imagem 9: Lagoa do Campelo: uma nova história.  

 

Fonte: Arquivo pessoal. A Lagoa do Campelo de volta à vida, tirada em 

06/04/2016.  

Uma nova história pode ser contada com o “retorno da vida” na Lagoa do 

Campelo. Durante o trabalho de campo, já em abril de 2016, pude perceber os 

moradores de Mundéus, com os quais encontrava há mais de um ano, com suas 

esperanças renovadas em vista da recuperação da Lagoa. Aos poucos retomavam suas 

rotinas de idas e vindas da pesca, com dias bons e dias ruins, tal como é a vida de 

pescador.  

Ainda é grande a quantidade de tabuas – vegetação típica de lagunas de 

restinga – em meio às águas cristalinas, mas para os pescadores o que interessava era a 

vida dentro que se renovou, de um ano para outro, na Lagoa. Segundo o Coordenador 

da Defesa Civil, Henrique Oliveira em sua fala abaixo:  

“Desde o ultimo verão a Prefeitura de Campos, com a autorização do Instituto 

Estadual do Ambiente (INEA), abriu comportas para levar água do Paraíba para a 

Lagoa do Campelo. A medida foi suficiente para que ocorresse a recuperação do 

seu nível”.
10

 

                                                             
10 Matéria do Jornal O Diário do dia 06 de abril de 2016, em seu texto diz: Lagoa do Campelo 

recuperada. Página 4.   
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 Até mesmo o Jornal “O Diário” do dia 06 de abril de 2016, fala de uma 

lagoa recuperada e 80% das espécies de volta às águas depois do temido um ano de 

seca. Sem dúvida, alívio para os pescadores de Mundéus, de Brejo Grande, Lagoa do 

Campelo. 
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                       CONCLUSÕES    

Esta monografia pretendeu descrever a relação que os pescadores de 

Mundéus têm com a Lagoa do Campelo e com a atividade pesqueira historicamente 

desempenhada na região. Assim, todo o texto recupera memórias dos Tempos de Glória 

que nos desvelam faces ocultas da história, política, ambiental e social deste povoado e, 

por que não dizer de parte significativa da região norte fluminense.   

Em 2009 a Prefeitura de Campos dos Goytacazes investiu no turismo, 

colocando areia fina na lagoa na prática de banho em tempo quentes, nos finais de 

semana e feriados quando as famílias se reuniam na lagoa para lazer, com churrasco, em 

baixo das árvores, pesca de vara e banho. Movimentando o comercio local que para os 

moradores era a forma de aumentar a renda familiar além da pesca, ruas e os bares 

lotados durante todo o dia, à noite para manter o movimento do local, havia forro nos 

bares.  

No entanto, com a seca de 2015, para desespero dos moradores, os 

pescadores ficaram praticamente impossibilitados de pescas e os turistas pararam de 

movimentar o local. Infelizmente, neste período, o movimento passou a ser dos curiosos 

e jornalistas para ver a lagoa seca. Foi um período que a ausência de políticas públicas 

se tornou mais evidente no local, pela falta de programas e ações sociais dos poderes 

públicos.   

Já em 2016 a Lagoa do Campelo, após importante mobilização política que 

uniu grupos sociais e poder público, começou a se recuperar, voltando, aos poucos, a ser 

um ecossistema capaz de ser explorado novamente pelos pescadores artesanais da 

região. Outro fator positivo que ocorreu independente das mobilizações foi a cheia do 

Rio Paraíba do Sul em 2016 que ajudou na restauração dos volumes de água e dos 

estoques de peixes. Alguns afirmam que foi uma Providência Divina que fez com que a 

Lagoa “ressuscitasse” nestes tempos.  

O certo, no entanto, é que a recordação das histórias antigas, contadas pelos 

meus interlocutores principais, contrastadas com o que pude observar nestes quase dois 

anos de trabalho de campo, ratificam a ideia de que a atividade da pesca artesanal de 

pequena escala – quer seja realizada em beiras de praias ou em águas interiores – estará 

sempre marcada pela dialética inequívoca da abundância e da penúria. Os homens e 

mulheres associados à pesca artesanal, por sua vez, dão exemplos de luta, persistência e 

paciência, para lidar com as dificuldades impostas pela vida social e com as vicissitudes 

do meio ambiente, sejam estas causadas por intervenções antrópicas ou não. São, dessa 

forma, representantes de um modo de vida que teima em resistir ao desaparecimento.       
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Juquiá símbolo histórico para os 

pescadores da Lagoa do Campelo em Mundéus. 

 

 

Juquiá uma técnica muito utilizado pelos pescadores de Mundéus nos 

“Tempos de Glória”, hoje é utilizado em tamanho menor como luminária nas 

casas. Um material fácil e pratico para fazer e de baixo custo para os pescadores. 

Uma vez que o material e retirado da natureza a única despesa que tem é com a 

compra do barbante (na criação para apetrecho de casa) ou com o arame (na 

criação como material para a pesca artesanal). O principal material utilizado na 

confecção do juquiá é o bambu, o arame e barbante.  

Como lembranças dos tempos de fartura, os pescadores locais passaram a 

fazer o juquiá menor como enfeite de casa como: lustre, enfeite para estante e 

abaju, uma forma que encontraram para relembrar os tempos que sua mesa era 
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farta. Para confeccionar o juquiá é utilizado bambu verde, deixa seca e depois 

pintam com verniz. 

                     Tornou-se um símbolo para o povoado pesqueiro devido ao período 

considerado por eles como o “Tempo de Glória” antes das obras do DNOS que acabou 

alterando o curso dos canais (forma encontrada para reduzir os alagamentos e 

valorizando a terra tornando-a produtiva para a lavoura e agricultura), período de vários 

alagados onde o juquiá era muito utilizado na captura dos pescados como traíra, acará.  
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