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RESUMO  
 

Nesta dissertação apresento a trajetória do processo de criação 

da reserva Extrativista Marinha de Itaipu na cidade de Niterói – 

RJ. Para tanto me detenho sobre processos sociais que se 

relacionam com os pescadores de Itaipu, utilizando etnografias 

produzidas no local ao longo de quarenta anos e as apresentando 

em torno de um tema comum. Apresento-as de forma processual 

considerando as ressignificações em torno do tempo, espaço e 

por fim na organização social.  

Além disso, trabalho com outros processos ligados ao 

enquadramento profissional dos pescadores no Brasil para no 

final apresentar a trajetória de aproximadamente quinze anos da 

criação da Resex-Mar de Itaipu. 

Ao final concluo conectando estes processos que culminam com 

a aplicação de direitos diferenciados para os Pescadores 

Profissionais Artesanais Tradicionais de Itaipu. 

 
 
 
 
 

 

 

Palavras-chave: Pesca Artesanal; População Tradicional; Reserva Extrativista; 

Administração de Conflitos. 
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ABSTRACT 
   

In this dissertation my aim is to describe the path of Itaipu’s 

Marine Extractive Reserve (MER) creation in the city of Niterói 

- RJ. For that matter, I work with social processes that relate to 

Itaipu’s fishermen using ethnographies that stretch over a period 

of forty years constraining it around a common subject. 

Considering these social processes as re-significations around 

time, space and finally on social organization.  

I also work with other processes linked to the professional 

framing of fishermen by Brazilians governmental institutions 

through time. Furthermore I describe the path of the creation of 

Itaipu-MER.  

At the conclusion I finish this dissertation connecting those 

processes that ended within the implementation of differentiated 

rights for the Pescadores Profissionais Artesanais de Itaipu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Handcraft Fishing; Traditional Peoples; Extractive Reserve; Conflict 

Management. 
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1. Introdução 

1.1. De onde escrevo 

 
Esta dissertação foi feita dentro do Programa de Pós Graduação em Sociologia 

e Direito e relaciona as visões da Sociologia e da Antropologia sobre fenômenos que 

envolvem a administração de conflitos e processos sociais. O trabalho também foi 

elaborado dentro de um projeto de pesquisa sob a coordenação do professor Roberto 

Kant de Lima: Capes Ciências do Mar para a Formação de Gestores em Áreas 

Marinhas Protegidas. O projeto integra uma linha de pesquisa do Instituto de Estudos 

Comparados em Administração Institucional de Conflitos (InEAC) e do Núcleo de 

Pesquisas sobre Práticas e Instituições Jurídicas (NUPIJ)1. 

Ela não deixa de ser também resultado de um esforço do Núcleo Fluminense 

de Estudos e Pesquisas (NUFEP) que trabalha em conjunto com os pescadores de 

Itaipu desde a década de 1970, quando Roberto Kant de Lima realizou sua pesquisa 

etnográfica. De certa maneira me proponho a registar um ciclo de trabalho que acabou 

por culminar com a criação da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (Resex-Mar) 

através do decreto2 do governo do Estado do Rio de Janeiro Nº 44.417, de 30 de 

setembro, de 2013. 

Desta forma, neste trabalho, me detenho sobre processos sociais que se 

relacionam com os pescadores de Itaipu. Um deles está ligado à dinâmica da pesca e à 

organização social dos pescadores e, para trabalhar com esse processo, uso 

etnografias feitas ao longo de 40 anos em Itaipu, trabalhando com as ressignificações 

ocorridas. Outro processo trata das mudanças no enquadramento profissional do 

pescador ao longo dos anos, usando para tanto bibliografia que aborda o tema. Por 

                                                
1 Núcleo da Faculdade de Direito da UFF. 
2 Anexo 1. 
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fim, descrevo uma trajetória que perdurou por 15 anos até a criação da Reserva 

Extrativista Marinha de Itaipu e Piratininga.  

Ao final interconecto esses processos em torno de uma mesma trajetória pois, 

na verdade, esses processos sociais têm uma questão em comum que pode ser tratada 

como uma análise situacional. Ela diz respeito ao enunciado em uma reunião em que 

o pescador Jairo afirmou ser “Pescador Profissional Artesanal Tradicional de Itaipu”. 

1.2. Bem vindo ao Canto de Itaipu  

  
 A praia de Itaipu fica localizada na Região Oceânica do município de Niterói, 

e faz parte do 2o Distrito de Itaipu. O Canto de Itaipu é a porção localizada mais a 

leste da praia e fica bem próxima, chegando até o costão rochoso, do Morro das 

Andorinhas, que é parte integrante do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET). 

Desde 2013 a área marinha de frente a praia é uma Reserva Extrativista Marinha. 

 A praia é limitada a leste exatamente pelo Morro das Andorinhas e a oeste 

pelo Canal de Itaipu. Após o canal é que se encontra a Praia de Camboinhas3. Até o 

final da década de 70 a praia de Itaipu era uma só e se estendia até outra formação 

rochosa que adentra o mar conhecida como Pedra do Canto da Ponte e que marca a 

divisão com Piratininga. O “canal da vergonha”4 seccionou a praia de Itaipu em duas, 

e provocou a remoção dos pescadores que habitavam ao sul do canal, na atual praia de 

Camboinhas.  

 O acesso à praia se dá pela Estrada Francisco da Cruz Nunes. Esta é a única 

entrada da praia de Itaipu, o que dá certo ‘isolamento à área’. No entanto, a praia de 

Itaipu está somente a 20km do centro de Niterói. O Canto de Itaipu fica limitado pelo 

Morro das Andorinhas e pelo canal, lagoa e praia de Itaipu. Esse isolamento é 

quebrado, porque no local há um ponto final com algumas linhas que atendem 

destinos na cidade de Niterói, bem como levam até a cidade do Rio de janeiro. Ainda 

existe o “transporte alternativo” que cobre linhas e trajetos parecidos com os dos 

ônibus. As linhas de Itaipu são: Itaipu – Centro – 38; Maria Paula – Itaipu – 52; 

Várzea das Moças – Itaipu – 42; Itaipu – Candelária (antiga Castelo) – 770D.  

                                                
3 A praia ganhou esse nome porque em 1958 o navio Camboinhas, vindo da argentina, encalhou na 
beira da praia. Ainda se encontram restos do navio quando a maré está baixa. 
4 Alguns pescadores se referem desta forma ao canal que ligou permanentemente a praia à lagoa de 
Itaipu. 
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Mapa 1: Canto de Itaipu e suas cercanias 

 No canto de Itaipu se encontra o antigo Recolhimento de Mulheres de Santa 

Teresa onde atualmente está sediado o Museu de Arqueologia de Itaipu. Há também o 

Sítio Arqueológico da Duna Grande, onde foram encontrados sambaquis que 

atestariam o uso do local por populações pré-colombianas há cerca de oito mil anos 

atrás. Em Frente ao Museu, do outro lado de um pátio que é usado como 

estacionamento, encontra-se a sede da Colônia de Pescadores Z-7. Na Colônia, alguns 

pescadores, que não têm casa no Canto ou não tem espaço em casa, guardam seus 

petrechos e redes em pequenos boxes.  

 Além das casas de pescadores e de não pescadores há um variado comércio – 

formado por mercadinhos, diversos bares e restaurantes – que atende às demandas dos 

moradores do local e dos frequentadores da praia. Muitas destas lojas são das famílias 

ligadas à pesca e, durante a alta temporada, as vendas são significativas gerando um 

incremento, ou até se tornando sua renda principal. 

As casas e o comércio estão arranjados de maneira bem próxima e a 

locomoção entre eles se dá a pé, pois as distâncias não são significativas. Redes 

podem ser vistas penduradas do lado de fora das casas - normalmente as de malha - e 

é muito comum ver os pescadores se ocupando dos afazeres da pesca, manutenção 
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dos petrechos, conversando e bebendo. Este arranjo arquitetônico, em “relação 

harmoniosa com a paisagem” foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio 

Cultural (Inepac). No tombamento de 1987, processo Inepac E-18/300.459/85, pode-

se ler:  
A área protegida denominada Canto Sul da Praia de Itaipu corresponde a 
um pequeno trecho do litoral do município de Niterói que resistiu ao 
processo de parcelamento inadequado do solo, cuja ocupação mantém 
ainda uma relação harmoniosa com a paisagem natural circundante, 
formada pelo Pontal do Morro das Andorinhas, as Ilhas da Menina, do Pai 
e da Mãe, o aldeamento de pescadores e o histórico Recolhimento de Santa 
Teresa5. 

 

    
Foto 1: Navio Camboinhas encalhado (Retirada da internet autor não identificado)  

 Os diferentes locais onde os pescadores se concentram para se socializar, nos 

afazeres ou bebendo “uma cerveja”, se relacionam diretamente com os diferentes 

grupos de dentro da praia. Decerto que os limites não são rígidos, há grande interação 

entre estes grupos, mas é evidente que há uma distinção que está ligada à própria 

organização da pesca.  

                                                
5 Disponível em: 
<http://www.inepacnovo.rj.gov.br/modules.php?name=Guia&file=consulta_detalhe_bem&idbem=139
>. Acesso em: 25 fev. 2014. 
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 Durante o período do verão, férias e dias de sol e calor, a localidade fica cheia 

de banhistas que frequentam a praia. A atração, além de aproveitar as águas calmas da 

Praia de Itaipu, é participar da socialização com os moradores de lá. Nessa época os 

bares e restaurantes estão sempre cheios, a areia também fica cheia de cadeiras e 

mesas. Em sua quase totalidade as cadeiras e mesas são de plástico não rebatível, nas 

quais se pode comer ou beber confortavelmente, diferente do padrão das 

“barraquinhas” e “cadeirinhas” de outras praias de Niterói e Rio de Janeiro. 

 Não são apenas pescadores que vivem no canto de Itaipu, mas não há como 

não olhar o local como uma comunidade de pescadores. Em Itaipu, tudo de maneira 

direta ou indireta se relaciona com a atividade. Desde as atividades em terra até os 

usos e atividades do mar. Esta ligação entre ambiente e comunidade, ou de como a 

comunidade vem se apropriando do ambiente e o ressignificando, não é recente: 

 
As informações mais remotas encontradas sobre a pesca de Itaipu estão 
nos volumes das Memórias Históricas do Rio de Janeiro, de José de Souza 
Azevedo Pizarro e Araújo, o monsenhor Pizarro, que coligiu dados e 
documentos sobre o estado do Rio, a partir de 1781, preocupado em 
registrar, principalmente, a situação das unidades católicas sediadas na 
região (ARAÚJO, 1945). Embora não se refira diretamente aos pescadores 
que habitassem ou trabalhassem no local, o autor registra, na Freguesia de 
S. Sebastião de Itaipu (...). Na “Colecção de Documentos Officiaes – 
Dados Estatísticos e Commerciaes Nacionaes e Estrangeiros”, publicada 
em 1876, o suplemento sobre a província do Rio de Janeiro apresenta, em 
relação à Freguesia de S. Sebastião de Itaipu (com quatro mil habitantes, 
criada por Alvará de 12/1/1755), no município de Niterói, informações 
sobre a atividade da pesca no local. Há referência à pescaria “em grande 
escala na lagoa de Itaipu e Piratinanga [...] que abundão em peixes e 
camarões, nas quais pescão imensas rêdes e canôas” (BRASIL, 1876), são 
citados, inclusive, os arrendatários dessa pescaria, José Luiz da Silva & 
Irmãos. Além disso, são arrolados vários proprietários de canoas de 
arrastão e de rede alta, para pescaria no Arraial (O antigo Arraial de Itaipu, 
próximo à praia, onde futuramente também se instalaria a sede da Colônia 
de Pescadores), e os dois agentes da Capitania do Porto, lotados no Canto 
da Ponte (...) e na Barra de Piratininga (BRASIL, 1876). (PESSANHA, 
2003, pp.21-22).6 

 

 Os registros também indicam trocas estabelecidas entre os pescadores e 

agricultores vindos do Engenho do Mato. Também havia a forma de comercialização 

do excedente por “congos” que eram pequenos comerciantes que iam buscar os peixes 

em Itaipu e vender pela região utilizando burros para o transporte da carga 

(PESSANHA, 2003).  Os pescadores começaram a estabelecer comércio com bancas 
                                                
6 ARAUJO, José de Souza Azevedo Pizarro e. Memórias Históricas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1945. v.4, 6. 
BRASIL. Supplemento da Colleção de Documentos Officiaes – dados estatísticos e comerciais 
nacionais e estrangeiros. Rio de Janeiro: [s.n.], 1876.  
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da Praça XV no Rio de Janeiro e, segundo Pessanha, também se estabeleceram 

relações de empréstimo, quando os “banqueiros” da praça XV financiaram a compra 

de canoas grandes em troca da produção pesqueira. “Seu Chico”7 conta que no tempo 

de levar o pescado até a praça XV, algumas companhas adaptavam velas às canoas 

para poder fazer o percurso que tinha aproximadamente nove milhas náuticas8. 

 Em 1923 foi aberta a estrada que liga Itaipu a Niterói, e na década de 30, em 

decorrência de regulamentações do setor pesqueiro promovidas pelo governo de 

Getúlio Vargas, o entreposto de Niterói começou a ser utilizado para comercialização 

do pescado.  

  Toda a região do entorno de Itaipu sofreu mudanças com crescente 

urbanização. Na década de 70 essas transformações chegaram a Itaipu e mudaram o 

cenário da comunidade de pescadores. Foi neste momento que se iniciou uma das 

trajetórias desta dissertação, que lhe serve de guia e, ao mesmo tempo, é abordada 

como tema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Jorge Nunes de Sousa, o “Seu Chico” é pescador de Itaipu, na década de 1970 pescava com Natalino 
e foi interlocutor de Roberto Kant de Lima. Atualmente ele é presidente da Associação Livre dos 
Pescadores e Amigos da Praia de Itaipu. 
8	Aproximadamente 16km.	
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2. O pesquisador e a Praia 

2.1. Trajetória acadêmica e o campo 
 

Minha trajetória acadêmica começou pelo Canto de Itaipu, em 2001, quando 

retomei os estudos do curso de Ciências Sociais na UFF e assumi uma bolsa de 

iniciação cientifica no Projeto Integrado do CNPq: “Religião, Direito e Sociedade em 

uma perspectiva comparada” sob a coordenação do professor Roberto Kant de Lima, 

meu orientador na graduação. Minha entrada no NUFEP estava ligada à relação 

construída em 1999 com o então mestrando (e atual orientador) Ronaldo Lobão 

durante a disciplina Antropologia II ministrada pelo professor Kant e auxiliada por 

ele.  

A partir deste momento comecei a frequentar regularmente as reuniões do 

NUFEP onde me integrei a outros projetos do núcleo, sendo um dos responsáveis pelo 

levantamento etnográfico da praia de Itaipu no projeto Interdisciplinar (Antropologia 

e Biologia Marinha): “Espaço público, meio ambiente, democracia e conflitos: Os 

desafios das reservas extrativistas marinhas no litoral do estado do Rio de Janeiro 

(Itapesq)”.  

Minha primeira visita a campo foi realizada conjuntamente com o pesquisador 

Delgado Goulart, que já tinha experiência de campo com pescadores em Arraial do 

Cabo, objeto de sua dissertação de mestrado. Chegamos à praia de Itaipu por volta das 

9h da manhã, um tanto tarde para acompanhar a faina da pesca, e me senti perdido e 

desconfortável em meio a todos os acontecimentos que presenciei.  

O que contribuiu para esse sentimento é que a praia sempre havia sido para 

mim um lugar de veraneio eventual. Sendo natural da região serrana do Rio de Janeiro 

e por preferir o espaço da montanha - na época já praticava montanhismo há seis anos 

- meus finais de semana eram quase que exclusivamente dedicados a subir montanhas.  

Assim, minha primeira visita a Itaipu resultou em uma grande incompreensão 

do que acontecia. Fiquei somente observando a maior parte do tempo e foi possível 

perceber, mesmo com todo meu desconforto, a aglomeração e centralidade do espaço 
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em frente ao “rancho” do pescador Aureliano de Souza Mattos (Mestre Cambuci). 

Deslocamos-nos para o rancho onde tentamos estabelecer contato e nos apresentar: 

 
(...) Delgado, que estava com uma filmadora, começou a filmar uma canoa 
que acabara de “encalhar” 9 . Esta canoa era de Cambuci e sua 
“companha”10 tinha acabado de pescar. Notei a grande aglomeração em 
torno da canoa para ver o pescado, que foi vendido sem eu entender como. 
Após este momento, Delgado e eu fomos até Cambuci, que se encontrava 
atarefado em frente a seu barracão. Depois de nos apresentarmos, Delgado 
começou a fazer perguntas a Cambuci, que embora respondesse a todas, 
não se mostrava muito receptivo. Notando esta situação, Delgado 
agradeceu pela atenção e então demos por encerrada esta visita a campo. 
(MIBIELLI, 2004, p.8). 

 

 

 
Foto 2: A "Companha" de Cambuci indo para outro “lanço”. ("Lanços de um Dia de Verão”, MIBIELLI - 

2004.). 

A estratégia traçada para entrada e construção do campo, desta forma, estava 

diretamente ligada a uma forma de fazer Antropologia que não considera o “outro” 

como um simples informante. O trabalho realizado visou construir uma interlocução 

(Cardoso de Oliveira, 2000) com alguns pescadores no local, especialmente com 

                                                
9 Categoria local para o procedimento de tirar a canoa da água e pôr a mesma na areia, usando para isso 
“estivas”, que são peças de madeira as quais servem para fazer a canoa deslizar diminuindo o atrito 
com a areia e permitindo o deslocamento da embarcação. O processo inverso é o “desencalhar”. 
10 Companha é o grupo de pescadores que se reúne para pescar em conjunto. Para mais detalhes ver 
Kant de Lima e Pereira (1997), Pessanha (2003) e Mibielli (2004). 
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Cambuci11. A construção desta interlocução se deu com objetivo de ampliar o 

horizonte etnográfico sobre Itaipu e produzir uma etnografia sobre a pescaria, 

reatualizando as etnografias da década de 70, principalmente a de Kant de Lima, que 

se deu através de outra rede de relações locais. Esta metodologia ajudou a criar uma 

nova vinculação não somente minha, mas também do grupo de pesquisadores 

vinculados ao projeto Itapesq12. 

Após o término da monografia em 2004 frequentei a praia esporadicamente. 

Como pesquisador retornei à praia em 2012 já no mestrado em sociologia e direito  

para acompanhar uma reunião de pescadores com pesquisadores do Núcleo de 

Solidariedade Técnica (SOLTEC/ UFRJ). Esta reunião visava a apresentação dos 

pesquisadores aos pescadores para identificar projetos de desenvolvimento 

sustentável para o local. 

Foto 3: Reunião entre Pescadores, SOLTEC e NUPIJ, no Canto de Itaipu. (Mibielli - 2012) 

 

Onze anos após a minha primeira ida a Itaipu voltei a ter um sentimento de 

estranhamento semelhante ao primeiro contato com a praia. As mudanças eram 

visíveis na estrutura física, principalmente porque em 2009 houve uma intervenção 

                                                
11 O principal produto acadêmico deste trabalho de campo e interlocução foi minha monografia de 
conclusão do curso de Ciências Sociais intitulada “Mestre Cambuci e o Sumiço da Tainha: Uma nova 
imagem da praia de Itaipu”, além de um ensaio de antropologia visual intitulado: “Lanços de um dia de 
Verão”. 
12 Projeto coordenado por Roberto Kant de Lima no âmbito do NUFEP.  
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urbanista capitaneada pela Gerência Regional do Patrimônio da União do Estado do 

Rio de Janeiro (GRPU) que visou a delimitação dos “terrenos de marinha” e, 

consequentemente um  “ordenamento” do uso da praia. A quantidade de embarcações 

na areia diminuíra, o sistema de esgoto fora melhorado. O mais visível, entretanto, 

foram as intervenções em casas e comércios, como a diminuição de varanda que 

ocorreu no bar “Casa da Sogra” (Lobão, 2010b) mesmo havendo o tombamento do 

Canto de Itaipu pelo Inepac. 

No entanto, uma mudança menos óbvia ocorrera na dinâmica social da pesca.  

Demorei a organizar mentalmente meu estranhamento. Afinal, o Canto de Itaipu que 

já se tornara “familiar” se reapresentava como “exótico” (DAMATTA, 1978). Mas 

aos poucos fui dirigindo meu olhar em e sobre o campo, com visitas esporádicas à 

praia, através de conversas com a pesquisadora Luciana Loto (que realiza trabalho de 

campo na localidade para sua tese de doutoramento) e com outros pescadores além de 

Cambuci. Essas novas inserções me propiciaram olhar a dinâmica social dos 

pescadores por outros ângulos e basicamente me colocaram com duas entradas no 

campo, na “beira da praia” e “fora da praia”. 

 Na “beira da praia” onde esporadicamente fui para participar e observar as 

pescarias, mais uma vez comecei centrado na companha de Cambuci, mas não me 

prendi tanto à rede de relações mais próxima a ele. Conversei e também observei a 

“companha” de Lula e alguns pescadores de “rede de malha” e “linha”. As visitas à 

“beira da praia” serviram para rever a praia e as pescarias e sentir as mudanças 

ocorridas ao longo de 10 anos.  

No “fora da praia” minha socialização se dava nas reuniões realizadas pela 

Secretaria Estadual do Ambiente (SEA) e pelo Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA) para a criação da Resex tanto na Paróquia de São Sebastião de Itaipu quanto 

dentro da sala do NUPIJ na Faculdade de Direito da UFF, onde foram discutidas 

algumas estratégias de ação do processo. Meu campo, para este trabalho, começou em 

agosto de 2012 e durou até fevereiro de 2014, quando então foram eleitos os nomes 

dos representantes e suplentes para formar o Conselho Deliberativo da Resex.  

Desta maneira minha pesquisa se deu em duas esferas do mesmo campo, um 

na beira da praia, "de pés molhados" outro nas reuniões que visavam construir a 

Resex. No entanto, meu campo na “beira da praia” não foi marcante na construção da 

relação com os pescadores, por outro lado minha participação nas reuniões parece ter 

marcado mais fortemente a minha presença no campo.  
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Durante conversas com os pescadores fui algumas vezes questionado sobre o 

processo de criação, na maioria das vezes era para saber como eu avaliava a 

possibilidade13 de ela ser efetivamente criada. Sempre dei minha opinião, ressaltando 

o escopo de minha participação no processo, sendo da UFF e do NUPIJ (mas 

reconhecido por alguns pescadores como sendo do NUFEP), éramos parceiros juntos 

aos pescadores e à Secretaria de Estado do Ambiente para criação, mas não seria o 

NUPIJ, muito menos eu, protagonista institucional e político do processo. Contudo, 

como apresentarei no capítulo 5, a participação dos pesquisadores foi ativa em 

diferentes âmbitos de uma rede de articulação de ideias, pessoas e instituições que 

culminaram com a instauração da Resex.    

 

2.2. Organizando e apresentando um processo social de 40 anos 

A discussão teórica apresentada na monografia de graduação tinha como base 

uma concepção de campo ancorada na teoria antropológica de Bronislaw Malinowski 

(1984) Sendo eu um estudante de graduação em Ciências Sociais, a ideia de fazer um 

exercício etnográfico "clássico" fora o mote do meu trabalho de campo. 

O reflexo dessa teoria e visão sobre o que seria o conhecimento antropológico, 

foi o que chamei de “nova imagem da praia de Itaipu”, que se bastava em si mesmo. 

Em outras palavras, apresentei a praia de Itaipu quase como um local isolado do 

entorno, onde as dinâmicas da pesca apareciam quase que intocadas frente às pressões 

externas, embora a monografia abordasse as mudanças ocorridas na dinâmica das 

pescarias locais a partir do “sumiço da tainha”14.  

Desta forma minha monografia trazia uma imagem que, para além daquela 

que fora criada sobre Itaipu por Roberto Kant de Lima na década de setenta, não 

deixava de corresponder a uma visão estrutural funcionalista daquela realidade. Da 

mesma forma que etnografias inglesas da virada do século XIX para o XX retratavam 

povos das colônias britânicas sem mencionar a própria influência do império britânico 

e de seus agentes nestes locais, como "Os Argonautas do Pacífico Ocidental".  Por 

conseguinte,  em "Mestre Cambuci e o Sumiço da Tainha", questões como a pressão 

                                                
13 Havia sempre uma desconfiança sobre o resultado positivo de criação da Resex, devido as outras 
tentativas terem sido frustradas e algumas terem terminado diante de conflitos entre os pescadores.  
14 O sumiço da tainha é a categoria nativa usada para o desaparecimento da entrada de cardumes de 
tainha na enseada de Itaipu. A pesca da tainha realizada através de cerco com vigia era a atividade 
principal dos pescadores de Itaipu como registrado por Kant de Lima (1997). 
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exercida pela especulação imobiliária, turismo, urbanização crescente do espaço e até 

mesmo o processo de tentativa de implementação da Resex Itaipu apareceram de 

forma marginal. 

A partir de determinados acontecimentos (ao longo destes 40 anos de relação 

que o NUFEP tem com o Canto de Itaipu) a dimensão temporal será desenvolvida 

como questão teórica e metodológica e tomará como base a abordagem processual, 

tendo como inspiração, para tanto, os estudos da escola de Manchester - como os de 

Gluckman (1987) e Turner (2005). Embora não tivesse como objetivo realizar um 

estudo historiográfico, pareceu-me que produzir uma narrativa etnográfica, baseado 

na observação do processo recente de criação da Resex de Itaipu, sem levar em 

consideração os processos ocorridos e registrados em diferentes anos reduziria a 

compreensão sobre este processo.   

Também não seria minha intenção negar a etnografia ou uma aproximação 

etnográfica para com o tema, mas permanecia uma questão teórica e metodológica: 

como trabalhar nos eixos temporais da sincronia e diacronia? Como abordar as 

constantes ressignificações nas artes de pesca, na dinâmica da patronagem e 

representação dos pescadores e da relação cada vez mais estreita da cidade de Niterói 

com o Canto de Itaipu ao longo dos anos?  

Propus, então, ultrapassar a dimensão sincrônica do trabalho de campo e 

percorrer o eixo diacrônico. Em outras palavras, trabalhei com processos sociais ao 

longo do tempo que foram registrados em etnografias de outros pesquisadores do 

NUFEP (KANT & PEREIRA, 1997; MIBIELLI, 2004 e CARVALHIDO, 2012) e por 

meu próprio campo atual (2012-14) bem como a relação que estabeleci com os 

pescadores do local.  

Tal decisão se vincula essencialmente à formação da Antropologia no Brasil, 

que tem como um dos seus principais temas o próprio fazer antropológico, suas 

técnicas, bem como a intrínseca ligação entre método e resultado. Em outras palavras, 

a escrita e suas hipóteses têm como lastro a qualidade da relação de interlocução 

desenvolvida entre o (s) grupo(s) tema da pesquisa e o pesquisador, como argumenta 

Cardoso de Oliveira (2000). 

Não é raro ouvir críticas de não iniciados em Antropologia ou de outros ramos 

das Ciências Sociais em relação ao tom intimista no qual os primeiros capítulos, 

Introdução, Construção do “Objeto” e Metodologia, geralmente são escritos de forma 

pouco científica na visão daqueles. No entanto este tom tem a ver com o que, ao 
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longo da formação da Antropologia contemporânea, principalmente da corrente 

interpretativista inaugurada por Clifford Geertz, e posteriormente à virada pós-

moderna, foi considerado o eixo central da disciplina, a etnografia.  

Para me filiar a essa tradição, considero de grande relevância - para a 

compreensão do material empírico e seus limites - minha posição dentro do campo. 

Diferentemente de alguns campos etnográficos, onde o antropólogo é o único a 

estudar determinada sociedade ou cultura, minha posição no campo se constitui em 

uma trajetória acadêmica dentro de todo um grupo que se inclinou sobre a localidade 

formando parcerias que saíram dos limites das páginas de dissertações e livros.  

Acredito, desta forma, que o trabalho que desenvolvi em Itaipu não é só meu.  

Estar ali sendo pesquisador do NUFEP, ou do NUPIJ, já carrega em si um ethos. Meu 

trabalho faz parte deste esforço coletivo e espero ter deixado, mesmo que 

timidamente, a minha marca no trabalho do grupo e no local. Mesmo considerando o 

trabalho fruto de um esforço institucional escolhi escrever em primeira pessoa, tendo 

em vista que este trabalho é feito a partir da minha experiência no campo, da praia de 

Itaipu e da “academia”.    

Há uma multiplicidade de temas que serão abordados e a escolha destes temas 

não foi aleatória, ela esteve baseada nas premissas em que me apoiei para montar meu 

argumento em torno das formas de engajamentos e acoplamentos a partir do caso da 

Resex de Itaipu e das políticas públicas e de governo.  

As principais temáticas que serão abordadas de forma descritiva dizem 

respeito aos pescadores e pescarias de Itaipu em seus lugares tradicionais, bem como 

à trajetória do enquadramento profissional dos pescadores por diferentes órgãos 

governamentais em distintas épocas e administrações e, por fim, o processo de criação 

da Resex de Itaipu que durou aproximadamente 15 anos.  

Esses temas foram tratados de forma separada em capítulos e mesmo que 

sejam dados processuais os considerei como a etnografia do local, na qual descrevo 

processos sociais, legais e políticos.  
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3. Construindo uma visão diacrônica a partir de estudos sincrônicos  

3.1. Etnografias em meados da década de 70 

 
Os dados sobre os pescadores e pescarias de Itaipu aqui apresentados 

remontam a pesquisas de meados da década de 70, com o trabalho de campo de 

Roberto Kant de Lima e Elina Pessanha. Eles puderam acompanhar de perto um 

processo que se tornou um marco negativo para os pescadores de Itaipu: a construção 

do canal que ligou em definitivo a lagoa de Itaipu ao mar, implicando no isolamento 

de vários “portos”15 de pescarias do contexto da praia de Itaipu.  

Logo em seguida houve o loteamento da área isolada, destinada a uma classe 

média emergente, que caracteriza o bairro de Camboinhas nos dias de hoje. Desde 

então existe uma pressão crescente sobre os pescadores de Itaipu vinculada aos 

interesses do setor imobiliário e de outros órgãos públicos (LOBÃO, 2010b. KANT 

DE LIMA & PEREIRA, 1997). 

A trajetória dos dois pesquisadores tem vários pontos em comum. Ambos 

foram alunos do professor Luiz de Castro Faria, eram alunos de mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional e haviam 

trabalhado conjuntamente para a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca 

(SUDEPE), que liderou o Plano de Assistência a Pesca Artesanal no litoral do Estado 

Rio de Janeiro (PESCART). As dissertações de ambos foram publicadas como livros 

entre 1997 e 2003 na coleção Antropologia e Ciência Política pela EdUFF16, Editora 

da UFF. Embora haja proximidade temporal e espacial e pontos de contato na 
                                                
15 Os “portos” são pontos ao longo da praia onde os pescadores pescam de “arrastão”, cada local tem 
sua característica.  
16 O livro Pescadores de Itaipu, além da autoria de Kant de Lima também conta com o trabalho de 
Luciana Pereira que usou a fotografia como fio condutor para comparar dois tempos distintos da praia 
de Itaipu. 



 

 19 

descrição entre os autores, o fio condutor de análise das pescarias e dos pescadores foi 

distinto. 

Elina Pessanha, em seu livro “Os Companheiros”, concentrou-se na relação 

entre “companheiros” que eram os pescadores organizados em uma mesma equipe em 

torno de uma “companha” de uma “pescaria”17 enquanto unidade produtiva. A época 

existia “companhas” de pescaria de “arrastão” (“canoa grande”) e de “emalhar” 

(“canoa pequena”). Estas eram as duas principais artes de pesca. Entre 1975 e 1976 o 

“arrastão” envolvia aproximadamente 64 pescadores diretamente na atividade 

divididos em oito “companhas”, enquanto a “rede de malha” 15 pescadores divididos 

em cinco “companhas”. 

 A divisão dentro de uma “canoa grande” para a pesca de “cerco” e “lanço à 

sorte” era bastante especializada e os papéis atribuídos a cada fazer/pescador eram 

bem demarcados. Na pesca de “cerco de cardume” era necessário um total de oito 

“companheiros”, fora os ajudantes da “puxada de rede”. Dentre estes oito 

“companheiros”, seis embarcavam na canoa para a realização do “cerco”: quatro 

“remadores” (“ré”, “meio”, “contrameio” e “proeiro”), “contramestre” e “mestre”; e 

mais dois em terra: “Vigia” e “ponta de cabo”. 

Por outro lado, a pesca de “lanço à sorte” era realizada predominantemente 

durante o “verão” e, como o nome sugere era realizada de maneira fortuita sem se 

concentrar em um cardume avistado por um “vigia”. Assim sendo, esta modalidade 

não precisava de tantos companheiros para realizá-la, tanto em terra quanto 

embarcados.  

Na pescaria de “emalhar”, Pessanha aponta que a divisão de tarefas na 

“companha” não era tão especializada e contava somente com três pescadores, sendo 

um mestre e dois companheiros, as tarefas envolvidas também eram menores e 

necessitavam de menor especialização.  

 
Na companha de arrastão, portanto, a divisão de trabalho se apresenta mais 
diversificada, e afora as tarefas que (como na pesca de emalhar) implicam 
a movimentação dos instrumentos maiores – canoa e a rede -, as demais 
tarefas são realmente distribuídas entre os oitos companheiros (...) Essa é 
uma característica, aliás, que vai distinguir o cerco com vigia do lanço à 
sorte, em que desaparecendo a figura do vigia, o mestre se torna 
responsável absoluto por todas as iniciativas da companha. (...) 
Comparando-se os dois tipos de companha, então, podemos perceber 

                                                
17 Pescarias em Itaipu não é só a pratica da pesca, a categoria significa o conjunto de petrechos e 
embarcações destinadas a uma arte de pesca. 
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algumas diferenças importantes. Todas elas decorrem, sem dúvida, do fato 
que, no arrastão, observa-se uma divisão de trabalho mais complexa (...). 
Isso não ocorre da mesma forma, atualmente, na pesca de emalhar, em que 
um dos remadores deixa o remo para lançar a rede e outro troca o seu por 
dois, além do próprio mestre acumular funções com um dos remadores até 
recolher a rede(...) (PESSANHA, 2003, pp. 88 – 89). 
 

A autora abordou a hierarquia e as relações estabelecidas entre os 

“companheiros” e indicou que suas posições eram bem demarcadas. Também 

descreveu o percurso dentro da hierarquia entre os “companheiros”, que teria como 

posição inicial, e de menos saber, o “ponta de cabo” e como posição final a de 

“mestre” ou “vigia”.   

A partir dos relatos da pesca de “arrastão” realizada pelas “canoas grandes” 

ela refletiu sobre a relação dos pescadores com os donos de “canoa grande” e destes 

últimos com os da “canoa pequena” que realizavam a pesca de “rede de malha”. A 

autora relatou que havia uma imposição de regras do grupo de pescadores que 

submetiam os pescadores de “rede de espera” a sua temporalidade dando sempre a 

preferência à pescaria da tainha. 

 
O tempo ganha assim, também, uma conotação que extrapola o aspecto 
meramente ecológico, vinculado à incidência da espécie. A época da tainha 
não é apenas a época em que ela objetivamente aparece, mas é também o 
período em que o pessoal da tainha faz valer sua definição social do espaço 
da praia, em que se impõe como grupo destacado e que realmente 
predomina na pesca em Itaipu. (...) Neste sentido, a época da tainha, como 
tempo, tem implicações estruturais, pois refere-se a movimentação de todo 
grupo de pesca de Itaipu, informando a predominância da pesca de arrastão 
sobre as outras modalidades de pesca ali praticadas. (PESSANHA, 2003, 
pp. 47-48.). 
 

As pescarias citadas por Pessanha e Kant foram basicamente as mesmas, 

sendo que Kant as organiza, em sua etnografia, por embarcação utilizada. As 

pescarias de canoa pequena eram: Pescaria de Cerco (com rede alta ou curvineira); 

Pescaria de Caceia (rede alta) e Pescaria de Rede de Espera (rede alta ou curvineira); 

Espinhel (linha de aprox. 100 braças18); linha; Varejo (zangaé 3 - 4 anzóis, pargueira 

20 – 30 anzóis); Caniço; Puça; Currico e Mergulho19 e ainda atividades consideradas 

mais marginais como a pescaria de tarrafa e a cata do mexilhão. 

Nas canoas grandes as pescarias praticadas eram a do “cerco com vigia” ou de 

“lanço à sorte”. O cerco com vigia era dirigido para a captura de peixes específicos 
                                                
18 “1 braça (...) sendo representada pela distância que vai de um dedo médio a outro de um homem com 
os braços em cruz” (KANT DE LIMA E PEREIRA, 1997, p. 84). 
19 Para mais detalhes sobre pescarias ver Kant de Lima pp. 86 – 90. 
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como a Tainha e o Parati que ainda eram capturadas em cardumes na década de 70. 

Os pescadores do local relembravam que em épocas anteriores outras espécies como 

Anchova, Sardinha e Xaréu também eram pescadas através do “cerco com vigia”, 

entretanto no final da década de 70 estas espécies só eram capturadas com o “lanço à 

sorte”.   

Os dois autores também apontam para a predominância e centralidade do 

“arrastão” - mais especificamente para a pesca da tainha com o “cerco”- para os 

pescadores locais. Kant ressalta a importância deste último para a geração de 

identidade local, tanto interna quanto externamente analisando o “ritual da pesca de 

tainha” em quatro momentos: “a espera”, “o cerco”, “a puxada” e “o leilão”. 

 
Foto 4: Canoa "desencalhando". (Kant de Lima – década de 1970) 

A “Pesca da Tainha” articulava as ações em mar e em terra, sendo que a 

participação em terra envolvia a comunidade local nas operações como “puxada de 

rede”, “encalhe e desencalhe” da canoa. A “canoa grande” era o espaço hierarquizado 

das “companhas”. Na puxada, embora houvesse o comando dos companheiros e 

principalmente do mestre, a participação de todos era necessária e a recompensa aos 

puxadores era o peixe.  
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O trabalho de Kant de Lima se concentrou no saber naturalístico dos 

pescadores abordando questões ligadas à divisão do tempo em “inverno” e “verão”20 e 

a divisão espacial da praia sendo sistematizados através de rodas sobre vento, espécies 

de peixes e temporalidade.  

 
A visão cíclica da pesca em Itaipu divide o ano em duas estações que se 
caracterizam por morfologias distintas do grupo. “Inverno” e “Verão” são 
assim mais que duas estações do ano. Constituem-se em verdadeiros pólos 
de atração de significados sociais. O inverno organiza e aglutina; o verão 
desorganiza e dispersa. Em torno do inverno, a pesca da tainha vai-se 
constituir em verdadeiro “símbolo nodal” de Itaipu (ROCHA, 1972) com 
potencialidade de aglutinar os significados fundamentais para a reprodução 
da sociedade. Sua existência cíclica, antes de ser uma imposição “da 
natureza”, é uma construção social que se revela através de uma 
ritualização constante das atividades rotineiras, numa “festa contínua” 
como a pensada por Mauss para a sociedade esquimó (1974). E essa 
percepção cíclica, e essa “incontrolável” reprodução vão-se consubstanciar 
no “bem inesgotável” que se constitui no produto social. (KANT DE 
LIMA & PEREIRA, 1997, p.128)21. 

  
O conflito entre pescadores de “canoa pequena” x “canoa grande” também foi 

abordado por Kant de Lima que demonstrou como esse conflito era administrado e 

como os pescadores que pescavam com “rede de espera” desafiavam as regras para 

apropriação do mar contestando o poder dos “patrões”22 da “pescaria de arrasto”. 

 
Essa pescaria é relativamente “nova” em Itaipu, constando que é praticada 
“de 1963 para cá” (...) Essa pescaria constitui-se no ponto central de 
discórdia entre os donos de “canoas pequenas” e “canoas grandes”. Isso 
porque as redes de espera, que ficam a noite toda “pescando”, após 
retiradas, “espantam” outros peixes, que se afastam do lugar devido à 
“restalha”, “catinga”, que nele permanece. Essa circunstância agrava-se na 
época da tainha, quando a captura se volta principalmente para espécies 
que vêm em cardumes, e a pescaria de arrasto se faz na modalidade de 
“cerco com vigia”. (Idem p.87). 

 

Estes aspectos são conectados no livro através da “pescaria da tainha” que era 

realizada com “cerco com vigia” e da regra que organizava tanto a pesca quanto os 

pescadores conhecida como “Direito à vez” descrito por Kant como um sistema de 

regras, local, que organizava o acesso ao recurso marinho renovável:  

 

                                                
20 O “verão” é o período que vai de novembro a abril e o “Inverno” de maio a outubro. 
21 As citações se referem às seguintes obras: ROCHA, Wagner Neves. O sábado e o tempo. Dissertação 
apresentada ao PPGAS/UFRJ para obtenção do título de mestre, 1972. 
MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Ed. Pedagógica e Universitária: Ed. Da USP, 
1974. 
22 Donos de pescaria de arrasto que exerciam uma relação de patronagem no local. 
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(...) a pescaria deve-se exercer de acordo com certas regras, que constituem 
num direito local capaz de controlar as contradições surgidas pela 
exploração individualizada de um bem comum limitado. Tais normas, 
como quaisquer regras jurídicas, se destinam a resolver o problema da 
alocação do poder e representam, assim, fórmulas encontradas para 
delimitar as vias de atualização dos conflitos políticos. (Idem, p.201). 

 

Os pescadores rememoravam a origem do “direito a vez”, explicada por Kant:  

 
A tradição diz que o sistema passou existir sob forma de um contrato 
verbal, firmado experimentalmente na Colônia em 1932. Sua elaboração 
definitiva deu-se por volta de 1935, sendo que 10 anos depois sofreu nova 
modificação (“no final da guerra”). (Idem, p.205). 

 

Esse sistema era mais rígido e organizava os pescadores por vez a realizar o 

“cerco” da tainha durante o “inverno”. Para entrar na vez havia todo um ritual a ser 

cumprido o qual indicava que a companha estava pronta para realizar a pesca e 

esperar sua vez: 
Como já foi dito, a tainha é a “espécie” mais valorizada, e os resultados 
econômicos de sua pesca aliam-se à importância social de sua captura, 
produzindo fenômenos de alta significação para o grupo de pescadores. 
Tais circunstâncias vão avaliar-se a uma sofisticação do processo de 
produção, que envolverá habilidades e esforços bastante superiores aos 
empregados no “lanço à sorte”. As canoas que se dispõem a pescar de 
cerco “tomam o lanço” “molhando o ferro” em um mesmo lugar, em frente 
ao Porto chamado Volta, para a “tainha de dentro”, e em frente ao Porto 
Pequeno, para a “tainha de fora”, colocando-se sucessivamente em ordem 
para exercer, quando de sua “vez”, a captura.  (Idem, pp. 187-188). 

 

Durante o verão o “direito à vez” distribuía as companhas pelos portos para 

realização do “lanço à sorte” e as “companhas de emalhar” tinham mais tempo para 

realizar suas operações já que o lanço à sorte começava por volta das 3:30h e ia até 

cerca de 7h, ao contrário da pesca da tainha que começava a partir dos primeiros raios 

de sol e podia durar até a parte da tarde, deixando para os pescadores de “rede de 

espera” pouco tempo para colocar a rede e depois retirá-la para não impedir a entrada 

dos cardumes. 

Embora no livro Pescadores de Itaipu o autor não faça a aproximação à análise 

de Geertz sobre “sensibilidades jurídicas” e sua articulação com o “saber 

naturalístico”, Roberto Kant, em fala, afirma que o conceito de “sensibilidade 

jurídica” ajudaria a entender o “direito à vez”. A dissertação de Roberto Kant de Lima 

é de 1978 e Geertz escreve sobre a “sensibilidade jurídica” em seu livro “Local 

Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology” publicado somente em 

1983. Mas como ele mesmo o aproxima podemos afirmar que o “direito à vez”, 
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mesmo que não registrado de forma textual, denota uma “sensibilidade jurídica” 

distinta das leis então vigentes. No entanto sua “eficácia” 23  era a sua própria 

utilização, aceitação dos pescadores e como ele organizava a realidade social dos 

pescadores de Itaipu: 

 

 
Foto 5: Correndo para ajudar na "puxada" (Kant de Lima – década de 1970) 

 
Aquele sentimento de justiça que mencionei acima – a que chamarei, ao 
deixar paisagens mais conhecidas na direção de lugares mais exóticos, de 
sensibilidade jurídica – é, portanto, o primeiro fator que merece a atenção 
daqueles cujo objetivo é falar de uma forma comparativa sobre as bases 
culturais do direito. Pois essas sensibilidades variam, e não só em graus de 
definição; também no poder que exercem sobre os processos da vida 
social, frente a outras formas de pensar e sentir (dizem que, ao deparar-se 
com as leis antipoluição, a Toyota contratou mil engenheiros e a Ford mil 
advogados); ou nos seus estudos e conteúdos específicos. Diferem, e 
profundamente, nos meios que utilizam – nos símbolos que empregam, nas 
estórias que contam, nas distinções que estabelecem – para apresentar 
eventos judicialmente. É possível que fatos e leis existam universalmente; 
mas sua polarização provavelmente não. (GEERTZ, 2006, pp. 261-262). 

3.2. Exercício etnográfico no início dos anos 2000 
 

Esses breves parágrafos acima apresentam certos aspectos da pescaria de 

Itaipu em meados da década de 70.  Do começo dos anos 2000 há o meu trabalho de 

                                                
23 Aqui utilizo o sentido estrito do termo, deixando-o entre aspas para diferenciar do conceito/ fetiche 
(em minha opinião, o mau entendimento) de alguns juristas brasileiros com a doutrina de Kelsen da 
eficácia da norma (1979), que às vezes é confundida com efetividade.  
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conclusão de curso intitulado “Mestre Cambuci e o Sumiço da Tainha: uma nova 

imagem da praia de Itaipu”. Neste ponto irei me referir a meu trabalho como parte da 

bibliografia, logo, utilizarei Mibielli. 

Na análise do “sumiço da tainha” não se pergunta o porquê do fim da entrada 

das tainhas durante o “inverno”24 e sim as consequências do fim desta pescaria para a 

organização social dos pescadores da praia de Itaipu. Para tanto, as referências 

principais desse estudo, além dos dados do trabalho de campo e das narrativas sobre 

histórias de vida (BOURDIEU, 2006), são os trabalhos de Kant de Lima e Pessanha.  

Aqui novamente, como em Kant de Lima, questões concernentes ao “tempo” e 

“espaço” aparecem como centrais para o entendimento da dinâmica social das 

pescarias de Itaipu. Com o fim da pesca da tainha há uma reestruturação da relação 

entre os pescadores no canto de Itaipu (canoa grande – cerco de cardume x canoa 

pequena – rede de espera), como também com os pescadores de fora e demais 

usuários da praia.  

As pescarias de “arrasto” cujo ponto central era a pesca da tainha durante 

“inverno” começaram a ter lucros maiores durante a época do “verão” com a pesca de 

“lanço à sorte” que passara a ser praticada ao longo de todo ano (inverno e verão). O 

espaço da praia já aparece seccionado pela abertura permanente do canal de Itaipu o 

qual dividiu a praia em duas, Itaipu e Camboinhas. 

A pesquisa teve como ponto central a relação do pesquisador com a 

“companha” do Mestre Cambuci, filho herdeiro da pescaria do pescador Caboclo. A 

análise das mudanças registradas e ressignificações partem muito de como Mestre 

“Cambuci” se colocou diante destas mudanças. Ao final o autor destaca como esta 

pescaria passou a exercer os dois tipos de artes de pesca: “arrasto” e “espera” que, 

como apontado por Kant de Lima e Pessanha, eram fonte de conflitos internos. 

                                                
24 Havia algumas explicações “nativas” para o “sumiço da tainha”, uma consensual entre os pescadores 
de arrasto era o fechamento da enseada de Itaipu pelas redes de “espera”. 		
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Foto 6: Cambuci ("Lanços de um Dia de Verão”, Mibielli - 2004.) 

 

O “arrastão” ficara reduzido, havia somente três “pescarias” atuantes enquanto 

outra por não contar com uma “companha” não estava praticante. Por não haver mais 

a entrada de cardumes o cerco com vigia estava em desuso e o “lanço à sorte” era a 

única pescaria praticada: 
 

Além da “companha” de Cambuci, existem outras três: a de Lula (filho do 
pescador Zequinha falecido em 2003; que até então era dono da 
‘pescaria’); a do Wilson, “Dunga”; e a de Dino. Esta última só foi citada 
por Cambuci nas últimas incursões a campo realizadas no final de 2003. 
Durante o período em que participava ativamente da pescaria de Cambuci 
nunca havia notado a presença desta quarta “companha”, nem havia sido 
informado pelos meus interlocutores, que sempre afirmavam que havia 
somente três “companhas”. Sobre isto, Cambuci me disse “Dino sempre 
pescou aqui às vezes mais, às vezes menos”. (MIBIELLI, 2004, p.36). 

 
 Embora não houvesse mais a pesca da Tainha o sistema do “direito à vez” 

ainda era colocado em prática, mas somente para o “lanço à sorte”. Esse sistema 

tratava de distribuir as companhas por portos de pesca ao longo de toda a praia de 

Itaipu (contando a parte de Camboinhas).  

  A pescaria de Cambuci, por exercer dois tipos de artes de pesca, tinha uma 

“companha” formada por cerca de nove pessoas que estavam constantemente 

envolvidas na pescaria, sendo que dessas, sete eram reconhecidos como 
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“companheiros” e os outros dois “ajudantes”. As puxadas de rede de seu arrastão 

contavam comumente com um número satisfatório de pessoas, tendo até mais de 15 

puxadores mesmo em lanços realizados após o canal durante o “verão”.  Durante o 

“inverno” o número de ajudantes na puxada diminuía.  

A estratégia de diversificação de artes de pesca lhe garantia uma produção 

suficiente para manter em volta dele um grupo de pescadores e não pescadores que se 

beneficiavam de sua generosidade na distribuição de peixes em troca de ajuda nas 

puxadas, em outras atividades menores ou simplesmente por ser um aparentado ou 

agregado em “dificuldades”. O trabalho monográfico afirma que Cambuci era o 

pescador que melhor ressignificava as mudanças ocorridas desde o final da década de 

70, incorporando uma nova arte de pesca “rede de espera” a sua pescaria (MIBIELLI, 

2004). 

Outra mudança significativa era o fim da regra da retirada da “rede de espera” 

que obrigava os pescadores desta modalidade a retirar as redes da água para permitir a 

entrada de cardumes. Desta maneira algumas redes de espera permaneciam dentro 

d’água durante alguns dias, sua retirada só era feita para reparos, mudança de local ou 

por conta de prognósticos de mar muito agitado que poderiam acabar com a perda da 

rede. 

As pescarias de “espera’, contando com a pescaria de Cambuci, somavam 

doze, algumas pescavam com “rede alta”, mas todas praticavam a “espera”: 
 

Existem 12 pescarias de “rede malha” ou “espera” e todas elas são 
compostas de 2 pescadores cada. Estas pescarias usam, de forma variada, 
embarcações que são denominadas “caícos” ou “baleeiras”, que podem ser 
de metal ou madeira, não havendo mais o uso das ‘canoas pequenas’ para 
este tipo de pesca. A única exceção é Cambuci, que também é o único que 
pesca com mais de duas pessoas. (MIBIELLI, 2004 p.24). 

 

A organização dos pescadores de “rede de malha” sofreu algumas mudanças. 

Como Pessanha demonstrou, os pescadores se agrupavam em companhas com três 

pescadores (um mestre e dois remadores), no entanto no início dos anos 2000 não 

havia mais o reconhecimento da “companha de espera”. Os pescadores se 

organizavam em duplas e a categoria “pescaria” era que se aplicava, não mais 

“companha”.    
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Foto 7: “Encalhando” a canoa Nortina. ("Lanços de um Dia de Verão”, Mibielli - 2004.) 

 

Outra mudança significativa foi a entrada de diferentes embarcações na 

pescaria “de malha” e de “linha”. As canoas pequenas caíram em desuso e foram 

substituídas por “caícos” e “baleeiras”, embora não houvesse acordo entre os 

pescadores sobre a diferença destas duas embarcações. O que Mibielli abordou foi a 

diferenciação entre estas e as “canoas grandes”:   
 

A diferença entre “caícos” e “baleeira” não é clara. Durante algum tempo 
tentei definir estas embarcações a partir das definições dos próprios 
pescadores; entretanto, cada pescador apresentava uma “versão” diferente 
do que elas seriam. Esta definição que procurava não estava na distinção 
entre elas e sim fora delas, pelo uso das mesmas e pela representação que 
os pescadores das diferentes artes de pesca têm de cada uma das 
embarcações e suas atribuições. “Caícos” e “baleeiras”, com motor ou a 
remo, são embarcações usadas somente para a pesca de “rede de malha” e 
“linha”, não sendo usadas em hipótese alguma na ‘pesca de arrasto’. Em 
contraste, portanto, com as canoas que fazem a pesca de arrasto e que é 
considerada pelos próprios pescadores, inclusive os de “malha”, como a 
mais “tradicional” de Itaipu. (Idem, p.27).  

   
As redes usadas também foram descritas e se observou o uso da categoria 

pesca “de malha” e “espera”. Toda rede de espera é de “malha”, ou seja, é feita de 

Nylon; o que as diferencia são suas dimensões na malha e altura e se são redes de 

fundo ou superfície. A espera seria a estratégia usada para deixar a rede dentro d’água 
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por determinado período esperando o peixe chegar25. Outras formas de se pescar com 

redes de malha são o “caceio” e o “cerco” ambas realizadas com “rede alta”. Sobre as 

redes Mibielli escreveu:  

 
São três os tipos de rede de “malha” em Itaipu: a “curvineira”, a 
“linguadeira” e a “rede alta”: A “curvineira” tem por volta de 1-2 braças de 
altura e a malha vai de 55-60mm; a “linguadeira” também tem por volta de 
1-2 braças mas a malha é maior de 90-110mm; a “rede alta” tem de 4-5 
braças de altura e a malha varia entre 40-50mm. (Idem, p.24). 

 

 A análise central do texto, entretanto, é a mudança de importância das 

temporadas “verão” e “inverno”, como os pescadores se readaptaram a uma nova 

realidade e seu reflexo na organização social com o fim da pesca da tainha. O estudo 

aponta que mesmo com todas as mudanças na relação de artes de pesca com seus 

rearranjos no ordenamento jurídico26, redefinições de tempo e espaço, os pescadores 

do local ainda se diferenciam dos demais por pertencimento ao local e saber 

naturalístico localizado mantendo assim sua identidade de “pescador de Itaipu”: 

 
O “cerco” da tainha (...) era um tipo de pesca e um momento ritualístico 
onde os valores eram reafirmados e as hierarquias maximizadas (...) O fim 
da época da tainha ocasionou uma reorganização na pesca, baseada na 
inversão da importância de “inverno” e “verão” para as “companhas de 
arrasto” da praia de Itaipu (...) O “inverno” era um elemento aglutinador 
para toda a praia de Itaipu, reafirmando assim a identidade do grupo, que 
era justamente a “pescaria de cerco” (...) Por outro lado, o “verão” causava 
um movimento inverso, sendo o “lanço à sorte” praticado pelas 
“companhas” de “canoa grande”. Neste período, as “companhas” estavam 
organizadas em um sistema de “direito à vez” distinto do que era no 
“inverno”. Isto porque as “companhas” não competiam diretamente pelo 
mesmo espaço, pescando pela ordem da vez uma após outra, mas se 
“espalhando” por toda a praia de Itaipu em seus espaços definidos, não 
havendo, assim, uma competição direta pelo produto final (...) Assim, com 
o fim da pesca da tainha, o “inverno” se transformou de um momento 
aglutinador e de alta previsibilidade, para um momento de dispersão e de 
lamentações sobre um tempo passado, tanto por sua eficácia de coesão do 
grupo, quanto pelo período de fartura(...) Já o “verão” (...), em oposição à 
situação atual no “inverno”, reúne os pescadores pelo sentimento de 
esperança por uma época de “pescaria” melhor. Desta maneira, o grupo 
mantém uma relação estreita com o espaço da praia e seu tempo, tendo em 
vista o conhecimento pelos ciclos marinhos, pela entrada dos peixes e pelo 
“direito à vez”(...) Assim, podemos ver esta inversão de importância para a 
pesca “de arrasto” em Itaipu, onde de maneira redefinida, o “verão” passa 
a ser a época próspera quando as esperanças se renovam e o “inverno” um 
período de lamentações e nostalgia que remonta a uma época passada(...) 
Neste sentido, embora invertidas, estas épocas cíclicas continuam sendo 
entendidas uma em oposição à outra. (Idem, pp. 46 – 48). 

                                                
25 As formas de artes de pesca com rede de malha são diversas e não foram alvo do trabalho em 2004 e 
nem neste presente trabalho. No entanto há pesquisas em curso (2014) que investigam estas formas.  
26 Refiro-me ao direito à vez, que pode ser entendido como fenômeno jurídico de outra sensibilidade 
(GEERTZ, 2006). 
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3.3. O Canto de Itaipu e as pescarias no início dos anos 10 deste século  
3.3.1. Reencontrando mestre Cambuci 

Como dito anteriormente, retornei à praia de Itaipu em 2012 para acompanhar 

uma reunião entre os pescadores, pesquisadores da Soltec e alguns colegas 

pesquisadores do Nupij, o que me deu um sentimento de “reestranhamento” sobre o 

local. Neste dia reencontrei Cambuci e aquela imagem de um pescador forte e sempre 

ativo mudou, achei-o abatido e demonstrando pouca energia, mas ele me 

cumprimentou e foi bastante cortês em nossa breve conversa. Notei também que não 

havia ninguém em frente ao seu barracão, ele estava sozinho mexendo em alguns 

petrechos na canoa Nortina. Na conversa ele me contou que estava com problemas de 

saúde na família e que isso lhe dava algumas obrigações que tomavam bastante 

tempo. Segundo outros pescadores, após uma detenção27 sobre acusação de pesca de 

tartaruga, Cambuci mudou sua atitude e teria perdido a motivação para pescar como 

fazia.  

Em outras idas a campo comecei a notar que o ritmo acelerado, que Cambuci 

impunha não acontecia mais, e também percebi certo esvaziamento da “companha” 

que se resumia a mais com mais dois “companheiros”. Além do esvaziamento da 

“companha” minhas idas a campo pela manhã cedo me apresentavam um cenário 

distinto do que havia vivenciado anteriormente. Era comum chegar de manhã e não 

encontrar a companha e Cambuci prontos em frente ao rancho/barracão.  Em um dia 

de semana de novembro de 2013 presenciei acontecimentos emblemáticos deste atual 

cenário da “pesca de arrasto” e mais especificamente da companha de Cambuci. 

3.3.2. Um dia de “Maré Verde”28 
Um dia antes deste campo na “beira da praia” havia encontrado Roni em 

frente ao bar do Nasa na praia logo antes da realização de um dos seminários 

organizados pela Secretaria Estadual do Ambiente (SEA) e pelo Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA) com vistas à criação da Resex o qual seria realizado na Capela da 
                                                
27 Em 2010 houve uma denúncia que Cambuci estaria pescando tartaruga, a polícia foi até a praia e ele 
ficou detido na 81a Delegacia de Policia em Itaipu. Na época ele estava trabalhando em conjunto com a 
Biomar – UFF (Biologia Marinha) que estava ajudando a medir eventuais tartarugas que viessem na 
rede de “arrasto”, o pescador tinha a documentação comprovando o fato. Mesmo assim o Delegado não 
queria liberá-lo alegando o tamanho da malha de sua rede e a captura de alevinos.  Seu Chico interveio 
chamando um advogado e entrando em contato com o professor Ronaldo Lobão. Após longa 
negociação demonstrou-se que além de não haver regulamentação sobre as redes de pesca do arrasto da 
beira de praia os alevinos na verdade eram peixes adultos.  
28 “Maré verde”: Um fenômeno de maré que trouxe uma grande quantidade de algas e deixou a água 
com a coloração esverdeada e bastante opaca. A partir do relato de um dia na pesca proponho uma 
análise situacional da pesca inspirado por Gluckman (1987). 
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Paróquia de São Sebastião de Itaipu. Roni foi durante algum tempo “companheiro” na 

“pescaria” de Cambuci e está atualmente aposentado, mas ele ainda frequenta a praia 

para acompanhar a pesca e socializar com seus antigos “companheiros”. Foi ele quem 

me avisou que Cambuci pretendia realizar um “lanço” e por isso fui cedo à praia.  

 Diante deste prognóstico positivo cheguei na praia por volta das 4h, na 

expectativa de encontrar a companha reunida para pescar, no entanto, mais uma vez, 

não havia ninguém em frente ao barracão, que estava fechado e com as luzes 

apagadas. Não demorou muito Roni apareceu e chamou Cambuci, as luzes se 

acenderam e logo o mestre desceu, conversamos um pouco e os outros dois 

“companheiros” mais uma vez se atrasaram. Aliado a esse atraso, uma “maré verde” 

trouxe consigo um prognóstico desanimador para a pesca de “arrastão”, diante disso 

Cambuci decidiu que somente sairia mais tarde (5:30h) para “cobrar” 29  sua 

“curvineira” localizada em frente ao “canto do prato”.  

Fiquei com a companha e juntamente com eles ajudei o desencalhe de duas 

“baleeiras” de "pescarias de malha" que partiam “para fora das ilhas” para “cobrar 

rede”. Os dois “companheiros” que não haviam chegado já se faziam presentes na 

praia, sob a resignação de Cambuci. Com a presença deles realizamos o desencalhe da 

canoa Catuaba30 e nela embarcaram Cambuci, Abelardo e Sidney. Após a partida da 

“companha” eu e Roni andamos até o canal e depois margeamos um pouco a lagoa, 

outro pescador se juntou a nós e as conversas ficaram em torno das condições da 

água, corrente, ventos tudo se relacionando ao prognóstico negativo da pesca para o 

dia. Já no quebra mar de pedra do canal avistamos a companha do Lula em uma 

puxada de rede após um lanço à sorte na “Volta”31. Notei que a canoa flutuava vazia, 

sem ninguém embarcado, mas com a rede amarrada ao centro do “cópio32”, o mestre 

se encontrava em terra, junto a outros três companheiros empenhando grande força 

para trazer aproximadamente duzentos e cinquenta braças de “rede de arrasto” para a 

praia. Enquanto observávamos, eles gesticularam pedindo ajuda, mas a corrente no 

canal estava forte demais para atravessá-lo a pé. Mais tarde na praia soube que o 

arrasto não obteve grandes ganhos, somente um tabuleiro de “misturado33”.  

                                                
29 Retirar (“safar”) o peixe da “rede de espera”.  
30 Canoa de tronco único tradicional da pesca de arrastão de Itaipu, propriedade de Cambuci.  
31 “Porto” logo após o canal, já em Camboinhas, conforme mapa em anexo. 
32 Parte central da “rede de arrasto” (“cerco” ou “lanço”) onde os peixes ficam depositados ao final da 
“puxada” de rede. 
33 “Misturado” ou “salada de peixe” são expressões que designam uma captura de peixes onde não há 
predominância de espécime.	
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Este foi um dia particularmente ruim para a pesca de “arrastão”; das duas 

companhas somente uma, a de Lula, realizou um “lanço à sorte”. Ainda assim essa 

“companha” não conseguiu obter ganhos expressivos e realizou o “lanço” somente 

com 4 “companheiros”, sem ajudantes para a puxada de rede.  

Cambuci não realizou o lanço por falta de companheiros na hora apropriada 

para se realizar as duas pescarias que esta “companha” esta apta a praticar (“arrastão” 

e “espera”).  Sobre isso Cambuci afirmou: “Vou fazer o que né? A realidade é essa aí 

hoje em dia, não tem um homem que saiba pescar, e também não têm compromisso... 

Vou fazer o que? Dar bronca, me irritar? Não adianta, é o que tem”. Com essa falta 

de companheiros com “compromisso e conhecimento”, seja tanto em quantidade 

como em qualidade, a pesca de arrastão de Cambuci se tornou esporádica já que 

Cambuci e Lula são veementes em afirmar que já não existe mais pescadores 

verdadeiros34. 

As pescarias de Cambuci estão basicamente centradas na prática da “rede de 

malha” com a estratégia de “espera”. O prognóstico da pesca de arrasto desanima 

Cambuci principalmente por causa da falta de companheiros, atualmente são 3 

“companheiros” (pode-se considerar um quarto “companheiro”35), contando com 

Cambuci. Desta maneira falta força de trabalho (quantitativo e qualitativo) para a 

realização do lanço à sorte, quando este é realizado por Cambuci, limita-se às 

imediações do barracão, Porto Grande e Porto Pequeno, onde há maior possibilidade 

de haver puxadores já que não é preciso atravessar o canal.  

Para esta pescaria Cambuci usa um motor de popa Yamaha 25hp36 que ele 

adaptava a suas canoas menores. Cambuci também reformou a canoa Sol Azul que é 

maior e mais estável para mar mais mexido. Ele pretende reformar as outras canoas 

Catuaba e Nortina, no entanto a Sol Azul foi a primeira porque ela vai ser destinada  à 

pescaria de rede  de espera: “tenho feito mais esse tipo de pescaria, as outras 

(canoas) tavam quebrando o galho, mas tô preparando ela pra espera, vai facilitar as 
                                                
34 Ver a discussão de Pessanha e Kant sobre os papéis (ponta de cabo, remador, contra mestre e mestre) 
e a hierarquia nas companhas bem como os saberes envolvidos para a mobilidade interna.  
35 Um improvável “companheiro” é Boris, cão da raça Golden Retriever de Cambuci que as vezes 
acompanha os arrastos de dentro da canoa, além de na puxada e no encalhe da canoa ajudar na puxada 
da corda. Boris é bajulado pelos “companheiros”, mas este vive constantemente atrás do seu dono, que 
quando sai para pescar de “rede de espera” tem que retirar o contrariado cão de dentro da canoa e 
prendê-lo dentro de casa, do contrário ele entra no mar atrás da canoa.  
36 Um antigo motor a óleo diesel que ele usava foi aposentado: “Aquele motor eu aposentei, usei muito, 
era muito bom, cheguei a ter dois e comprei mais um só para ir utilizando as peças, mas já não tinha 
como, dava mais trabalho do que jeito, agora comprei esse que é mais moderno e está todo mundo 
usando”. 
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coisas”. Durante a escrita desta dissertação a canoa Sol Azul já estava em uso, 

preparada com um motor de centro a óleo diesel que consome menos sendo menos 

oneroso para o pescador. 

Foto 8: Canoa Sol Azul do lado do Barracão de Cambuci (Mibielli - 2012) 
 

O “pesqueiro” preferencial onde Cambuci costuma colocar a rede de espera 

continua o mesmo, na altura do “Canto do Prato”, e se localiza dentro dos limites da 

RESEX. Como ele está utilizando suas canoas para a pescaria de “espera”, não se 

arrisca a pegar uma virada do mar sem o abrigo das ilhas.  

Em uma das últimas visitas que fiz à praia Cambuci afirmara que não teria 

mais interesse em manter a companha e suas pescarias ativas. Em uma outra conversa 

ele afirmou que pensava em pedir a aposentadoria e poder descansar da atividade que 

seria muito “sacrificante”. No entanto, três semanas após esta conversa, em outra ida 

à campo, vejo a canoa Sol Azul começando a ser reformada. Parece-me que, para 

quem planeja uma aposentadoria e não tem herdeiros na pesca, reformar a canoa não 

seria a melhor decisão. 

3.3.3. Pescadores e Pescarias de Itaipu 

 
Segundo levantamento realizado junto aos pescadores em 2010 feito por uma 

equipe de pesquisadores do NUPIJ, reatualizado em 2013 pela pesquisadora Luciana 

Loto, havia aproximadamente noventa e oito pescadores reconhecidos como 
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pescadores tradicionais de Itaipu que estavam atuantes na praia. O número de 

pescadores considerados de Itaipu é um pouco maior. No entanto muito deles pescam 

sazonalmente, em determinadas vezes atraídos por bons períodos de pesca, por outro 

lado, às vezes se afastam da praia em busca de oferta de trabalho em outras áreas. 

Outras situações que não necessariamente envolvem uma relação utilitarista, de 

maximização dos lucros, também tomam parte nessa trama constante de aproximação 

e afastamento que diversos pescadores de Itaipu mantêm com a pesca, por isso 

também, torna-se difícil obter um cadastro já que os muitos pescadores “vêm e vão”. 

O debate acerca do que é ser um pescador de Itaipu ou ser um pescador em 

Itaipu foi timidamente abordado na minha monografia de graduação e aqui será 

desenvolvido à luz das questões internas e de como os pecadores de Itaipu se 

identificam e reconhecem quem é “de dentro” e quem é “de fora”. O levantamento 

feito pelo NUPIJ visava justamente um pré-cadastro dos pescadores tradicionais 

(profissionais artesanais ou não) para a formação da Reserva Extrativista baseando-se 

simplesmente na categoria nativa de “pescador de Itaipu”.  

Esta dissertação se apropria mais da versão francesa da Convenção 169 da 

OIT (Organização Internacional do Trabalho) que usa o conceito de sentiment 

d'appartenance 37  diferentemente do self indentification 38  do texto em inglês da 

mesma convenção. E, para além do sentimento de pertencimento ao grupo de 

pescadores de Itaipu, trabalhei também com o mesmo sentimento do grupo pelo 

indivíduo. Além disto, trabalhei com um conceito que havia sido delimitado sobre o 

pescador artesanal da beira da praia, aquele que espera o peixe chegar e não vai atrás 

do peixe. Por último, levei em consideração um roteiro elaborado por pesquisadores 

da equipe do Nufep que foi apresentado na VII Reunião de Antropologia do 

MERCOSUL (o qual também consta no estudo técnico para a criação da Resex-Mar 

de Itaipu): 
a) Identificação de grupos sociais que tenham desenvolvido um saber local 
sobre os recursos explorados na região. Este saber deve constituir-se não 
só de referências a técnicas de manuseio dos petrechos tradicionalmente 
utilizados, mas um conjunto de referências que norteiam sua atividade, em 
termos de prognósticos relacionados com aspectos cíclicos naturais, como 
mudanças de ventos, lua, estações do ano, marés, etc. Tal “saber local” 

                                                
37 Ponto 2 do texto do Artigo 1 da Convenção 169 da OIT em francês: 2. Le sentiment d'appartenance 
indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes 
auxquels s'appliquent les dispositions de la présente convention.   
38 Ponto 2 do texto do Artigo 1 da Convenção 169 da OIT em inglês: 2. Self-identification as 
indigenous or tribal shall be regarded as a fundamental criterion for determining the groups to which 
the provisions of this Convention apply. 
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cumpre o papel de uma característica contrastiva do grupo em relação à 
sociedade envolvente, que legitima o anseio por políticas de proteção 
especial. Estas estão previstas na Lei do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação, e desde que a definição de população tradicional foi vetada, 
este saber tradicional é uma marca altamente desejável. 
b) Estes grupos devem atuar em um espaço definido, com os quais tenham 
desenvolvido relações especiais, que passam não só por um profundo 
conhecimento do lugar e seus recursos, mas demonstrem uma dimensão 
afetiva clara: uma querência (Mello e Vogel, 2002), uma topophilia (Tuan, 
1990), pelo seu lugar. Essa é uma segunda característica que marcaria a 
identidade contrastiva do grupo como uma população tradicional. Por 
outro lado, este espaço deve possuir características ambientais que 
mereçam uma proteção especial e, portanto, ser transformado numa 
Unidade de Conservação que seja capaz de garantir a reprodução social e 
desenvolvimento do grupo. 
c) A existência de conflitos com outros grupos que os colocam em uma 
competição em condições técnicas desiguais pelos recursos naturais nas 
localidades onde são exercidas as atividades extrativistas foi considerada 
um indício para o estabelecimento de uma política pública diferenciada. 
Tal iniciativa é fundamental para se reduzir a ameaça que estes grupos 
sociais sofrem com vistas à sua reprodução social. 
d) A prática de ação coletiva, ou seja, a existência de associações, vínculos 
com as Colônias de Pesca, foi considerada secundária, pois uma nova 
realidade se imporia quando da construção de um novo papel para o 
pescador tradicional, e não há nada que possa antecipar seu 
comportamento. É, na verdade, como se fosse uma aposta, onde indícios 
devem ser usados, pois às vezes as associações de pescadores artesanais 
tomam forma de códigos informais, como o “direito à vez” dos pescadores 
de Arraial do Cabo, de Itaipu, de Piratininga, em consonância com valores 
locais. 
e) A possibilidade concreta do estabelecimento de uma parceria entre o 
grupo local e a representação de órgão públicos como o CNPT/Ibama. Tal 
medida advém da necessidade de fiscalização, em maior ou menor grau, 
em função dos conflitos e ameaças pré-existentes. Pois mesmo quando 
inexistentes no momento da pesquisa, passarão a ocorrer logo que a Resex 
for decretada, e a presença do poder público é fundamental para o sucesso 
do processo em áreas marinhas, no litoral do Estado do Rio de Janeiro. 
f) O papel do turismo e seu impacto na região e sobre o grupo local. 
Considerando as transformações que ele pode provocar, tanto no espaço, 
como na cultura, este elemento pode ser fundamental na definição de uma 
Unidade de Conservação em áreas valorizadas pelo setor imobiliário ou 
turístico. (KANT DE LIMA et all, 2007, pp.5-6). 

 
Seguindo esta ideia, em reunião para a formação do conselho gestor da Resex-

Mar de Itaipu, o antropólogo Ronaldo Lobão, que atuou como mediador, montou 

conjuntamente com os pescadores um quadro que mostra a distribuição de pescadores 

por arte de pesca39. O número pode parecer elevado, mas tem que se levar em 

consideração que pescadores que praticam mais de uma arte de pesca aparecem 

repetidamente nestas. Como é o caso de Lula, Cambuci e seus “companheiros” que 

aparecem no “arrasto” e na “rede de espera”.  

                                                
39 A tabela demonstra que há um grande número de pescadores de Piratininga, este trabalho não aborda 
estes pescadores que também fazem parte da Resex-Mar de Itaipu. Trabalhos etnográficos já foram 
realizados no local como o de Silva, 1989 e Saraiva, 2004.  
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Tabela 1: Pescadores por arte de pesca. Elaborada durante reunião para formação do conselho deliberativo 
da Resex-Mar de Itaipu. 

 
Como demonstra o quadro, as artes de pesca praticadas por pescadores de 

Itaipu são diversas, como passo a descrever. Pesca de “arrasto de praia”; sendo duas 

modalidades: “lanço à sorte” e “cerco com vigia” (esta não é mais praticada, mas os 

petrechos estão guardados e segundo interlocutores eles ainda podem arregimentar 

“companheiros” para realizar um “cerco”). Rede “de emalhar” são três tipos desta 

rede: “curvineira”, “linguadeira” e “rede alta” que podem ser usadas com técnicas de 

“espera”, “caceio” e “cerco” (estas últimas duas somente a rede alta). Também são 

praticadas pelos pescadores de Itaipu as seguintes artes de pesca: “linha”, “puçá”, 

“tarrafa”, “mergulho” e “cata de mexilhão”. Contudo, destas pescarias, três 

(“arrastão”, “malha” e “linha”) são centrais para a dinâmica social da pesca de Itaipu. 

O motivo da centralidade destas artes de pesca envolve algumas variáveis como os 

ganhos finais que cada uma gera em relação ao esforço dos pescadores; 

tradicionalidade da arte de pesca, número necessário de pescadores para manter a 

pescaria, entre outras que serão abordadas mais detalhadamente. 

 

 

 

 

LOCAL ARTE DE PESCA 
NÚMERO DE PESCADORES 

NA REUNIÃO FORA TOTAL 

ITAIPU 

Tarrafa 8 12 20 
Arrasto de praia 8 8 16 
Rede de espera 9 43 52 
Linha 25 36 61 
Mergulho  2 10 12 
Marisqueira   1 5 6 
Puçá 1 5 6 
Armadilha 9 10 19 

LAGOA ITAIPU 
Rede de espera 2 5 7 
Puçá 0 5 5 
Tarrafa (Itaipu) 8 11 19  

PIRATININGA 

Puçá  3 6 9 
Arrasto  de praia  9 16 25 
Rede  de espera 5 30 35 
Linha  8 20 28 
Mergulho 1 6 7 
Marisqueira 3 3 6 
Tarrafa 3 8 11 
Armadilha  (puçá grande) 2 1 3 
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 “Arrastão” 

 

Como vimos nas etnografias a pesca de arrastão é considerada a mais 

tradicional e pescadores como Cambuci ainda são muito respeitados por todos, 

mantendo o respeito e importância que os antigos “patrões” tinham. Todavia o 

número de pescadores diretamente envolvidos e agregados atualmente é menor do que 

nas outras duas pescarias menos tradicionais (“malha” e “linha”). Mas a capacidade 

de pesca no arrasto continua sendo maior, o que é motivo de valorização do “arrasto”. 

Relatos de “lanços” que tiveram “sorte” são diversos e são associados com a quebra 

da banca ou ganhar na loteria. Como relatei na minha monografia estava na praia logo 

uns três dias após a companha de Zequinha40 dar sorte e pescar com um “lanço à 

sorte” aproximadamente quatro toneladas de sardinha.  

Os pescadores diretamente envolvidos nesta arte de pesca são onze 

distribuídos (não igualitariamente) em duas “companhas” a de Lula e a de Cambuci. 

Existe uma alta rotatividade nas “companhas”, principalmente na de Cambuci que 

como dito no ponto anterior conta somente com dois “companheiros” fixos os quais 

não têm tanto conhecimento e comprometimento segundo Cambuci e como eu mesmo 

presenciei. Lula ainda conta com três “companheiros” que se dedicam mais a pescaria 

e sempre estão na praia para a realização de atividades pós pesca como atar redes 

dentre outras, sem que para isso precisem dos comandos de Lula para todas as ações. 

Outros pescadores são como associados às “companhas”, mas não tem o 

comprometimento para estar na praia durante toda a semana para pescar; 

normalmente estes pescadores têm outras atividades profissionais, ou já estão com 

aposentadoria. Não saberia precisar o número destes, mas esta rotatividade já havia 

sido observada e citada nas etnografias anteriores.  

Mesmo com a diminuição do número de “companhas” esta arte de pesca ainda 

mantém o “direito à vez” para o “lanço à sorte” que organiza as três pescarias em três 

portos (“Porto Grande”, “Porto Pequeno” e “Volta”) por seis dias na semana (no 

domingo não há “vez” ). Uma destas pescarias, a do pescador Maurinho, não conta 

com companheiros e por isto está inativa, porém ela tem seu “direito à vez” 

assegurado. O afrouxamento nas regras para apropriação do recurso é facilmente 

observável neste caso porque no dia a dia as “companhas” ativas não seguem 

                                                
40 Pai do pescador Lula.   
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necessariamente este acordo, como somente os Mestres (e donos de pescaria) Lula e 

Cambuci realizam “lanço” e são vizinhos, eles podem combinar os “portos” de pesca 

um dia antes ou no dia do “lanço” não seguindo necessariamente o acordo prévio 

garantido no “direito à vez”.  

Outros símbolos permanecem da mesma maneira, mais por tradição, do que 

por prática social. Um exemplo disto são os petrechos e as “canoas grandes de 

cardumes” que não são utilizadas, mas pescadores como Cambuci e Lula as mantêm, 

ou seja, ainda existem duas pescarias de cerco. Cambuci, por exemplo, possui ainda 

rede de cerco para tainha e para parati. Neste caso é interessante notar que mesmo que 

houvesse a entrada de um cardume, provavelmente não haveria pescadores suficientes 

nas companhas para realizar a operação, mas se Lula e Cambuci unissem as 

companhas para realizar o “cerco” talvez eles conseguissem operacionalizar todas as 

tarefas. 

Os pescadores envolvidos nas “companhas” são pescadores todos acima dos 

50 anos e que vivenciaram a antiga pesca de “cerco”. A hierarquia que existia na 

“companha” não é mais tão rígida quanto antes e dois motivos são apontados para 

tanto. A falta de conhecimento dos “companheiros” e a escassez dos mesmos. Os 

discursos tanto de Lula quanto de Cambuci se aproximam ao afirmar que: “não 

existem mais pescadores de verdade”.   

Essa dinâmica se espelha em algumas ressignificações na atividade da pesca. 

O declínio do “arrasto” em suas modalidades do “cerco” e do “lanço à sorte” não só 

se explica pelo “sumiço da tainha” e uma suposta diminuição do estoque pesqueiro, 

mas também pela quantidade disponível de força de trabalho e a organização social 

que demanda ao se manter uma “companha” de “arrasto”, tanto nos seus petrechos 

quanto no pessoal necessário. Como visto nas etnografias da década de setenta, a 

unidade de produção “companha” exige dedicação e comprometimento dos 

“companheiros” à atividade que se realiza.  

A forma de relação interna à “companha” também é diferenciada se 

pensarmos em termos comparativos com um contrato de trabalho oficial, pois as 

companhas adotam um sistema de partilha onde uma parte é destinada à canoa, outra 

ao mestre e o que resta é distribuído entre os companheiros. Só que esta estratificação 

atualmente não tem muita função porque as posições não são tão bem demarcadas 

como na descrição de Pessanha (2003). 
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A estratégia, que foi primeiramente adotada por Cambuci, de pescar tanto de 

“arrasto” quanto de “malha”, é também adotada por Lula que, no entanto, usa uma 

“baleeira” para este tipo de pesca. Maurinho, dono de pescaria de arrasto inativa, 

também pesca de “malha”.  

 

“Rede de espera ou malha” 

 

A pescaria de “espera” atualmente reúne o maior número de pescadores em 

atividade, com aproximadamente 44 pescadores distribuídos em 22 “pescarias”. 

Como já dito, as pescarias de “rede de espera” eram marginais e criavam 

tensões em relação às pescarias de “arrastão”, mas hoje em dia aglutinam mais 

pescadores do que a de “arrasto”. Na década de 70 esta pescaria se limitava somente a 

quatro “companhas” com três “companheiros” em cada. O nome “companha” não é 

mais utilizado para esta atividade, a qual atualmente é praticada em duplas. O 

crescimento desta arte foi rápido, dado que entre os anos de 2001 e 2003 eram 

somente 12 pescarias e em dez anos esse número quase duplicou. 

A pesca com “rede de espera” não necessita de muita “mão de obra” e se um 

dos pescadores da dupla envolvida na pescaria tiver o conhecimento naturalístico 

sobre o local já é suficiente para realizar a pescaria. Eventualmente por isso todas as 

pescarias de “rede de espera” são realizadas em dupla e as embarcações usadas são 

“caícos”, “baleeiras”41. 

Diferentemente do campo de 2001 a definição entre as duas embarcações 

apareceu mais claramente. As “baleeiras” são feitas de madeira e com o fundo chato e 

não há “baleiras” de alumínio. Outra característica importante é a utilização de 

“prancha” ou “tábua” de fundo, pedaço de madeira utilizado na parte de baixo da 

embarcação que a reforça e possibilita o “encalhe” e “desencalhe” sobre “estivas”42. 

Os “caícos” seriam embarcações construídas de madeira ou alumínio cujo casco 

possui formato de quilha, eles são mais leves e para seu deslocamento se usa um 

“rolo”43.  Nestes dois casos os pescadores adaptam motores de popa em sua grande 

                                                
41 Após a pesquisa começaram a ser introduzidas lanchas de alumínio que utilizam um motor de popa 
de 40hp. 
42 Peça de madeira onde as embarcações como baleeiras e canoas repousam em terra. São utilizadas 
para deslocamento sobre a areia. É normal o uso de sebo sobre elas para facilitar o deslocamento da 
embarcação. 
43 Um tubo oco e aberto feito de policloreto de vinil (Polyvinyl chloride - PVC) com aproximadamente 
25cm de diâmetro.  
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maioria 2 tempos. Mais uma vez registrei outra mudança: nenhuma pescaria 

atualmente usa remo para sua locomoção.    

Na década de 70 a pesca de rede de espera encontrava-se submetida a 

espacialidade e temporalidade do “arrasto”, principalmente durante o inverno época 

do “cerco da tainha”. Kant de Lima e Pessanha descrevem bem essa relação de como 

a pesca de “espera” deveria ser realizada após curtos períodos de tempo e as redes 

tinham que ser retiradas da água para a entrada dos grandes cardumes (tainha de 

dentro e de fora e o parati).  

No início dos anos 2000 já não havia mais a proibição dos pescadores de “rede 

de espera” de deixarem a rede no mar, o costumeiro acordo dos pescadores de 

“arrastão” para realizar o “cerco a cardumes”, o “direito à vez”.  Entretanto ainda 

havia certa repreensão aos pescadores de rede de espera havendo ainda um 

julgamento sobre como cada pescador deve cuidar de sua pescaria:  

 
Cambuci conta que os pescadores de “rede de espera” eram conhecidos 
enquanto “come e dorme”, sendo considerados preguiçosos pelos 
pescadores “de arrasto”, tendo em vista que eles esticavam a rede n’água 
pela parte da tarde e só “cobravam a rede” no dia seguinte. Mostrando, 
assim, a valorização e a afirmação da identidade dos pecadores de “cerco” 
em contraposição a uma outra forma de pesca, a ‘rede de malha’. Esta 
categoria (come e dorme) exprime esta divisão social, e se constituía 
realmente em um dos principais motivos de discórdia entre os pescadores. 
Atualmente, este processo de retirada da rede para o “peixe poder entrar” 
não acontece mais, ou pelo menos não existe a exigência de que ela ocorra. 
As redes colocadas entre o canal, que é formado entre as ilhas, podem 
permanecer durante dias sem serem retiradas. Algumas destas pescarias, 
segundo Cambuci, nem mesmo vão “cobrar” a rede. “Tem uns aí que são 
uns porcos, uma cambada de come e dorme”. Aqui a categoria “come e 
dorme” surge novamente, mas, desta vez, refere-se apenas aos pescadores 
“de espera” que agem de uma certa maneira; aqueles que deixam o peixe 
apodrecer na rede, o que me levou a notar uma mudança em relação à 
representação deste tipo de pesca e pescadores. Quero ressaltar, no entanto, 
que Cambuci também pesca de “rede de espera” durante o inverno” 
(MIBIELLI, 2004, pp. 29-30.). 

 

O que foi observado com o último trabalho de campo é que a “espera” cresceu 

ainda mais, e a visão dos pescadores sobre ela também se tornou mais positiva, a 

ponto das antigas explicações para o “sumiço da tainha” estar relacionado com o 

“fechamento” da enseada pela rede de “espera” não serem mais ouvidas como uma 

categoria acusatória aos praticantes desta arte de pesca. O alto índice de barcos a 

motor que fazem “muito barulho e assustam os cardumes”, tratores que executam a 

limpeza da areia da praia fazendo barulho e iluminando muito o local por volta das 4 
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horas da manhã e por fim a quantidade de rebocadores e ou plataformas fundeados 

passam a ser os maiores “vilões” do “sumiço da tainha” na narrativa dos pescadores.  

Mesmo não sendo uma arte tão tradicional quanto o “arrastão”, a “rede de 

espera” também depende de diversos saberes sobre ritmo de marés, ventos, cor e 

temperatura da água, comportamento de espécimes de peixe (altura da locomoção no 

mar) bastante parecidos com o saber do arrasto, tanto que presenciei diversas 

conversas entre pescadores sobre os prognósticos. 

Diferentemente do arrasto, a localidade de pesca não tem ligação com uma 

faixa de areia identificada como “portos”. Os pescadores identificam lugares no mar 

por pesqueiros. A escolha tem, via de regra, vinculação com o conhecimento sobre o 

fundo do local de forma não tão extensa, mas que se aproxima da forma como fazem 

os pescadores da Lagoa Feia (COLAÇO, 2007). A proximidade com marcos 

geográficos, principalmente entre as Ilhas (Filha, Pai e da Mãe) e o Morro das 

Andorinhas ajuda a marcação dos pesqueiros. Levando em consideração que o fundo, 

arenoso ou de pedra, está relacionado com essas localidades. Algumas lajes de pedra 

tem nome como a laje de Itacoatiara, que pode ser um bom local para pegar corvinas. 

A profundidade do local também está relacionada com a rede a ser colocada 

(“linguadeira”, “curvineira” - de fundo e “rede alta” – de superfície) e com a espécie a 

ser capturada. A malha da “linguadeira” é grande, por isso é usada para espécie de 

peixes maiores, no entanto ela é menos usada por causa da baixa ocorrência destas 

espécies. A mais utilizada é a “curvineira” e depois a “rede alta”.    

Outro ponto que é característico da pescaria de “rede de espera” na praia de 

Itaipu é a relação com a faixa de areia e a sociabilidade no local. Tanto no desencalhe 

quanto no encalhe é comum ver pescadores de diversas artes e outros moradores 

ajudando. Existe um burburinho na praia por volta das 9h às 11h quando as 

“baleeiras” retornam para a praia, muitas vezes já no desencalhe juntam-se algumas 

pessoas em torno e o “leilão” do peixe já começa. Como são diversas pescarias de 

“malha” o preço negociado por uma pescaria acaba afetando o preço de outras, por 

isso há uma certa agitação e uma rede de informações se forma rápida e brevemente 

na praia, o que ajuda a pescaria a determinar o lance inicial do “leilão”44.  

                                                
44 Como Kant de Lima descreveu, o leilão em Itaipu funciona de maneira inversa, o pescador dá um 
preço determinado e os “lances” começam menores do que o pedido, e vão subindo até o acordo ser 
fechado. 
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A venda se realiza na areia e os “atravessadores” ou “pombeiros” são 

considerados como sendo de Itaipu. Após a venda uma parte é destinada à venda para 

banhistas e interessados em comprar peixe fresco, alguns peixes vão para os 

restaurantes locais e outros são levados a mercados fora da praia de Itaipu. Por isso o 

“verão” ou simplesmente o verão45 é uma época de maior importância na praia. Na 

alta temporada o local é bastante procurado por turistas e frequentadores que utilizam 

o serviço dos bares, restaurantes e da praia para passar o dia. Embora este turismo já 

tenha incomodado as operações da pesca em outras épocas, os pescadores passaram a 

ver essa atividade econômica como essencial. Por um lado, algumas famílias que têm 

comércio no local conseguem incrementar a renda, ou até mesmo ter no comércio a 

renda principal. Por outro, o turismo aumenta a procura pelo peixe, o que gera um 

aumento no valor. Ouvi alguns relatos dos pescadores neste sentido, quando 

relacionavam a dificuldade do “inverno” à escassez do peixe, condições de 

navegabilidade e à dificuldade da venda e obtenção de um preço “justo”, em oposição 

ao verão onde há mais gente na praia e uma maior demanda para o consumo de peixe. 

Toda essa rede de relações em torno da pescaria é bastante tradicional de 

Itaipu, mas vem sofrendo mudanças ao longo destes anos. Entretanto, a relação das 

pessoas de lá com seus códigos e rituais é o que garante até então a vontade de 

permanecer no local e reproduzir um modo de vida.  

 

“Linha” 

 

 A pesca de linha, embora seja considerada a menos tradicional das três 

principais, se constitui na atividade de pesca principal de alguns pescadores e também 

uma alternativa aos pescadores de “malha” e até para as “companhas de arrasto”, 

posto que quando a pescaria de “espera” ou de “arrasto” está ruim eles podem 

“correr” para a “linha”.  Essa migração para a pesca de linha também pode ser feita 

pela quantidade de peixe de uma espécie capturada por “linha”, como em um dia em 

que a quantidade de espada era grande e pescadores das outras duas artes principais 

de Itaipu foram pescar de “linha”.  

                                                
45 Tirei as aspas porque o verão passa a ser o entendimento do período que todos conhecemos. O verão 
em Itaipu está contido no “verão”. O verão, época de calor de férias e de ir à praia se restringe dentro 
de um tempo maior que é o “verão” época das aguas frias e claras em Itaipu. Verão (dezembro a 
fevereiro) e “Verão” (novembro a abril).  
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A pesca de “linha” seria na visão dos pescadores a que demandaria menos 

“conhecimento” por isso ela é a mais aberta para pescadores de “fora” de Itaipu. Em 

conversas com os pescadores sobre a definição de quem seria de “dentro” e de “fora” 

a pescaria de “linha” se apresenta como a arte onde temos uma zona cinzenta. 

Também é a arte onde muitos pescadores, considerados de Itaipu, pescam de forma 

sazonal ou ocasional. Contudo esta pesca pode produzir bons ganhos, mas novamente 

pode ser uma área de conflito, principalmente com os pescadores de fora e/ ou 

amadores que não sabem reconhecer as marcações de boias de “rede de espera” e que 

muitas vezes vendem o peixe muito barato para os “comerciantes” da areia o que 

puxa o preço da “maré”46 para baixo.  

Os pescadores de Itaipu que se dedicam à pesca de linha pescam em sua 

maioria em embarcações conhecidas localmente como “lanchas”47. As lanchas são 

feitas de alumínio e comumente têm cerca de 4m de comprimento e usam motores de 

popa com potencia máxima de 15hp. Estas lanchas são consideradas rápidas e como a 

pesca de “linha” pode implicar deslocamentos constantes no mar, uma embarcação 

que se locomova com rapidez serve melhor ao propósito. Além disto estas 

embarcações de alumínio por serem leves, às vezes podem ser manejadas em terra 

somente por uma pessoa, sem a necessidade de “estivas” ou “rolos”.    

3.4. O Canto de Itaipu e a “Cabeça de Burro”  

 
Como Kant de Lima (1997) e Pessanha (2003) descreveram, na década de 70 

foi construído o canal de Itaipu que criou uma cisão física na praia, dividindo-a assim 

em dois espaços, Praia de Itaipu e Praia de Camboinhas. O canto de Itaipu (na Praia 

de Itaipu) é onde fica a comunidade de pescadores. Muitos pescadores que habitavam 

a parte hoje conhecida como Camboinhas foram retirados do local, por acordo ou 

através de força, assim muitos destes moram atualmente em bairros como Maravista, 

Engenho do Mato e Avenida Central e se deslocam todo dia para a praia. Camboinhas 

tornou-se um bairro de classe alta onde o turismo é “diferenciado”48 em comparação a 

“farofa” de Itaipu. Os “farofeiros” já era uma categoria usada para descrever os 

frequentadores locais da praia de Itaipu que como disse Kant de Lima, já na época 
                                                
46 Termo utilizado para descrever os ganhos da pescaria. 
47 Em outras localidades costeiras ou com pesca em rio estas embarcações são conhecidas também 
como “voadeiras”.   
48 Há mais de 10 anos escuto de pessoas (colegas de faculdade e conhecidos) estas categorias que são 
usadas para diferenciação das pessoas que frequentam o local.  
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desenvolviam uma identificação com a população local. O que mudou foi do outro 

lado do canal, onde uma classe média agora se reúne para utilizar do espaço de forma 

mais “civilizada”. 

 O crescimento urbano em volta de Itaipu também é notável, a compressão do 

tempo e espaço (GIDDENS, 2002) pode ser uma referência para entender como ao 

longo dos anos a localidade deixou de ser um local à parte da cidade, para ser aos 

poucos incorporada à urbanidade, primeiramente como local periférico e atualmente 

como um bairro em crescimento que, no caso de Niterói, significa tornar-se área de  

especulação imobiliária. Na estrada que leva a Itaipu na altura do trevo de Itacoatiara 

já é possível notar a construção de prédios residenciais (com gabarito de 4 andares) 

bem como alguns serviços como bancos, mercados, farmácias, padarias e 

restaurantes. 

 O número de turistas e frequentadores também cresceu nos últimos anos, 

segundo os pescadores e moradores do local. Durante o verão a quantidade de 

banhistas é muito grande e eles consideram isso positivo porque há maiores ganhos 

para os pescadores que conseguem maior valorização no preço do peixe enquanto os 

comerciantes locais, muitos deles de famílias de pescadores de Itaipu, também 

aumentam seus ganhos.  

 Como vimos ao longo dos anos os pescadores têm ressignificado as formas 

para apropriação particularizada do recurso marinho bem como da permanência no 

local. Ou seja, os pescadores vêm adaptando artes, petrechos, técnicas de pescaria e 

seus acordos para continuar mantendo o acesso ao recurso no local. Ao deixarem de 

ser uma comunidade distante da urbanidade, eles passam a ter que lidar 

crescentemente com outros atores de outros locais que também se sentem no direito 

de utilizar do espaço e dos recursos encontrados ali. Estas interferências ocorrem seja 

na terra, seja no mar. 

 Em terra a pressão sobre a localidade sofreu um grande salto a partir do 

momento em que a Veplan comprou o espaço e o projetou para um bairro de classe 

média alta. Antes da empresa a localidade pertencia a um senhor (identificado no 

trabalho de Kant de Lima pelas iniciais E.M.) que, à sua maneira, permitia a 

residência das famílias de alguns pescadores no local. A relação, no entanto, era 

considerada precária pelos pescadores da época os quais identificavam haver no local 

uma “Cabeça de Burro” enterrada, sendo este o motivo das “dificuldades” passadas 



 

 45 

por eles para poder permanecer ali e exercer sua atividade. Kant de Lima transcreve 

dois interlocutores que afirmam:  
 
I1: Antigamente era um atraso, o E.M. se intitulava dono de Itaipu, Só não 
dizia que era dono do mar... 
I2: Seu E.M. era um cão de ruim, fazia levar peixe de linha na casa dele, 
as mulheres que moravam na terra dele. Hoje tem a Veplan. Depois do 
E.M. veio o P.; E.M., P., Veplan, tem uma cabeça de burro em Itaipu. 
Nunca favoreceram pescador, sempre prejudicando.  
 Assim, a moradia era condição dependência do proprietário da terra. 
Dependência expressa na prestação de serviços pessoais e na subordinação 
a sua autoridade e poderio econômico (...)  
A “cabeça de burro”, representada pela dependência do pescador ao 
proprietário da terra (...) era parte na época, de um sistema complementar: 
“proprietários”, “camponeses”, “pescadores”, todos ligados pelo mercado a 
cidade, efetuando trocas complementares dentro do sistema, estruturavam-
se de maneira a construir uma “convivência” em que, se não estava ausente 
a exploração, a “cabeça de burro”(...) (KANT DE LIMA & PEREIRA, 
1997, pp. 57-58). 

 
A posse da terra, como vimos, sempre foi incerta para algumas famílias e por 

isso a “cabeça de burro”. Todavia a “cabeça de burro” poderia ser administrada 

localmente através da relação de patronagem (KANT DE LIMA & PEREIRA, 1997); 

a partir do momento em que a Veplan se torna dona do local essa permanência e este 

conflito passam a se constituir em um “conflito intratável”49. Algumas tentativas de 

fazer os pescadores permanecerem no local foram feitas, mas na época, com o 

governo de Ernesto Geisel em anos de grande repressão a liberdades civis durante a 

ditadura militar, as famílias de pescadores de Itaipu logo foram desalojadas do local, 

em comum acordo ou à força segunda narrativa dos pescadores.   

A Veplan acabou esbarrando em alguns pontos em seus projetos e talvez por 

ironia do destino, os pescadores estivessem certos, havia sim algo enterrado na areia, 

mas eram conchas, os sambaquis que interromperam parte do loteamento da área e 

hoje formam o sítio arqueológico de Itaipu. 

 A área onde o canto de Itaipu está localizado e as casas e comércios de 

pescadores e não pescadores estão não se constitui em propriedade privada. A área 

ainda pertence a União sob responsabilidade da Superintendência do Patrimônio da 

União (SPU) que aforou a área para a Colônia Z-750. Os pescadores não tratam a 

questão como um problema, mas são alvos de constantes interferências por parte de 

                                                
49 Conceito usado por Ronaldo Lobão (2010) para situações de administração de conflitos duradouras 
onde não há acordo entre as partes. 
50 Na época do acontecimento a colônia era Z-10. Cambuci me relatou o fato com orgulho, pois o pai 
Caboclo é um dos fundadores da colônia e o foro dado a instituição, simbolizado por um obelisco à 
beira da praia, garantiu a permanência dos pescadores no local segundo ele. 
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órgãos públicos principalmente no que tange ao “ordenamento”. Mesmo com o 

aforamento à Colônia-Z7 o espaço do Canto ao longo dos últimos 30 anos é alvo de 

projetos imobiliários que visam a “valorização” da área, projeto como marinas e 

hotéis já foram pensados para o local.  

 Outras pressões dizem respeito a políticas públicas como o Projeto Canto de 

Itaipu da prefeitura de Niterói e o Projeto Orla que foi uma política pública 

incentivada pela federação, pensada e aplicada localmente através de metodologias 

participativas. Parte desse processo foi descrito por Carvalhido (2012). Também 

existem pressões por iniciativa de instituições governamentais como as impetradas 

pela GRPU, quando se definiu um gabarito para ocupação na faixa da areia (Lobão, 

2010b). É interessante notar, que mesmo diante do tombamento do Canto de Itaipu 

pelo Inepac e da pesca “artesanal de Itaipu” pela Câmara de Vereadores de Niterói 

como patrimônio imaterial desde 201151, pressões até institucionais continuam sendo 

praticadas sobre a comunidade. Estas pressões geram gramáticas sobre o espaço 

comumente de forma negativa, como padrões construtivos inadequados ou práticas 

potencialmente predatórias. 

As pressões que vêm do mar são ligadas principalmente ao uso da área como 

ponto de fundeio para plataforma e rebocadores, resíduos sólidos que se acumulam no 

fundo do mar devido à dragagem de áreas próximas e seus “bota-fora” (dragagem do 

porto do Rio de Janeiro) e, por último, a competição pelo recurso dentro da enseada 

de Itaipu com traineiras vindas de outros municípios e estados. As reclamações dos 

pescadores de Itaipu normalmente dizem respeito ao estrago feito pelo “arrastão de 

parelha” e ao “estrago” feito por este no fundo da enseada. Também há relato desses 

barcos cercando muito próximo à praia, e dos mesmos não respeitando a marcação de 

boias que indicam a colocação de “redes de espera” que podem ser parcialmente ou 

totalmente destruídas por estes atos. Muitas das reclamações dizem respeito não à 

pesca no local, mas da forma como ela é feita, de maneira desrespeitosa aos 

pescadores locais. 

As organizações que representam os pescadores e, que costumam intervir em 

nome deles, em questões como o “bota-fora” são duas: a Associação Livre de 

Pescadores e Amigos da Praia de Itaipu (ALPAPI) que era presidida por “Seu Chico” 

e tinha Jairo como um dos diretores e a Colônia Z-7 que tinha no senhor Otto um dos 
                                                
51 Projeto de lei nº 263/2010 aprovado por seção da Câmara Municipal de Niterói em novembro de 
2011 que incluiu a pesca artesanal praticada em Itaipu como patrimônio histórico e cultural da cidade. 
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seus diretores mais ativos. A Associação de Moradores e Amigos de Itaipu 

(AMAITA) tinha como presidente um pescador de Itaipu, Maurinho.   

Antes de abordar os processos de implementação da Resex é necessário 

discorrer brevemente sobre o enquadramento profissional dos pescadores e sua 

“tipificação” diante do atual Registro Geral da Pesca (RGP). 
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4. Uma atividade e as marcas das regulamentações  
 
 No marco da discussão de políticas públicas com garantia à direitos 

diferenciados a Reserva Extrativista Marinha abarca um debate que vai para além da 

Convenção 169 da OIT. Os pescadores beneficiários da política pública passam a ser 

considerados tradicionais. Ser pescador tradicional garante o acesso diferenciado por 

um lado, mas por outro ele exige o enquadramento profissional que compreende 

outras lógicas de inserção e questões específicas como o acesso ao seguro defeso, 

aposentadoria do pescador e suas categorias de enquadramento.  

Ao longo dos anos, no Brasil os pescadores têm sido alvo de diferentes formas 

de enquadramento profissional e jurídico. Abordar brevemente esta trajetória, que 

culmina com a criação do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e com o Registro 

Geral da Pesca (RGP), é importante para entender como algumas estruturas criadas 

anteriormente -como as colônias- voltam a concentrar certas atribuições. E também 

como a conjuntura governamental e política favoreceu a visão da confederação das 

colônias sobre o setor pesqueiro. Esse fortalecimento de uma visão repete velhas 

fórmulas onde o pescador é alvo de uma política “desenvolvimentista”. 

 No que tange à discussão do processo de criação da Resex-Mar de Itaipu isso 

se ressalta quando, a partir das definições legais, os pescadores foram enquadrados 

como pescadores profissionais artesanais. Incluindo, desta forma, sob o mesmo 

conceito diferentes pescadores, com capacidades de pesca distintas, relação com 

ambiente e organização social também díspar, ocasionando a necessidade de se criar 

uma categoria distintiva. Também tratarei da junção do profissional e artesanal sob o 

mesmo signo à luz das implicações de acesso a recursos governamentais.  
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4.1. As primeiras regulamentações 

 
 Embora o assunto já tenha sido bem abordado por diversos textos, como o de 

Castro Faria (1997), Silva (2001), Pessanha (2003), Kant et all (2007), Silva (2012), 

apresentarei aqui novamente uma bricolagem dessa visão elaborada a partir destes 

autores52. Há registros da atividade pesqueira no Brasil desde os primeiros momentos 

da colônia, embora as realidades do Brasil colônia, com diferentes ocupações de 

diferentes nações europeias ao longo do litoral, não fosse unívoca, os registros 

agrupados por autores como Silva (2001) dão conta de parte desta realidade.  

 De forma geral se admite, segundo historiadores e arqueólogos, que as etnias 

já presentes no território, que chamamos de Brasil, já exerciam atividade pesqueira ao 

longo do litoral e com a chegada de povos europeus houve primeiramente a imposição 

do trabalho forçado, e depois remunerado, dessa maneira essas etnias incorporaram 

elementos de técnicas e petrechos para a prática da pesca como o anzol de ferro 

(KANT et all 2001): 
Do ponto de vista da pesca, entretanto, pode-se dizer que a economia 
escravista-colonial apresentou três formas básicas de atividades: uma 
primeira forma era a exercida pelos próprios escravos, após suas jornadas 
de trabalho. Uma segunda forma de atividade era a dos escravos que 
pescavam e participavam do comercio do peixe, sob a exploração dos seus 
senhores. A terceira forma era a dos pescadores livres, sobretudo 
indígenas, que vendiam seu peixe, como os escravos, nos mercados de 
peixe ou diretamente aos engenhos (SILVA, 1988, p. 45). 
 

  Ainda no período colonial havia a tentativa de realizar, ainda que sem 

regulamentações, taxação sobre a atividade. A citação abaixo abarca um longo 

período, proporcionando uma visão geral de como a atividade tinha que prestar tributo 

a diferentes entes governamentais. 
 
Uma das primeiras formas de tentativa de controle da pesca foi a cobrança 
do dízimo do pescado, adotada na primeira metade do século XVI e que 
perdurou por todo o período colonial. Para cada dez peixes capturados, um 
era obrigatoriamente doado a algum representante do Estado, que 
inicialmente foi representado pela Ordem Jesuítica, depois pelas Câmaras 
das Vilas (a partir do século XVII) e finalmente a Provedoria da Fazenda 
Real (século XVIII). (SILVA, 2012, p8). 

 

                                                
52 A leitura de Silva (2001) apresenta uma visão mais cronológica dos acontecimentos enquanto Castro 
Faria (in: Pescadores de Itaipu, 1997) (complementado por Kant et all, 2007) constrói uma trajetória da 
produção de conhecimento sobre a atividade pesqueira.  
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 As primeiras regulamentações para o setor da pesca foram localizadas em sua 

maioria no Nordeste, concentrando-se no período do Reino Unido e do Império: 

 
No início do século XIX começaram as investidas oficiais para domesticar 
este grupo de trabalhadores. No Ceará, em 1811, o juiz de fora José da 
Cruz Ferreira determinou um código de posturas para os jangadeiros 
(Silva, 2001). No Recife, em 1816 foi votada a primeira postura municipal 
limitando o tamanho da malha para a rede de arrasto e em 1822 tentou-se 
coibir este tipo de pescaria. Seguiram-se regulamentos sobre pescadores e 
a pesca no Pará, em 1839 e 1844. (KANT et all, 2007, p.7)53. 
 

 A partir do período do Império uma regulamentação e enquadramento 

começaram a ganhar forma mais significativa e os pescadores começaram a ser 

organizados através de estruturas de inspiração militar. A Marinha passou a reduzir os 

grupamentos pesqueiros ao longo da costa a distritos/capatazias, como descreve Kant 

de Lima. 
 
Em 1845 foi aprovada a lei que criou e regulamentou as Capitanias dos 
Portos e com elas uma força militar de reserva formada compulsoriamente 
pelos pescadores artesanais registrados em cada Capitania. Ao se 
registrarem, os pescadores não mais teriam que servir à Guarda Nacional. 
Somente prestariam serviço militar quando a Marinha os chamasse. Em 
1846 o regulamento aprovado pelo Ministério da Marinha fez com que 
cada Capitania fosse dividida em distritos e cada distrito entregue a um 
capataz. Surgiram, assim, as “capatazias” de pescadores. (KANT et all, 
2007, p.7). 

 

 E ainda: 
A criação da Marinha de Guerra Brasileira após a independência do país 
frente a Portugal e o estabelecimento da Capitania dos Portos em 1846 (…) 
Esse primeiro passo foi tomado atendendo a uma demanda das forças 
armadas brasileiras diante das dificuldades de proteção da costa e da 
necessidade em se criar uma reserva de guerra. De viés exclusivamente 
militarista, a nova regulamentação voltada aos pescadores obrigava-os a se 
apresentarem uma vez ao mês exclusivamente na capitania a qual estavam 
matriculados para o controle do seu quantitativo. (Silva, 2012, pp.8-9). 

 

 Este modelo acabou tendo grande influência na organização da pesca no Brasil 

e sua marca, resguardadas as diferenças, se espelha ainda hoje no sistema das colônias 

de pesca. Contudo, este modelo ligado à Marinha sofreu constantes idas e vindas, 

alterando períodos de domínio militar para períodos de regulamentação em esferas 

ministeriais, conselhos e diferentes projetos de modernização.  

                                                
53 A citação de Silva (2001) é a mesma da bibliografia deste texto.  
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4.2. Trajetória do modelo das Colônias 

 
 Como citado anteriormente, o primeiro modelo a nível nacional de 

enquadramento dos pescadores foi o modelo dos distritos/capatazias organizado pela 

Marinha ao longo da Costa brasileira, criado em 1846. Em 1852 o modelo passou por 

mudanças, tendo a visão de modernização da pesca, que se tornara central, assim a 

tentativa era de instalação de um modelo mais produtivo: 

 
O liberalismo econômico chegou à pesca. Tal lei foi aprovada em 1856, e 
se dividia em três aspectos: garantia de juros baixos, concessão de terrenos 
públicos para a instalação das indústrias e isenção de impostos durante 10 
a 20 anos. Mas também os efeitos não foram satisfatórios, pois novas leis 
surgiram para “reduzir” os pescadores artesanais, utilizando mecanismos 
institucionais semelhantes às famosas “reduções” dos indígenas, 
colocando-os sob a tutela do Estado. (KANT et all, 2007). 

 
 Esse modelo e jugo atravessou todo o período imperial avançando para a 

primeira república quando, através da Lei nº 2.544/1912, foram criadas as Colônias de 

Pesca, cuja implicação seria os pescadores não estarem mais sob o controle da 

Marinha e sim vinculados ao Ministério da Agricultura (PESSANHA, 2003). No 

entanto, a Marinha retomou a tutela apenas 8 anos depois, através do Decreto nº 

14.086/1920. 

 O período seguinte ficou conhecido pelas “Missões Colonizadoras”, que 

formaram um projeto de implementação de mais de mil colônias ao longo do litoral 

do Brasil capitaneadas pelo Cap. Villar: 

 
 

Em 1920, foi organizada a “Missão Villar” no âmbito da recém-criada 
Diretoria de Pesca e Saneamento do Litoral da Marinha. Embarcado no 
cruzador José Bonifácio, o capitão-de-corveta Frederico Villar teve a 
missão, durante aproximadamente quatro anos, de percorrer o litoral 
brasileiro levando os ideais de “modernização”, organização e 
nacionalização da pesca. Foram fundadas mais de mil Colônias por toda a 
costa do país e houve um aumento significativo do cadastro de pescadores 
(PESSANHA, 1977), atraídos pelo propósito “libertador” da missão de 
Frederico Villar. Ele próprio classificou a criação das Colônias como “a 
obra mais genuinamente republicana realizada pela Republica” (Villar, 
1931, p. 16) Desta forma, a missão Villar demonstrava que os ideais da 
Marinha a esta altura estavam caminhando em uma direção que ia além do 
simples militarismo e da preocupação com a defesa da costa. A ideia de 
fornecer o “amparo social do nosso bravo praiano” (VILLAR, 1931, p. 19) 
denuncia uma lógica sanitarista e, principalmente, tuteladora, que marca 
profundamente o tipo de relação estabelecida entre o Estado representado 
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pelas entidades das Colônias - com as populações de pescadores a partir 
deste período.  (SILVA, 2012, p.10)54. 

 
 No entanto, mais uma vez, em 1933 durante o Estado Novo, os pescadores 

mudaram de “tutor”, pois o Ministério da Agricultura reassumiu o projeto das 

colônias através da criação do Conselho Nacional de pesca. Entretanto 15 anos 

depois: 
 
Em 1942, ainda no período do Estado Novo, as colônias voltaram para a 
responsabilidade do Ministério da Marinha, até que, em 1950 se fixaram 
na jurisdição do Ministério da Agricultura, que organizou a pesca em um 
sistema confederativo (colônias locais, federações estaduais, confederação 
nacional) e definiu estatutos padronizados para todas as colônias de pesca. 
Na década de 1950, o segundo governo de Getúlio Vargas criou Escolas de 
Pesca nos Estados de Pernambuco e do Rio de Janeiro, com o objetivo de 
dotar cada pescador artesanal brasileiro de um barco a motor e uma casa 
(PONDE,1977 apud KANT et all, 2006). 
 

 Mesmo com essas idas e vindas uma marca indelével foi ficando nas políticas 

implementadas, a marca da tutela organizada através das Colônias e do teor 

desenvolvimentista das políticas, como as de dar um barco a motor e uma casa para 

cada pescador. Trazendo a ideia da oposição entre tradição e modernidade como 

etapas de desenvolvimento, cujo objetivo seria retirar dos pescadores do atraso e das 

técnicas primitivas.  

 Doze anos após, ocorreu mais um retorno da jurisdição para o Ministério da 

Agricultura, agora pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), 

autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura, criada pela Lei Delegada nº. 10, de 

11 de outubro de 1962. Desta feita,  os pescadores passaram a ser regulados por uma 

autarquia específica. Mas o  modelo de organização dos pescadores foi mantido e a 

SUDEPE manteve o vínculo compulsório dos pescadores às colônias. A política 

principal do órgão era o incentivo da pesca industrial: 
 

A partir da década de 1960, as políticas do Estado brasileiro continuaram a 
seguir o caminho para um investimento maciço na ‘modernização’ e 
industrialização da pesca, (…) Consistia em uma política de fomento e 
subsídio para a criação de uma pesca empresarial e industrial no país. Em 
um primeiro momento, tal política promoveu a expansão das capturas. 
Após mais de uma década de incentivos à pesca industrial, os estoques 
explorados passaram a declinar e muitas das empresas de pesca surgidas na 
época faliram. (SILVA, 2012, p.12). 

 

                                                
54 A citação se refere a: VILLAR, Cap. Frederico. O problema da Pesca no Brasil. Ed. da Confederação 
Geral dos Pescadores do Brasil. 1931. 
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 Com a falência dessas empresas os gestores da SUDEPE começaram a 

implantar um novo projeto, o Plano de Assistência à Pesca Artesanal (PESCART) que 

visava apoiar com assistência técnica as colônias, e muitas se reorganizaram 

administrativamente. Este plano começou em 1972 e durou até 1983. 

 
Em 1973, através do Decreto nº 471 do Ministério da Agricultura, as 
Colônias ganharam estatuto de “organização de classe”. Entretanto suas 
estruturas autoritárias ainda eram mantidas, já que os presidentes das 
Federações Estaduais podiam interferir em sua conduta. Normalmente 
estes presidentes não tinham ligação com a pesca e eram políticos locais, 
comerciantes, dentre outros. As Colônias ainda não eram um atrativo para 
os pescadores, e estes só as procuravam por ser obrigatório seu registro 
para a regularização de suas embarcações (DIEGUES, 1995 apud SILVA, 
2012, p.12). 

  

 A representação dos pescadores nas colônias reproduzia o modelo tutelar. 

Desta forma, os pescadores acabavam mantendo o vínculo com as colônias para poder 

continuar a exercer a atividade: 
 

Várias foram as estratégias para manter a filiação dos pescadores às 
colônias. Até a década de 1980, o documento obrigatório para o exercício 
da atividade da pesca profissional era a matrícula correspondente, 
fornecida pela Capitania dos Portos. Além desse documento, o pescador 
deveria estar filiado a uma Colônia e, consequentemente, a uma federação 
e à confederação, além de estar registrado na Superintendência do 
Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE -, para poder exercer a atividade 
profissional da pesca. (KANT et all, 2007, p.8). 

 
 Ainda segundo o texto: 

Com a equiparação dos pescadores artesanais aos trabalhadores rurais para 
fins de obtenção de benefício de aposentadoria especial, cresceu a 
vinculação às colônias, pois eram estas as entidades aptas a fornecer a 
documentação necessária. (PESSANHA, 2002 apud KANT et all, 2007). 

4.3. A Constituição de 88 as Associações Livres e o Ministério 
 A partir da década de 80 a filiação compulsória às colônias passou a ser 

contestada pelo Conselho da Pastoral da Pesca no Brasil (CPP), com forte atuação do 

então secretário, Frei Alfredo Schnüettgen. O Frei militou organizando as 

Associações Livres de Pescadores que visavam libertar os pescadores do jugo das 

colônias, defendendo que estes teriam direito a livre organização, além de trazer a 

discussão sobre a comercialização do pescado, previdência e aposentadoria. Com a 

abertura democrática em debate na sociedade, as associações livres, e o CPP 

começaram as articulações para levar às comissões o debate sobre a 

representatividade dos pescadores e do direito à livre associação.  
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 Estas demandas foram conquistadas com a Constituição de 1988 que 

desobrigou a filiação do pescador às Colônias. No entanto, o poder das colônias 

permaneceu em muitos locais pela estrutura administrativa e política, construída pelas 

colônias ao longo dos anos.  

 Outro resultado pós-constituinte foi a diluição da SUDEPE e sua incorporação 

ao novo órgão criado, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e do Desenvolvimento 

Sustentável (IBAMA), levando os pescadores para a tutela do novo órgão. Todavia, 

logo após a incorporação pelo IBAMA, foi criado um Grupo Executivo do Setor 

Pesqueiro (GESPE) que estava subordinado à Câmara de Políticas dos Recursos 

Naturais, do Conselho de Governo da Presidência da República e secretariado pelo 

Ministério da Marinha (SILVA, 2012). Criando assim uma dupla vinculação, que só 

veio terminar nove anos depois, em 1998, quando os pescadores migraram novamente 

na estrutura governamental e mais uma vez foram vinculados ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento pelo Departamento de Pesca e Aquicultura55.  

 Finalmente em 2003, no primeiro dia do governo Lula, cumprindo 

compromisso de campanha junto às Colônias de Pesca, foi instituída56 uma Secretaria 

Especial para Pesca e Aquicultura, vinculada à Presidência da República. Com a 

instauração da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP) e do Conselho 

Nacional de Aquicultura e Pesca o governo começou a dialogar diretamente com os 

representantes da pesca, mas o interlocutor privilegiado nesta interlocução foi a 

Confederação Nacional de Pescadores e Aquicultores.  

 Assim as colônias conseguiram manter seu poder junto aos pescadores 

intermediando a relação com instituições governamentais e benefícios oferecidos ao 

pescador: 
Com a criação das diversas Associações Livres, os pescadores viram um 
certo aumento de sua autonomia. Porém, ao longo dos anos posteriores, 
foram criados mecanismos que obrigavam os pescadores a continuarem a 
manter o vínculo com as Colônias e a associação compulsória a estas. 
Exemplo disso é a Lei nº 10.779/2003, que dispõe sobre a concessão do 
benefício de seguro desemprego, durante o período de defeso, ao pescador 
profissional que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal. Segundo 
o artigo 2º, inciso IV, para se habilitar ao benefício, o pescador deveria 
apresentar ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego, 
dentre outros documentos, o atestado da Colônia de Pescadores a que 
esteja filiado, porque só esta poderá comprovar seu exercício da profissão, 
sua dedicação à pesca, em caráter ininterrupto, durante o período 
compreendido entre o defeso anterior e o em curso; e que não dispõe de 

                                                
55 Criado pelo Decreto nº 2.681 de 1998. 
56 A SEAP foi instituída através da Medida Provisória 103 de 01/01/2003 que dispunha da organização 
de governo. As atribuições da SEAP estavam no Artigo 23.		
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outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira. (SILVA, 
2012, p.15). 
 

 Embora a SEAP tivesse a competência de organizar e manter o Registro Geral 

da Pesca (RGP) previsto no art. 93 do Decreto-Lei nº 22157 as grandes mudanças no 

RGP só foram feitas após a criação do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) pela 

Lei nº 11.958, de 26 de junho de 200958. 

 
4.3.1. O Registro Geral Pesca 

 

 As principais alterações no RGP foram feitas a partir do MPA e se concentram 

na conceituação dos pescadores. Até a mudança ocorrida em 2011, o conceito de 

pescador profissional se opunha ao do pescador amador e a categoria artesanal não era 

contemplada. Esta forma fortalecia o vínculo às colônias porque era através destas 

que os pescadores artesanais poderiam ter acesso à aposentadoria e ao seguro defeso. 

A SEAP chegou a estabelecer vínculo direto para que os pescadores artesanais 

pudessem conseguir seus direitos diretamente com instituições governamentais, no 

entanto a Confederação de Pesca pleiteou o contrário e para ter acesso aos recursos os 

pescadores voltaram a ter que estar vinculados à colônia. Este processo de tutela pode 

ser visto de uma maneira negativa, mas há também que se considerar que em alguns 

lugares do Brasil a estrutura de uma colônia de pesca seja a estrutura mais próxima ao 

pescador.  

 Através de Instrução Normativa (IN) nº 2, de 25 de janeiro de 2011 o 

Ministério da Pesca dispôs sobre “procedimentos administrativos para a inscrição de 

pessoas físicas no Registro Geral da Atividade Pesqueira nas categorias de Pescador 

Profissional e de Aprendiz de Pesca no âmbito do MPA”59 fundindo as categorias 

Pescador Profissional e Pescador Artesanal. O RGP a partir desta IN passou a definir 

os pescadores profissionais em duas categorias que constam no artigo 2º: 

 
Art. 2º. Para efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por: 
(...) II - Pescador Profissional: pessoa física, brasileiro nato ou 
naturalizado, assim como o estrangeiro portador de autorização para o 
exercício profissional no País, desde que atendam os requisitos 
estabelecidos nesta Instrução Normativa e que exerçam a pesca como 

                                                
57 Trecho retirado da lei. 
58  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11958.htm>. 
Acesso em: 25 maio, de 2014.  
59 Instrução normativa em anexo.	



 

 56 

atividade principal e com fins comerciais, fazendo dessa atividade sua 
profissão e principal meio de vida, podendo atuar na pesca artesanal ou na 
pesca industrial, da seguinte forma: 
 a) Pescador Profissional na Pesca Artesanal: aquele que exerce a 
atividade de pesca profissional de forma autônoma ou em regime de 
economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato 
de parceria, podendo atuar de forma desembarcada ou utilizar embarcação 
de pesca com AB menor ou igual a 20 (vinte); e  
 b) Pescador Profissional na Pesca Industrial: aquele que, na 
condição de empregado, exerce a atividade de pesca profissional em 
embarcação de pesca com qualquer AB. 

 

 Na letra da lei vemos como a Arqueação Bruta (AB) é um dos requisitos para 

o enquadramento em artesanal ou industrial, porém não é toda embarcação que conta 

com a medição de AB, desta forma a relação de trabalho é que se torna central. 

Havendo uma relação de trabalho dentro dos parâmetros da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT) entre um empregador e um empregado, não interessando o porte 

da embarcação ou AB, a pesca é enquadrada como industrial. 

 Com isso a maioria dos trabalhadores da pesca no Brasil hoje se enquadra na 

categoria pescador profissional artesanal. Segundo o site do MPA atualmente: 
 

O pescador (a) artesanal é o profissional que, devidamente licenciado pelo 
Ministério da Pesca e Aquicultura, exerce a pesca com fins comerciais, de 
forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de 
produção próprios ou mediante contrato de parcerias, desembarcada ou 
com embarcações de pequeno porte. Para a maior parte deles o 
conhecimento é passado de pai para filho ou pelas pessoas mais velhas e 
experientes de suas comunidades.  Os pescadores conhecem bem o 
ambiente onde trabalham como o mar, as marés, os manguezais, os rios, 
lagoas e os peixes.  
Do total de cerca de 970 mil pescadores registrados, 957 mil são 
pescadores e pescadoras artesanais (setembro 2011). Estão organizados 
atualmente em cerca de 760 associações, 137 sindicatos e 47 cooperativas. 
São produzidos no Brasil 1 milhão e 240 mil de pescado por ano, sendo 
que cerca de 45% dessa produção é da pesca artesanal.60  
 
 

4.3.2 Entre o Artesanal e o Tradicional 
 

  O conceito de pescador artesanal que se apresenta no RGP coloca 

dentro da mesma categoria pescadores com distintas capacidade de pesca e arranjos 

para o trabalho e, ainda, pescadores que competem desigualmente pelo recurso 

pesqueiro. 

                                                
60 Retirado do sítio do MPA: <http://www.mpa.gov.br/index.php/pescampa/artesanal>. Acesso em: 23 
maio, de 2014. 
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 Por um lado, é uma conquista “trabalhista” para os pescadores enquanto 

"categoria profissional" (mesmo que o vínculo à colônia ainda seja necessário), tendo 

em vista que o pescador profissional artesanal passa a ter acesso a benefícios e linhas 

de crédito, a exemplo do plano Safra do MPA cuja estrutura vincula-se ao Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).  

 Por outro lado, coloca diferentes pescadores dentro da mesma categoria 

(profissional artesanal) podendo causar desafios para implementação de políticas 

públicas no setor. Um exemplo é o caso do uso das "traineiras" pelos pescadores de 

Jurujuba na área da RESEX-Mar Itaipu e o conflito decorrente desta atividade com os 

pescadores tradicionais do local. Pescadores de Itaipu e de Jurujuba são ambos 

pescadores profissionais artesanais (de acordo com o RGP) e, segundo o decreto da 

RESEX, com direitos iguais à exploração do recurso natural na área da Unidade. 

Restando, desta forma, ao plano de manejo apontar estas diferenças a fim de garantir 

as formas tradicionais de apropriação do recurso natural neste espaço.  
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5. Os processos sociais, em diferentes escalas, da criação da Resex 
Itaipu 

5.1. Reservas Extrativistas como Política Governamental e Pública61 

 
A ideia de uma Reserva Extrativista surgiu no Brasil a partir da experiência 

que os seringueiros do Acre e seu líder sindical, Chico Mendes, tiveram no período 

pré e de elaboração da Constituição Federal de 1988. Na época, diante da violência 

praticada na disputa pelo uso dos recursos naturais e da posse da terra, os seringueiros 

organizados conseguiram garantir o uso do recurso e permanência na área com uma 

nova concepção de política pública que foi a Reserva Extrativista. Até a incorporação 

do modelo de reserva extrativista pelo IBAMA em 1990 muitas formas de 

identificação e modelos de gestão institucional e política foram discutidas62.  
 

(...) nos meses que antecederam o fim do mandato do presidente José 
Sarney, os acontecimentos voaram. Em janeiro de 1990, o decreto 
presidencial no. 98.897 regulamentou a PNMA63, inclusive as reservas 
extrativistas. Obtinha-se o respaldo legal necessário para incorporação da 
política pública como política governamental. (LOBÃO, 2010a, p.39).  
 

A primeira RESEX, a do Alto Juruá no Acre, foi criada em janeiro de 1990 

através de Decreto do então Presidente José Sarney se tornando um marco para uma 

nova política cujo cunho era prioritariamente social.  Assim os Seringueiros do Acre 

                                                
61 Pego emprestada a discussão feita por Lobão: “Já foi feita uma distinção entre políticas públicas e 
políticas de governo (Allegretti, 2002). O primeiro grupo corresponderia àquelas políticas que tiveram 
a sociedade como seu pólo deflagrador, e as Políticas de Governo seriam seu oposto, ou seja, agentes 
governamentais, com delegação política ou não, elaboram, implantam e desenvolvem ações concebidas 
nesta esfera. ” LOBÃO, 2013 (mimeo).  
62 Para o relato e análise deste processo em ver Lobão 2010a, pp 23 – 72  (Relato feito a partir de 
ALLEGRETTI, Mary Helena. A Construção social de políticas ambientais: Chico Mendes e o 
Movimento dos seringueiros. Tese de doutoramento apresentada ao Centro de Desenvolvimento 
Sustentável, UNB, Brasília, DF, 2002. ). 
63 Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA).	
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(Soldados da Borracha) finalmente se consolidaram como “extrativistas” e conseguem 

ter seu direito de manejo do recurso natural e à terra partindo de um princípio novo à 

época, que não atendia às gramáticas do desenvolvimentismo nem do 

preservacionismo ambiental. Segundo Lobão: 

 
O Saber local devia ser a base para o desenvolvimento tecnológico. A 
cultura e a tradição não podiam ser subsumidas em novas técnicas. 
Apresentaram-se como sujeitos, não como objetos das políticas públicas. 
Ao se colocarem como produtores habilitaram-se a participar das decisões 
das políticas do setor, e pretendiam que elas passassem a atender seus 
interesses de classe. Nota-se que em nenhum lugar apareceu o termo 
“Meio Ambiente”. Falava-se em floresta, borracha, recursos da natureza, 
colocação, enfim , conceitos concretos para o universo dos seringueiros. 
(LOBÃO, 2010a, pp. 33-34.).   

 

 Até este enquadramento pelo IBAMA a ideia da RESEX passou por intensos 

debates em diferentes arenas. No fim a definição do que seria uma RESEX foi 

decidida pelo Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) que em reunião deliberou:  

(...) que as reservas extrativistas seriam áreas da União com usufruto para 
os extrativistas, por tempo indeterminado (Allegretti, 2002a, p.59). Estava 
assim definido o arcabouço geral da proposta das Reservas Extrativistas 
como formuladas polo movimento social que as concebeu: os seringueiros 
do Acre. (LOBÃO, 2010a, pp.37)64.  

 

 Desta maneira o autor ressalta como a forma de política adotada foi baseada 

em grande parte em categorias locais caracterizando-se primeiramente como uma 

Política Pública (LOBÃO, 2013). Com a incorporação da RESEX na Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA) algumas definições e conceitos passam do caso 

concreto à letra da lei, como no artigo 1º do Decreto nº 98.897/90: “As reservas 

extrativistas são espaços territoriais destinados à exploração autossustentável e 

conservação dos recursos naturais renováveis, por população extrativista65.” Neste 

decreto já aparece a ideia de auto-sustentabilidade, e em outros artigos do decreto fica 

explícito o caráter de espaço a ser protegido tendo interesse ecológico e social.  

                                                
64 A referência utilizada por Lobão (2010a) integra a seguinte obra: Allegretti, Mary Helena. 2002a. A 
Construção Social de Políticas Ambientais: Chico Mendes e o Movimento dos Seringueiros. Tese de 
Doutoramento apresentada ao Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. 
65 Retirado do sítio do Planalto: <	http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D98897.htm>. 
Acesso em 20 maio, de 2014.  
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 Outro marco, desta vez dentro do IBAMA, foi a criação do Centro Nacional 

para o Desenvolvimento Sustentado de Populações Tradicionais (CNPT)66 em 1992, 

órgão que foi organizado por parte dos já funcionários do IBAMA e começou a 

implementar a ideia da RESEX como Política de Governo (LOBÃO, 2013). Aqui 

temos outro marco importante, como ressalta Lobão, a entrada de dois conceitos 

novos, que embora não estivessem registrados em lei ou em decreto, estava, no nome 

do novo órgão criado para gerir as RESEX, “desenvolvimento sustentado” e 

“população tradicional”.   

Quanto a esse último conceito, Lobão (2010a) descreve sua “invenção” 

através de uma “etnografia” ou “sociogênese”67, e diferentemente de um conceito que 

surge de uma negociação local e se insere em uma identidade específica, como no 

caso dos seringueiros extrativistas, o conceito de “população tradicional” surgiu 

heteronomamente a uma discussão localizada e foi usado para acoplar diferentes 

identidades e comunidades68.  

 O conceito, cunhado em conflitos fundiários no Acre, buscava marcar a 

diferença com outros “povos da floresta”, como os índios. Um primeiro registro e 

definição se deram em 1988, após discussões no âmbito da International Union for 

Conservation of Nature (IUCN), assim populações tradicionais seriam “minorias 

culturalmente distintas da maioria da população que estão quase ou totalmente fora da 

economia de mercado” (BARRETO FILHO apud LOBÃO, 2010a, p.46). De maneira 

direta este conceito estaria ligado aos preceitos da Convenção 169 da OIT.  No 

contexto amazônico também haveria uma aproximação ao “tipo” de população que 

poderia ser enquadrada no conceito incluído mais tarde na Lei do SNUC69, como 

índios, ribeirinhos e caboclos (LOBÃO, 2010a, p.46.). 

                                                
66 “(...) criado através da Portaria IBAMA N° 22, de 10/02/92, tendo como finalidade promover 
elaboração, implantação e criação de planos, programas, projetos e ações demandadas pelas 
Populações Tradicionais através de suas entidades representativas e/ou indiretamente, através dos 
Órgãos Governamentais constituídos para este fim, ou ainda, por meio de Organizações não 
Governamentais.”  
Fragmento do texto institucional disponível no sítio virtual: 
<http://www.ibama.gov.br/resex/cnpt.htm>. Acesso em: 25 maio, de 2014.  
67 Lobão usa o conceito e o trabalho de: Barreto Filho, Henyo. Notas para a história de um artefato 
sócio-cultural: O Parque Nacional do Jaú. Terras das Águas: Revista de Estudos Amazônicos, Brasília, 
DF, n. 1, pp. 53-76, 1999. 
68  Para ver como o conceito de “desenvolvimento sustentável” e “população tradicional” se 
desenvolvem até o registro no SNUC ver Lobão, 2010a, pp. 44-67. 
69 O Sistema de Unidades de Conservação – SNUC – em que a categoria RESEX está dentro do 
modelo de Desenvolvimento Sustentado de Áreas Protegidas foi criado em 2002. Nele se define a 
categoria “população beneficiária”. Ainda se aponta para a identificação de população tradicional, mas 
o artigo com a definição do conceito foi vetada. 
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 Outras modalidades de RESEX surgiram ainda com maior adaptabilidade à 

dinâmica social local exatamente por ainda não haver nenhuma regulamentação por 

nenhuma lei ou decreto na época em que foram criadas. A RESEX de Pirajubaé em 

Santa Cantarina, criada em 1992, foi a primeira em área marinha e para sua criação a 

participação dos funcionários do CNPT se fez de forma mais decisiva transformando 

uma política que em sua origem era exclusivamente pública em política pública e 

governamental. Logo as demandas locais já começam a ter que atender certos 

requisitos de instituições governamentais de forma a serem acopladas. Cinco anos 

após a implementação da RESEX de Pirajubaé, outra RESEX costeira, dessa vez em 

área marinha, foi criada. A Reserva Extrativista de Arraial do Cabo foi criada através 

do Decreto Presidencial s/n de 3 de janeiro de 1997. O processo de criação da RESEX 

de Itaipu está intrinsicamente ligado ao processo da implementação da RESEX de 

Arraial do cabo, não em termos oficias e institucionais, como se os processos criados 

dentro do IBAMA fossem os mesmos ou estivessem em dependência direta um com o 

outro. Mas sim ligados através de uma rede de relações pessoais que envolvem 

distintos agentes do estado, pescadores, associações, a pastoral da pesca e instituições 

acadêmicas que estiveram envolvidos de forma direta ou indireta na articulação do 

processo.  

 

5.2. Rede de relações interpessoais e interinstitucionais 
 

Embora o processo de criação da RESEX Marinha de Itaipu tenha tido sua 

primeira inciativa no ano de 1999, ele chega a Itaipu através de uma rede de relações 

que pode ter como ponto de partida no local a interlocução do antropólogo Roberto 

Kant de Lima com o pescador Jorge Nunes da Silva “Seu Chico” para, a partir daí 

através de outras redes de cada um, chegar ao momento da ideia da relevância da 

criação da Resex-Mar no local.  Ressaltar essa participação de Roberto Kant de Lima 

e de sua interlocução com “Seu Chico” na localidade é necessário para trazer à tona as 

formas como a “academia” pode se relacionar com a sociedade de maneira ativa e 

tentando manter a produção científica reflexiva de forma a não criar a imagem do 

outro exótico, mas formando parcerias dentro dos limites temporais e morais de cada 

esfera.  
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Como já descrito, Kant de Lima participou do PESCART da SUDEPE do qual 

também participaram Elina Pessanha e o antropólogo Marco Antonio da Silva Mello. 

Todos estes pesquisadores encontravam na figura do antropólogo Luiz de Castro Faria 

uma referência relativa ao interesse pelo tema da pesca artesanal, com destaque para 

os trabalhos realizados na Lagoa Feia na cidade de Campos dos Goytacazes e em 

Arraial do Cabo. Desta relação surgiram alguns trabalhos como os de: Colaço, 2007; 

Prado 2002; Goulart, 2000. O primeiro sobre a Lagoa feia e os dois últimos sobre 

Arraial do Cabo.  

Durante este trabalho no PESCART, Kant de Lima desenvolveu laços 

profissionais e amistosos com o então funcionário da SUDEPE, Fábio Fabiano. Logo 

após a promulgação da Constituição de 88 a SUDEPE foi um dos órgãos federais 

fundidos a outros para a criação do IBAMA em 22 de fevereiro de 1989, através da 

Lei nº 7.735.  Órgão que, como já foi dito, ficou responsável pelas Reservas 

Extrativistas e criou um instituto que cuidava dessa relação, o CNPT. Fábio Fabiano 

se encontrava, no início da década de 90, em um posto avançado do IBAMA em 

Arraial do Cabo, e foi através dele que a ideia da política de Reservas Extrativistas 

chegou aos pescadores de Arraial do Cabo e depois em Itaipu. Nos dois contextos, o 

NUFEP trabalhou em conjunto com o CNPT para a implementação das Reservas.  

Antes da reserva aparecer como uma política a ser implementada na região, 

Fábio Fabiano, enquanto representante do órgão competente em relação à preservação 

ao meio ambiente, já trabalhava em conjunto com os pescadores artesanais de Arraial 

do Cabo tentando garantir que os barcos de fora e de grande capacidade mantivessem 

distância de 3 milhas da costa. Desta maneira, preservaria tanto a pescaria artesanal 

quanto a flora e fauna marinhas. O conceito de uma reserva extrativista se encaixou 

nos anseios dos pescadores locais e o pedido para a criação de uma RESEX foi feito 

via abaixo assinado dos pescadores, na época com apoio da prefeitura municipal de 

Arraial do Cabo.  

Antes da década de 90, sem ligação direta com a ideia da RESEX, porém 

portador de uma concepção de protagonismo associativo, outra figura/instituição 

importante neste processo, de relação entre UFF e Itaipu, foi Frei Alfredo 

Schnüettgen, do Conselho da Pastoral da Pesca. O Conselho tinha grande atuação 

com pescadores no nordeste do Brasil onde tinha criado diversas associações livres de 

pescadores, trabalhando com a “libertação” destes da tutela da Colônia, porque até a 

promulgação da Constituição de 88 a vinculação dos pescadores às Colônias era 
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compulsória não sendo permitido outro tipo de organização representativa, como 

expliquei anteriormente neste trabalho.  

Kant de Lima recorda que conheceu o Frei em um congresso da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) em Belém (Pará) no ano de 1983, o 

tema do congresso era a “Questão Amazônica”, mas a questão dos pescadores de 

Itaipu esteve presente. Os temas dos pescadores de Itaipu e da Pastoral interessaram a 

ambos e o professor fez o convite ao Frei Alfredo para que viesse a Itaipu. Segundo 

Kant o Frei se empolgou com a ideia e “queria organizar os pescadores de Itaipu”. 

Em Itaipu, “Seu Chico” se interessou pela ideia da visita e Kant de Lima entre outros 

colegas da UFF se organizaram para trazê-lo. Ainda segundo Kant Lima,  dentre os 

participantes do grupo  na SBPC, estava o analista ambiental Fábio Fabiano. 

A visita aconteceu e não se limitou a praia de Itaipu. O Frei foi também a 

Arraial do Cabo, e nestas visitas foram realizadas reuniões com os pescadores. Outros 

pesquisadores se juntaram a estas visitas Outros pesquisadores se juntaram a estas 

visitas bem como pessoas interessadas no tema a exemplo de Fábio Fabiano. Em 

Itaipu a recepção foi boa, os pescadores que eram católicos se identificaram com o 

discurso articulado do Frei que trazia questões políticas como centrais enquanto os 

aspectos religiosos apareciam tangencialmente.  

O evento em Arraial do Cabo também teve boa receptividade pelos pescadores 

e o resultado nas duas localidades foi a criação de associações livres de pesca. A 

ALPAPI existe até hoje em dia, e sua construção incluiu os amigos da praia 

principalmente por causa dos pescadores temerem as consequências dos conflitos que 

uma associação livre poderia criar, por isso, o “apadrinhamento” de pessoas que 

teriam maior proximidade a estruturas governamentais.  

5.3. O início do processo da Resex Itaipu 
 

A parceria NUFEP/UFF – CNPT/IBAMA obteve sucesso na criação da 

RESEX de Arraial e esse modelo de parceria foi repetido para a Resex-mar de Itaipu, 

o processo começou oficialmente em 1999, quando foi aberto o processo 

administrativo no CNPT/IBAMA70, embora a ideia já estivesse sendo discutida no 

local desde 1996. Após o acompanhamento por pescadores de Itaipu sobre o processo 

                                                
70 Aberto em 8 de fevereiro de 1999 sob o número 02001.002808/2004-89.   
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de criação da RESEX de Arraial do Cabo, os estudos relativos à criação da RESEX de 

Itaipu tiveram início em 1998.  

Institucionalmente o cenário geral de Itaipu era animador para se pensar a 

concepção da RESEX. Havia a disposição do CNPT para criá-la, o NUFEP com seus 

trabalhos e interlocução na área, as entidades representativas dos pescadores, Colônia 

Z-7 e ALPAPI, demandando a RESEX (“Seu Chico” era o presidente da ALPAPI e 

estava dirigindo a Colônia Z-7 sob determinação judicial com vistas a realizar 

eleições e, ainda estava encarregado de ser o organizador da tradicional festa de São 

Pedro71). Diante deste cenário o processo começou a ser organizado de maneira 

parecida com a de Arraial do Cabo. Pesquisadores em formação do NUFEP foram a 

campo para fazer o estudo antropológico, pesquisadores da Biologia Marinha/UFF 

cuidaram da caracterização biótica.  Para o levantamento socioeconômico, filhos de 

pescadores participaram do recenseamento de forma a incluir ainda mais os 

pescadores no processo.  

O abaixo assinado foi feito em dois âmbitos seguindo o “modelo” da ALPAPI, 

com dois documentos, um para pescadores e outro para os amigos da praia de Itaipu. 

Durante a festa de São Pedro estes abaixo-assinados permanecerem na “barraquinha” 

da Associação onde os participantes da festa puderam se inteirar sobre a questão da 

RESEX e assinar o documento.  

Contudo, embora o cenário se apresentasse favorável de início, resistência de 

parte do segmento da pesca em relação a implementação da RESEX foi sendo 

construída. Um dos discursos internos à praia contra a RESEX usava o exemplo de 

Arraial do Cabo onde pescadores da cidade vizinha, Cabo Frio, e de Jurujuba estariam 

sendo proibidos de pescar na área da reserva e também sendo autuados. A figura do 

representante do IBAMA no local, Fábio Fabiano, aparecia negativamente nesse 

discurso e era ele mesmo um dos protagonistas da implementação da unidade em 

Itaipu. Como vimos com as etnografias, a comunidade pesqueira de Jurujuba sempre 

teve relações com Itaipu e a ideia da RESEX causou grande resistência dos 

pescadores de Jurujuba que pescavam na área a ser protegida. A ideia da reserva 

acabou não tendo adesões de pescadores centrais como Cambuci e Zequinha.  

As articulações políticas de parte do setor pesqueiro ligado à Federação 

Estadual de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FEPERJ), que como instituição tinha 
                                                
71 Festa tradicional dos pescadores da praia de Itaipu realizada no dia de São Pedro e normalmente 
promovida pelo “patrono” da praia de Itaipu (KANT DE LIMA & PEREIRA, 1997).	
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uma postura contrária às RESEX marinhas, conseguiram via judicial remover a 

administração do “Seu Chico” da Colônia Z7. A partir de então, a Colônia passou a 

ter uma postura contra o processo de criação da unidade e trabalhou 

institucionalmente contra a continuidade do processo, com a parceria de outras 

entidades como o Sindicato dos Armadores do Estado do Rio de janeiro. Um dos 

argumentos surgidos à época era que no abaixo assinado dos pescadores havia nomes 

de pessoas que não eram ligadas a pesca, nem residiam no estado do Rio de Janeiro, 

provavelmente assinaturas colhidas durante a Festa de São Pedro. 

Diante do encaminhamento dessas irregularidades no abaixo assinado, da 

posição contrária da Colônia Z-7, da baixa adesão de pescadores, de alguns órgãos 

que foram convencidos pela nova gestão da colônia e passaram a se posicionar contra, 

por fim, em uma reunião tensa do CNPT/IBAMA na praia a direção do órgão decidiu 

recuar e o processo de implementação foi suspenso. O conflito de interesses entre os 

pescadores foi o argumento para o CNPT tomar tal decisão (WEBER et all, 2013). 

5.4. Outras tentativas de criação e outros conflitos  

 
Desde sua suspensão em 1999 as movimentações tanto entre os pescadores de 

Itaipu quanto no próprio IBAMA não cessaram por completo, mas o processo só 

voltou a ter um horizonte positivo a partir de 2004 diante de novas configurações 

institucionais após um ano do Governo Lula. Assim, a ALPAPI com apoio da União 

Estadual dos Pescadores Artesanais (UEPA) realizou em conjunto com um 

representante do IBAMA uma reunião no prédio da antiga sede da Associação dos 

Servidores do Banco do Estado do Rio de Janeiro (ABANERJ) localizada ao lado do 

Museu de Arqueologia de Itaipu. A reunião contou com diversos atores de distintos 

locais dentre eles membros da sociedade civil organizada, representantes de órgãos 

públicos e pescadores de Itaipu. Com a impressão positiva sobre a reunião, o processo 

foi reaberto no CNPT sob responsabilidade do representante do IBAMA no Rio de 

Janeiro.  Desta vez como a UFF/NUFEP e IBAMA não trabalhavam mais em 

conjunto de forma direta, e o IBAMA conduziu o processo com a seguinte 

metodologia: 
 
Um grupo de trabalho (GT) foi formado, inicialmente com 35 
componentes, representantes de diversas entidades governamentais e civis, 
subdividindo-se em seis subgrupos temáticos: 1) Secretaria Executiva, 2) 
Delimitação/ Pesca, 3) Informação/ Divulgação, 4) Legislação, 5) Sócio-
econômico, e 6) Laudo Biológico. Entre abril e novembro de 2004, foram 
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realizadas 15 reuniões, no âmbito do grupo de trabalho. Entre abril e 
novembro de 2004, foram realizadas 15 reuniões, no âmbito do Grupo de 
Trabalho. Neste período, foi elaborado, inclusive, um material informativo, 
na forma de um folder.  (WEBER et all, 2013, p.18.). 
 

 Nas reuniões do GT um dos temas centrais foi a definição dos limites da 

reserva. Havia o interesse por parte do CNPT que a área da reserva fosse ampliada, 

aumentando assim sua relevância na preservação do ambiente. Nas discussões 

propostas foram sempre aumentando a área no noroeste do estado, abarcando os 

municípios de Maricá, Saquarema e Araruama. A cada proposta de município 

englobado, mais complexa ficava a implementação da unidade.  Paulatinamente as 

reuniões foram sofrendo esvaziamento e, mais uma vez, a Colônia Z7 e outras 

instituições ligadas a ela se posicionaram contra a forma de condução do processo:  

 
A Colônia Z-7 e entidades aliadas voltam a questionar o processo e o 
método que vinha sendo desenvolvido pelo IBAMA, caracterizando-o 
como impositivo. Antecipando-se ao processo de consultas e 
esclarecimentos que se desenrolaria, em fevereiro de 2004, a partir de uma 
nota do jornal O Globo informando a criação da Reserva Extrativista de 
Itaipu, a Colônia Z-7 impetrou junto ao Ministério Público Federal um 
pedido de ação civil pública contra o processo de criação da Reserva 
Extrativista de Itaipu. Consta na documentação do Inquérito Civil um 
abaixo assinado com cerca de 300 assinaturas de pescadores e moradores 
locais contrários à criação da RESEX “imposta pelo IBAMA” (…) 
(WEBER et all, 2013, pp. 18-19). 
 

 O processo de esvaziamento e a falta de verba para a contratação de uma 

consultoria para realização do estudo acabou gerando a paralisação mais uma vez do 

processo, desta vez sem o IBAMA se posicionar de maneira institucional sobre essa 

paralisação. Neste, diferentemente da primeira tentativa, havia maior participação de 

pescadores. Além do “Seu Chico”, Maurinho e Jairo participaram de forma mais 

ativa, defendendo nas reuniões a implementação da RESEX.  

 Com a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBIO), e a diluição do IBAMA em 2007, o processo foi transferido para este 

novo órgão que ficou com a competência de criar e gerir as Unidades de Conservação 

(UC) federais.  

 Outros acontecimentos se desdobravam no entorno do Canto de Itaipu no 

início dos anos 2000, um deles marcante para o local foi a tentativa de remoção das 

famílias residentes no sítio da Jaqueira, pelo então Procurador do Estado do Rio de 

Janeiro, diante de ação civil pública contra a Prefeitura de Niterói por não cumprir seu 

papel de proteção do meio ambiente e permitir a “favelização” do Morro das 
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Andorinhas. Tratava-se da comunidade do Sítio da Jaqueira, família extensa ligada à 

pesca de Itaipu, que estava no local a 3 gerações (MENDES, 2004) e começava a 

sofrer pressões para sair do local. A ação civil pública não foi a frente e a participação 

do NUFEP foi importante para esta ação, produzindo material acadêmico que atestava 

o vínculo tradicional da comunidade no local, como também atuando nas esferas 

jurídicas e governamentais. Neste episódio outras instituições e pessoas se agruparam 

para a defesa do direito de permanência da comunidade, uma pessoa importante neste 

foi a bióloga Alba Simon que, posteriormente, trabalhando na Secretaria de Ambiente 

do Estado, conduziu o processo de criação da RESEX.  

 Em 2008 com a ampliação do Parque Estadual da Serra da Tiririca72 (PESET) 

ao Morro das Andorinhas outro esforço institucional foi feito e outras relações 

interinstitucionais e interpessoais estabelecidas. Com a ampliação do Parque para o 

Morro das Andorinhas a permanência das famílias no topo do morro ficou ameaçada 

(as mansões do lado de Itacoatiara ficaram de fora embora denunciadas anteriormente 

[MARANHÃO, 2007]) e um esforço grande foi feito para culminar com o Termo de 

Compromisso Ambiental (TCA) assinado entre o INEA e a Associação da 

Comunidade Tradicional do Morro das Andorinhas (ACOTMA) atendendo aos 

auspícios de Lei Estadual nº 2.393/9573.  Desta forma a ACOTMA passou a ter outro 

tipo de relação com a gerência do PESET e com a gerência do INEA.  

 O PESET voltou a ser ampliado em 201274, englobando o Parque Municipal 

Darcy Ribeiro, as Ilhas da Menina, Mãe e Pai, Morro da Peça e também Parte do 

Bananal. Embora o modelo de proteção integral tenha se expandido por outro lado 

esta expansão acabou favorecendo a adoção do conceito de gradiente de proteção para 

a área, assim uma reserva extrativista faria um bom papel de amortecedora para a área 

do PESET que passou a incluir áreas marinhas.  

 A ideia de gradiente de proteção é distinta do modelo de mosaico. O gradiente 

pressupõe distintos usos em camadas de proteção que iriam da menos restritiva em 

sua área periférica, a mais restritiva em seu centro, ou seja, no entorno de uma UC 

                                                
72 Pelo Decreto do Governo do Estado do Rio de Janeiro nº 41.266, de 16 de abril de 2008.  
73 No artigo primeiro: “Fica o Poder Executivo, através de seus órgãos competentes, autorizado a 
assegurar às populações nativas residentes há mais de 50 (cinqüenta) anos em unidades de conservação 
do Estado do Rio de Janeiro, o direito real de uso das áreas ocupadas, desde que dependam, para sua 
subsistência, direta e prioritariamente dos ecossistemas locais, preservados, os atributos essenciais de 
tais ecossistemas e cumpridas as exigências previstas na presente Lei”. Disponível em: <http://gov-
rj.jusbrasil.com.br/legislacao/150759/lei-2393-95>. Acesso em: 20 maio, de 2014. 
74 Por meio do Decreto nº 43.913 de 29 de outubro 2012. 
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Integral implementar-se-ia uma UC de Desenvolvimento Sustentável, deixando de ser 

uma área de amortecimento, onde a regulamentação sobre uso constitui uma zona 

aberta a interpretações, passando para uma área de uso sustentável. Essa ideia surgiu 

no contexto de pesquisas empíricas do NUFEP. Em uma das pesquisas o Núcleo 

trabalhou com os Pescadores da Ilha do Superagüi - PR. A vila de pescadores com 

aproximadamente mil pessoas estava em zona de amortecimento do Parque Nacional 

do Superagüi e os pescadores (caiçaras) sofriam restrição ao plantio em suas terras. 

Desta experiência, e por sugestão do antropólogo Ronaldo Lobão, surgiu o conceito 

de gradiente que visaria garantir o acesso e permanência de uma comunidade 

pesqueira a terra e recursos naturais por um lado e de outro manteria os princípios de 

conservação do “Meio Ambiente”75. 

 Desta forma, com toda a concertação de proteção integral no entorno de 

Itaipu, e com a boa relação construída com a gerência do PESET entre a comunidade 

“tradicional” e também os núcleos e pesquisadores da UFF a proposta do gradiente foi 

incorporada e considerada "sinergética":  

 
Outra sinergia fundamental se estabelece entre a futura Resex e o Parque 
Estadual da Serra da Tiririca (PESET), uma unidade de conservação de 
proteção integral já existente na região, com a conservação do meio 
ambiente se beneficiando da relação direta e de mútua proteção que se 
estabelecerá entre as duas unidades de conservação. Com a criação da 
Resex Itaipu, forma-se um gradiente de proteção em parte significativa do 
entorno direto do PESET – como o Morro das Andorinhas e as Ilhas do 
Pai, Mãe e Filha e a Lagoa de Itaipu – com uma unidade de uso sustentável 
circundando uma unidade de proteção integral nesta região altamente 
antropizada e urbanizada. (WEBER et all, 2013, p.11). 
 

 Em 2010 houve uma sinalização positiva do ICMBIO e o NUPIJ e NUFEP 

começaram novamente a realizar um cadastro dos pescadores artesanais e tradicionais 

de Itaipu. Quase em paralelo o Secretário Estadual do Ambiente, Carlos Minc, acenou 

positivamente trazer o processo de implementação  para o nível estadual, sob gerência 

do INEA. Com a ideia da RESEX se tornando uma prioridade da SEA, contatos 

foram feitos com o ICMBIO que transferiu o processo para o INEA como consta no 

estudo técnico: 

 
De acordo com Ofício encaminhado em 30 de novembro de 2010 pela 
Diretoria de Unidades de Conservação de Proteção Integral do ICMBio à 
Procuradoria da República: “Após análise técnica, entendemos que a área 

                                                
75 Na época os interlocutores na região usavam o “meio ambiente” como se fosse um sujeito e em suas 
narrativas dividiam sua experiência espacial e temporal em “antes e depois do Meio Ambiente”. 
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enquadra-se mais adequada à esfera estadual, considerando, entre outros 
aspectos, que a mesma está situada entre uma Unidade de Conservação 
Estadual (Parque Estadual da Serra da Tiririca) e uma Área de Proteção 
Ambiental Municipal (APA das Lagunas e Florestas de Niterói). 
Informamos que estamos encaminhnado a documentação que se encontra 
neste instituto à Diretoria de Áreas Protegidas do Instituto Estadual do 
Ambiente/RJ, para, caso julgado pertinente, aquela Diretoria promova os 
estudos e demais procedimentos para a criação de uma unidade de 
conservação estadual.” (WEBER et all, 2013, p.20.). 

  

 E assim o processo passou à gerência do INEA - sendo que fazia parte 

também de uma política da SEA - o NUPIJ e a BIOMAR se colocaram como 

parceiras institucionais e o processo voltou a caminhar. 

5.5. A vez da SEA e do INEA 
 
 Com o processo sob a responsabilidade do INEA e também da SEA mais uma 

vez as instituições e pessoas interessadas na realização e, as que eram contra, 

começaram a se movimentar. Entre os pescadores, “Seu Chico”, Jairo, “Maurinho”, 

“Tripa” e “Silvão” estiveram desde os primeiras movimentações, como a solicitação 

ao INEA para que o processo recém recebido fosse posto em andamento, e também 

no trabalho com os pescadores de Itaipu para que esclarece-se o que é a “resex e 

evitar as fofocas e a desunião”. Os pescadores pareciam estar aderindo à ideia da 

reserva, com presença e participação significativa destes nas diversas reuniões e 

seminários promovidos pelo INEA. Se, nas últimas tentativas, principalmente da 

primeira, fora o conflito entre ser a favor da reserva ou contra que tinha gerado o 

afastamento dos pescadores de Itaipu da discussão, desta vez eles pareciam ter 

certeza, pelo menos das causas do conflito e muitos se colocaram a favor da criação 

da unidade no local.  

 
As reuniões com os pescadores foram dividas pela SEA e pelo INEA da 
seguinte maneira: Utilizando princípios de transparência, participação e 
informação qualificada para minar a contrainformação, a SEA deu inicio a 
reuniões públicas e oficinas participativas para a consolidação da proposta.  
Entre novembro de 2012 e junho de 2013 foram realizadas oito reuniões 
com a participação das instituições parceiras e o grupo de pescadores 
demandante com o objetivo de diagnosticar os conflitos, traçar estratégias 
de participação, de informação e avançar na construção dos limites da 
RESEX. Especificamente, nos dias 04/09/2012 e 09/11/2012 foram 
realizadas duas reuniões públicas com a participação de pescadores 
artesanais de Itaipu, instituições públicas e da sociedade civil, de atuação 
local, comunitária, regional, municipal, estadual e federal, direta ou 
indiretamente afetas à pauta (…). (WEBER et all, 2013, p.21). 
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 Logo em uma das primeiras reuniões os representantes da Colônia Z7 se 

colocaram novamente contra a criação da unidade. Nas outras tentativas de 

implementação o discurso destes representantes tangenciava o conceito da RESEX, de 

maneira que os representantes da colônia não se colocavam contra o UC em si, mas 

argumentavam ser contra a forma como o processo se instaurava; em 1999 foram as 

irregularidades do abaixo assinado, em 2005 havia sido uma “imposição” do 

ICMBIO. Contudo, tanto a SEA quanto o INEA, inteirados das querelas anteriores, 

conduziram o processo paulatinamente e assertivamente, publicizando e convidando 

as entidades (governamentais e civis) a tomarem parte da discussão.  

 Desta forma, foi gerado um consenso de que o processo estava obedecendo às 

etapas necessárias, assim, os argumentos dos representantes da Colônia mudaram e a 

RESEX passou a ser atacada diretamente pelo seu conceito e por suposto dano que ela 

causaria aos “pescadores artesanais”. A manifestação de diversos pescadores de Itaipu 

contrariamente à fala dos representantes da Colônia foi o pilar central para o 

fortalecimento deste consenso e o processo de implementação prosseguiu. O “conflito 

entre os atores”, que bloqueara o processo inicial de criação da RESEX pelo CNPT, 

foi ressignificado pela SEA como um sinal de que a “beira da praia” desejava a 

RESEX, mesmo contra a instituição tutelar.  

 Três reuniões aconteceram na sala do NUPIJ em conjunto com os 

responsáveis pelo processo da SEA e INEA e, em uma delas, com alguns 

representantes dos pescadores. Nelas é que se qualificou o conflito, apontando para o 

alargamento do enquadramento do pescador artesanal e de como muitos pescadores 

artesanais pescavam dentro dos limites pensados para a reserva, mas no entanto não 

eram pescadores de Itaipu. A distinção elaborada foi entre a do pescador que vai atrás 

do peixe e do pescador que espera o peixe chegar76. Este último é onde se encaixam 

os pescadores de Itaipu que ficariam em pé de desigualdade com pescadores que não 

têm uma relação restritiva com o mar aberto. Os pescadores de Itaipu permanecem 

dentro dos limites da enseada, sendo poucos os que eventualmente saem do local para 

colocar “redes de espera”. 

                                                
76 Interessante notar que essa definição foi falada por Cambuci em uma das conversas que tive com ele. 
Em um dia, em frente ao seu “rancho”, conversava com ele sobre a problemática do alargamento do 
conceito de pescador artesanal e ele se mostrou não satisfeito com esse alargamento e afirmou: 
“artesanal sou eu que espera o peixe chegar e não posso ir atrás.” Se essa definição foi incorporada 
por Cambuci ou se nós acadêmicos que incorporamos essa definição é uma dúvida que faz parte desse 
processo de construção de parcerias e interlocuções.   
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 Portanto, o conceito de tradicional foi somado ao artesanal para criar a 

diferenciação necessária para administrar o conflito com os outros pescadores 

artesanais. Ainda nestas reuniões foi debatido a definição e o "encaixe" do conceito de 

tradicional para os pescadores de Itaipu. Ronaldo Lobão apontou que, as questões 

internas à praia, como o saber naturalístico (LÉVI-STRAUSS, 1970) e o saber local 

(GEERTZ, 2006) bastariam. Desta maneira, o conceito de “Tradicional” é que se 

encaixaria no do “Pescador de Itaipu” e não o contrário. Assim as mudanças ocorridas 

nas artes de pesca e petrechos seriam encaradas como ressignificações e não 

modernizações. Sobre as parcerias e articulações institucionais governamentais, ou 

não, o estudo técnico afirma: 
 
Tendo em vista a complexidade que envolve a criação da RESEX Itaipu, a 
experiência acumulada no processo de criação da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro (2008-2010), o profundo 
conhecimento da região e do processo traumático de criação da RESEX 
Itaipu no passado, foi designado à Superintendência de Biodiversidade e 
Florestas (SBF) da SEA, pelo Secretário Carlos Minc, a tarefa de conduzir 
politicamente o processo de criação desta UC. Com isto, a SBF, em 
articulação com a Gerência de Uso Sustentável (GEUSO), da Diretoria de 
Biodiversidade e Áreas Protegidas (DIBAP) do Instituto Estadual do 
Ambiente (INEA), deu início a uma série de reuniões de mobilização e 
planejamento com o grupo de pescadores demandante da RESEX e o 
grupo de professores e pesquisadores da Universidade Federal Fluminense 
(UFF), ligados ao Núcleo de Pesquisas sobre Práticas e Instituições 
Jurídicas (NUPIJ) e à Pós Graduação em Biologia Marinha (BIOMAR) 
que vêm acompanhando o processo de criação da Resex Itaipu desde a 
década de 90 e que nesta fase se tornaram parceiros fundamentais. 
(WEBER et all, pp. 20-21). 
 

 Seguindo o processo, o abaixo assinado começou a circular em março de 2013 

e alguns pescadores (de Itaipu) ficaram responsáveis por coletar as assinaturas ao 

longo desse tempo, o que foi feito na maioria das vezes na própria praia. Este 

procedimento levou aos pescadores, durante seu cotidiano da pesca, a discussão da 

reserva, que parece ter ganhado mais adesão entre os pescadores. Mesmo não 

havendo a adesão de alguns pescadores, o processo e o conceito da reserva e o que 

estava em pauta com a implementação circulou entre os pescadores e, desta forma, 

não havia mais tantos “desavisados”. Esta interação não se restringiu aos pescadores 

de Itaipu, uma vez que Piratininga também faz parte da UC. Desta forma os 

pescadores de Itaipu interagiram com os da praia vizinha durante a coleta do abaixo 

assinado, como também durantes os seminários fomentados pela SEA e pelo INEA.  

 Os longos anos de tentativas frustradas geraram de um lado um 

amadurecimento institucional por parte dos órgãos competentes, por parte da UFF e 
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dos pescadores também. De outro lado provocava uma descrença sobre a criação da 

reserva. Ao longo de todo meu campo, senti que minha interlocução com os 

pescadores partia desta dúvida que eles tinham e por isso costumavam vir conversar 

comigo a fim de saber minha opinião acerca do processo.  

Na praia não sentia muitos pescadores com dúvidas sobre o que seria a 

RESEX e se era realmente necessária, os pescadores, em sua maioria pareciam certos 

de que queriam a UC, ou se não, estavam certos de que não queriam. Entretanto uma 

pergunta se tornou centro de discussões em diferentes ambientes na praia: “dessa vez 

vai?”. Embora houvesse esta dúvida, aparecia uma certeza: “se não for dessa vez não 

vai mais”. Estas categorias não eram exclusivas dos pescadores de Itaipu, os 

pesquisadores e os gestores institucionais também partilhavam da dúvida “se dessa 

vez vai”. E, por último, algumas pessoas importantes para este processo de 

implementação desde 1997 também compartilharam da narrativa “se não for dessa 

vez não vai mais” ou pelo menos “não da mais para mim”.  

Mesmo diante de toda desconfiança o processo prosseguia. Na “beira da 

praia” ganhava corpo nas articulações entre os pescadores “de pé molhado” e no 

âmbito governamental e institucional a ideia estava consolidada e os gestores 

avançavam para concretizá-la. Com as etapas prévias cumpridas a consulta pública foi 

marcada. 

5.6. O dia do sim 
 
 Após todas as reuniões prévias para a delimitação da UC, do término da coleta 

de assinaturas do abaixo assinado, da “sensibilização” dos pescadores e entidades 

ligadas (governamentais e representativas) à pesca, o processo avançou para a 

“Consulta Pública para Criação da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (RESEX 

Itaipu)” realizada no dia 30/07/2013. A reunião foi realizada na Paróquia de São 

Sebastião de Itaipu e havia grande expectativa, tanto dos pescadores de Itaipu quanto 

dos responsáveis da SEA e do INEA, sobre a participação da Colônia nesta reunião e 

da postura contra a reserva.  

 Durante a consulta pública, na Paróquia não tinha lugar para tantas pessoas 

que estavam participando. A mesa foi formada por representantes da SEA, Alba 

Simon; pelo Coordenador de áreas protegidas do INEA, André Ilha e outro 

funcionário do INEA. Da equipe da SEA ainda estavam presentes a antropóloga 
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contratada para elaboração do estudo Ingrid Weber e a responsável técnica Julieta 

Freschi. Representantes do MPA, Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de 

Janeiro (FIPERJ), da SPU, da Prefeitura, Secretarias, e Câmara Municipal de Niterói, 

de entidades representativas da sociedade, professores da Universidade Federal 

Fluminense (Cassiano, Aguinaldo – Biomar/UFF e Ronaldo Lobão – PPGSD – 

NUPIJ/UFF), alguns jornalistas que cobriam o evento e representantes da Secretaria 

de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca também se faziam 

presentes. 

 Os Diretores das Colônias Z-7, Otto e Z-8 (Jurujuba), Gilberto além de 

pescadores da Praia Grande77, de Jurujuba e de Itaipu estavam presentes. Durantes as 

falas alguns destes pescadores, ligados ou trazidos por diretores das colônias, se 

posicionaram contra a Resex-Mar. Os que se pronunciaram no microfone defenderam 

seu direito de pescar em todo o território nacional inclusive na área da RESEX, direito 

segundo eles garantido na carteira de pesca e por eles serem pescadores profissionais 

artesanais, argumentando que a enseada de Itaipu é muito importante para a pesca dos 

mesmos. Os diretores fizeram duras críticas ao processo ressaltando que 

representavam mais de 1200 pescadores artesanais, como argumentou Gilberto, 

Presidente da Colônia Z-8.  

 

                                                
77 Marisqueiros que utilizam a enseada de Itaipu para a extração do Mexilhão. Estes pescadores se 
organizam em torno da Associação de Pescadores e Amigos de São Pedro (APASP).   
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Foto 9: André Ilha conduz a Consulta Pública na Paróquia da Igreja São Sebastião de Itaipu (Mibielli - 

2013). 

 Também contrários à Resex-Mar Itaipu, ou ao menos à condução do processo 

pelo órgão estadual, havia dois funcionários do Ministério da Pesca e Aquicultura 

(MPA) e um do IBAMA. Os dois representantes do MPA questionaram o processo de 

implementação argumentando que o MPA não havia sido informado, o último 

argumentou que o IBAMA era contrário à Resex-Mar. André Ilha que presidia a mesa 

respondeu a estes representantes argumentando que a Superintendência Federal do 

MPA havia sido convidada ao longo de todo o processo. Sua fala foi em tom assertivo 

e ele defendeu a iniciativa do INEA na proteção do espaço e dos pescadores, afirmou 

que a competência da preservação do Meio Ambiente é compartilhada entre os 

diferentes entes da federação e argumentou que todos os procedimentos formais e 

participativos foram observados. A SEA e o INEA foram cuidadosos nos 

procedimentos e no seu registro. Sobre os convites feitos à Colônia Z-7, o estudo 

técnico publicizado antes da consulta afirma: 
 

Com o objetivo de combater a contra-informação, dar transparência ao 
processo e ao mesmo tempo informar, esclarecer sobre a criação e gestão 
da Reserva Extrativista de Itaipu, nos dias 25 de abril e 2 de maio de 2013, 
foram realizadas duas oficinas, ambas realizadas no salão paroquial da 
Igreja São Sebastião de Itaipu, nos períodos da manhã e tarde. É digno de 
registro que houve uma tentativa de aproximação pela Superintendência de 
Biodiversidade e Florestas da direção da Colônia Z-7, antes da realização 
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das oficinas, tendo em vista o histórico de conflitos entre a direção da 
Colônia Z-7 e pescadores alinhados com a ALPALPI. Foi enviada uma 
carta à direção da Colônia Z-7 relatando o processo de criação da RESEX 
em curso, os princípios, a metodologia, a realização das reuniões públicas, 
das reuniões interinstitucionais e, por fim, solicitando uma reunião para 
aproximação e esclarecimentos sobre a criação da RESEX Itaipu antes da 
realização das oficinas citadas abaixo. A intenção de tal iniciativa era 
afinar as grandes questões conflitantes percebidas pela Colônia Z-7 e 
convidá-la oficialmente a participar do processo. (WEBER et all, 2013, 
p.23). 
 

 Diante das falas dos representantes das colônias os pescadores de Itaipu se 

manifestaram rebatendo as falas dos representantes e colocando a representatividade 

dos mesmos em cheque, além de apontarem para a diferenciação do pescador. Dentre 

os pescadores que usaram a palavra estavam  Jairo, Maurinho, “Tripa”, “Silvão” e 

“Zé Grande”. “Seu Chico” fez o uso da palavra poucas vezes, defendendo a criação 

da RESEX e respondendo alguns questionamentos pessoais. Os ânimos chegaram a 

ficar exaltados, mas alguns pescadores a favor da reserva foram para a conversa “no 

pé da orelha” para os ânimos se acalmarem porque era “isso que eles querem” (em 

relação aos representantes da colônia que estariam querendo tumultuar a consulta). 

 Os pescadores de Itaipu que estiveram ao longo do processo sendo 

protagonistas da implementação se posicionavam nas duas “arenas” da consulta 

pública, uma a formal, na qual se falava para plateia com o microfone dentro do salão 

da Paróquia e a outra informal, “no pé de orelha” na antessala da Paróquia onde eles 

interagiram principalmente com os pescadores de Jurujuba e da Praia Grande e com o 

trabalho “de base” para esclarecer como eles pensavam a RESEX e que ela não 

atingiria “o pescador que pesca do jeito que se pesca em Itaipu”78. 

 A reunião prosseguiu com os ânimos mais calmos, perto do final da consulta a 

maioria dos opositores da RESEX já havia se retirado, assim os gestores dos órgãos 

competentes encerraram a Consulta Pública e o processo seguiu seus percursos 

institucionais e burocráticos para chegar às mãos do Governador do Estado do Rio de 

Janeiro, Sérgio Cabral. 

 

                                                
78 Interessante notar que a maioria dos pescadores eram cristãos, no entanto era dentro da paróquia que 
os ânimos se exaltavam e fora dela que as conversas eram feitas em tom mais brando.   
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Foto 10: A antessala da Paróquia da Igreja São Sebastião de Itaipu. (Mibielli - 2013) 

5.7. Três meses, uma assinatura e outro processo 
 
 Mesmo diante da construção cuidadosa, ainda havia a preocupação de que as 

Colônias Z-7 e Z-8 junto com a FEPERJ freassem o processo em outras esferas. Uma 

esfera possível seria a judicial com a abertura de um inquérito civil público e com a 

possível instauração de uma ação civil pública, que não ocorreram. Outra esfera em 

que se poderia atuar era a política governamental/ partidária. Nos meses finais de 

2013, já havia o anúncio da saída do Partido dos Trabalhadores (PT) do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, partido do então Secretário do Ambiente Carlos Minc. O 

Governador Sérgio Cabral do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) 

não teria mais como base aliada o PT do Secretário Minc, desta forma havia certo 

receio que movimentações político partidárias pudessem fazer com que o Governador 

não assinasse o decreto por causa das novas configurações de alianças no governo. 

Entretanto, três meses após a consulta pública, o Decreto do Governo do Estado do 

Rio de Janeiro nº 44.417, de 30 de setembro, de 2013 criou a Reserva Extrativista 

Marinha de Itaipu.  

 Antes mesmo da criação já havia a indicação do chefe da unidade, 

Clarismundo Benfica, que também já era o chefe do PESET. Com a criação da UC ele 

se tornou chefe da RESEX Itaipu, e as reuniões continuaram desta vez para a 
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discussão da criação do Conselho Deliberativo. Neste momento algumas reuniões 

voltaram a acontecer no NUPIJ e existia a proposta de elaboração de um Diagnóstico 

Rápido Participativo (DRP).  

A direção de unidades de conservação do INEA trabalhava com um modelo 

participativo para criar e consolidar o conselho. Ronaldo Lobão foi crítico ao DRP 

argumentando serem esses “projetismos” (PARESCHI, 2010 e LOBÃO, 2010) etapas 

meramente opcionais, uma vez que um DRP parte do pressuposto de que não há 

acúmulo de conhecimento sobre a área da comunidade, não sendo esse o caso de 

Itaipu. Lobão enfatizou também que os primeiros passos da reserva deveriam ser a 

divulgação intensiva e extensiva para que as pessoas no entorno e aquelas que fazem 

diversos usos na área da reserva estivessem a parte de que a área é uma Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável dedicada à preservação do Meio Ambiente. As 

gerências competentes do INEA prosseguiram com o processo e até o final da escrita 

deste texto o Conselho já estava eleito, empossado (12/4/2014) e havia realizado uma 

primeira reunião (3/7/2014)79.  

 

  

                                                
79 Embora tenha material de campo, fiz um recorte temporal que interessava à análise proposta, por 
isso concentrei-me até o momento de criação da RESEX. Sobre o processo de implementação 
Conselho Deliberativo da unidade procurar a dissertação de Allãn Sinclair também pelo PPGSD-UFF.  
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6. Considerações ao final 
 
 
 O título da dissertação partiu do enunciado do pescador Jairo durante uma das 

reuniões para a formação do Conselho Deliberativo da Resex-Mar de Itaipu, em que 

ele afirmou ser: “Pescador Profissional Artesanal Tradicional de Itaipu” e acabou 

sendo para esta dissertação o ponto central para se discutir a trajetória dos pescadores 

de Itaipu e da implementação da RESEX. 

 Para muitos pescadores do local, ser pescador de Itaipu bastaria para se 

identificar, mas a relação dos pescadores de Itaipu não se encerra na localidade e para 

se ter direitos garantidos como o seguro defeso e aposentadoria eles também devem 

ser pescadores Profissionais Artesanais como rege o RGP sob responsabilidade do 

MPA. Para terem direitos diferenciados e garantia ao acesso e poder de 

regulamentação sobre este acesso os pescadores de Itaipu também têm que pleitear 

uma Reserva Extrativista em que um população tradicional é beneficiária como diz a 

lei do SNUC. 

 Como vimos no Capítulo 4, a forma de acesso a este recurso esteve ligada na 

maioria das vezes à representação da estrutura da Colônia, no entanto desde a luta 

pela “libertação” da tutela com a ideia das Associações Livres na década de 80 há a 

entrada de uma discussão de “Direitos” dos pescadores. Em Itaipu desde a fundação 

da ALPAPI e da primeira tentativa de implantação da RESEX a ideia de “Direitos” 

vem ganhando força. As mudanças na dinâmica da pesca e da organização social dos 

pescadores também podem ter contribuído para tanto. 

 As etnografias da década de 70 apontam para a existência de uma dinâmica 

entre a pesca de arrasto, que definia a identidade a partir do “direito à vez” (KANT 

DE LIMA & PEREIRA, 1997) em contraposição aos “come e dorme” da pesca de 

“emalhar”. Com as mudanças, ser Pescador de Itaipu passa por ressignificações e hoje 
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se pode dizer que Pescadores de Itaipu são aqueles que pescam na localidade,  têm 

laços familiares com o local, articulam o espaço da praia e do mar desembarcando no 

local e remontando traços do ritual da pesca da tainha. A ajuda do encalhe e 

desencalhe da canoa e puxada de rede, o leilão e a distribuição de peixes como 

reciprocidade da ajuda dispensada são igualmente parte do rito. 

O “sumiço da tainha” (MIBIELLI, 2004) atingiu uma estrutura social de 

organização para o trabalho e identitária do grupo que são as “companhas”. 

Pescadores com dedicação quase integral à pesca ao longo do ano são atípicos na 

praia de Itaipu, por isso as “companhas” têm sofrido um processo de ressignificação 

e, sem medo de incorrer em juízo de valor, de enfraquecimento diante das dinâmicas 

atuais da atividade e das outras atividades que aparecem ou como concorrentes ou 

como alternativas de complemento de renda. Por isso em termos numéricos temos o 

fortalecimento da pesca de malha e de linha que ganham mais participantes.  

 A pesca de “arrastão” demanda organização de uma “companha” e de pessoas 

ligadas a ela, mesmo que perifericamente, para as puxadas e outras atividades. 

Também demanda dos “companheiros” um conhecimento sobre certos procedimentos 

mais gerais que nem todos têm atualmente, e os que detêm, não estão mais 

disponíveis ou com élan para exercer a atividade. Mesmo diante das ressignificações 

sobre o arranjo social para exercer a atividade essa arte de pesca e este arranjo social 

tem apresentado problemas para se manter e reproduzir. Acredito que seja por isso 

que a maioria dos pescadores, mesmo considerando a “pesca de arrastão” a mais 

tradicional e definidora de sua identidade de pescador de Itaipu, se dedique mais a 

essas artes de pesca menos tradicionais80. 

 Com isso os grandes patrões da pesca que Kant de Lima observou e relatou 

em sua dissertação não existem mais, não com a mesma força centrípeta que tinham. 

No entanto outros pescadores, que pescam de malha (Jairo, Maurinho) ganham mais 

força como representantes dos pescadores. “Seu Chico” também é um exemplo de 

representação e liderança do local. Pescador de mergulho, mas que já foi mestre de 

“companha” e que desde o início (1997) trabalha para a criação da RESEX, sendo seu 

fundador e atual presidente da ALPAPI. 

                                                
80 Esta categoria (não o conceito da lei) pesca mais tradicional é usada pelos próprios pescadores, mas 
essa imputação não se restringe a longevidade da prática; é mais ligada às redes de significação e de 
laços sócio econômicos e políticos que a pesca de arrastão e o sistema de direito a vez criavam entre os 
pescadores. Ponto definidor da identidade construída dialogicamente entre o eu e o outro. Entre ser 
pescador de Itaipu e ser de fora.  
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Kant de Lima, em seu livro, destacou o papel de Natalino como patrono dos 

pescadores de Itaipu, mestre, dono de pescaria e organizador da festa de São Pedro, 

mas também ressaltou o papel de alguns pescadores, que ele chamou de 

“especialistas”, que exerciam diferentes papeis na praia: 
 

Pude perceber, no decorrer desse processo, não somente uma 
hierarquização, mas também uma verdadeira especialização interna 
das fontes de informação. Há especialistas em tradições (pescadores 
mais antigos), em ‘relações públicas’ em geral (o dono da pescaria 
em que eu participava), há os que cuidam das relações institucionais 
com outros segmentos da sociedade, preservando inclusive a 
história ‘oficial’ da comunidade (o ex-interventor da colônia) e 
finalmente há os que se dedicam a outros tipos de pescaria. (KANT 
DE LIMA & PEREIRA, p.37, 1997).  

 
Cambuci, no contexto atual, é a voz dos pescadores para os pescadores. 

Muitos vão até ele para conversar sobre os prognósticos em geral, assuntos como 

ventos, maré, venda do pescado. No entanto Cambuci sempre se colocou distante das 

questões ligadas às redes de relações para fora de Itaipu, mas sua inclinação a favor 

da RESEX repercutiu na “areia da praia” entre os pescadores de “pé molhado”. No 

entanto Cambuci não é o único, e as vozes tanto para dentro da praia ou para fora se 

definem de acordo com as dinâmicas dos grupos internos à praia.  

No entanto há outros pescadores que não necessariamente cumprem o papel de 

patronos de Itaipu, mas no entanto, tem uma voz para fora de Itaipu, sendo ligados a 

entidades representativas dos pescadores. Como citado anteriormente, Jairo e 

Maurinho se encaixam nesta definição. Estes pescadores tem tido participação ativa 

em esferas de políticas governamentais focadas para Itaipu como foi o caso dos 

projetos Canto de Itaipu e Projeto Orla. Logo os especialistas descritos por Kant, não 

necessariamente, hoje em dia, precisam estar aptos a realizar ou ter relações de 

patronagem com outros pescadores na praia, mas sim entenderem das gramáticas dos 

direitos, e saber atuar politicamente em esferas “fora” e “dentro” da praia, se tornando 

de certa maneira especialistas de relações públicas e governamentais de forma 

aproximada ao que descreveu Kant de Lima.  

A participação dos pescadores no processo de criação foi decisiva, as redes de 

relações podem ser encaradas também como uma rede de “agenciamento” por 

promotores que circulam a ideia de direitos e criam ou se associam a demandas locais.  
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Estes promotores circulam estas ideias algumas vezes de formas heterônomas, mas a 

direção não necessariamente é de “cima para baixo”, como conceitos que caíssem 

sobre comunidades. Os conceitos também podem ser atingidos por realidades 

localizadas. 

O conceito da Reserva Extrativista pode ser encaixado de alguma maneira 

neste jogo, pois ele surgiu de um diálogo e de um conflito e acabou se cristalizando na 

letra da lei, anteriormente como política pública e também governamental. Vinculado 

ao conceito de RESEX veio o de população tradicional, que agora recaí sobre os 

pescadores de Itaipu, que clamaram, ou pelo menos um deles clamou, como 

referência indentitária para se auto definir ou se sentir pertencente. Já o atrelamento 

do Profissional ao Artesanal, não deixa de ser uma “luta classista”, no entanto reifica 

o poder de uma estrutura representativa, que tem agenciadores internos e externos à 

praia de Itaipu.  

 Entre estes promotores de ideias e conceitos, que também podem ser internos 

a uma comunidade, podem haver intermediários, que estão nas comunidades, mas não 

presas a elas somente. Estes intermediários em Itaipu são pescadores que articulam 

estas redes de relações institucionais e estão presentes em ambas entidades 

representativas e podem estar ou não vinculados a pesca. 

 Como já afirmei anteriormente, as novas dinâmicas de relações paternalistas 

abrem espaço para a ação de outros pescadores, mesmo que não sendo mestres ou 

donos de uma pescaria de “arrastão”, assumirem posições de protagonismo em uma 

nova dinâmica, que ressignifica posições sociais e acabam por refletir, ou ser reflexo 

de uma organização social em constante mudança e readaptação.     

 A pescaria de cerco das grandes canoas, com “companhas” extremamente 

especializadas/hierarquizadas e dos patronos perdeu força. Com ela se perdeu (na 

prática) “o direito à vez do cerco” e de alguma forma o controle do acesso ao recurso 

marinho.  Porém, por outro lado, possibilitou o surgimento de outras vozes internas 

que tem no discurso dos direitos seu mote, direitos que estão ligados a reapropriação 

particularizada do espaço marítimo de forma a garantir a reprodução social do grupo. 

 Desta forma acredito que a ressignificação em relação aos direitos e à 

sensibilidade jurídica (GEERTZ, 2006) se insere na passagem “Do ‘Direito à Vez’ à 

vez dos direitos” (CARVALHIDO, 2012) que se concretiza com a implementação da 

RESEX e formação do Conselho e na afirmação de uma nova identificação do 
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Pescador de Itaipu, como disse Jairo: Pescador Profissional Artesanal Tradicional de 

Itaipu. 
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Anexos: 

Anexo 1: Decreto de Criação da Resex-Mar Itaipu 
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Anexo 2: Instrução Normativa/ RGP/ 2011 
(Copiado do link: http://www.mpa.gov.br/index.php/pescampa/seguro-defeso) 
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GABINETE DA MINISTRA 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 25 DE JANEIRO DE 2011 
 

Dispõe sobre os procedimentos administrativos 
para a inscrição de pessoas físicas no Registro 
Geral da Atividade Pesqueira nas categorias de 
Pescador Profissional e de Aprendiz de Pesca no 
âmbito do MPA 

 
 A MINISTRA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA, no uso das atribuições que lhe 
confere o Decreto de 1º de janeiro de 2011; de acordo com o inciso II, do parágrafo único, do art. 87, 
da Constituição Federal; tendo em vista o disposto na alínea d, do inciso XXIV, do art. 27, da Lei n° 
10.683, de 28 de maio de 2003, alterada pela Lei n° 11.958, de 26 de junho de 2009; em conformidade 
com o disposto nos arts. 24 e 25, da Lei no 11.959, de 29 de junho de 2009 e no Decreto-lei no 221, de 
28 de fevereiro de 1967; e o disposto no Processo nº 00350.000231/2010-23, resolve: 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES PRELIMINARES 
 

 Art. 1º. Estabelecer normas e procedimentos para a inscrição de pessoas físicas no Registro 
Geral da Atividade Pesqueira – RGP nas categorias de Aprendiz de Pesca e Pescador Profissional, sob 
a responsabilidade do Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA.  
 
 § 1º. Para fins do disposto no caput, poderá se inscrever no RGP a pessoa física em pleno 
exercício de sua capacidade civil, brasileiro nato ou naturalizado, assim como o estrangeiro portador de 
autorização para o exercício profissional no País, desde que atendam os demais requisitos estabelecidos 
nesta Instrução Normativa.  
 
 § 2º. A Licença de Aprendiz de Pesca, a Licença Inicial de Pescador Profissional e a Licença 
de Pescador Profissional são consideradas documentos comprobatórios de inscrição do interessado no 
RGP. 
 
 § 3º. As pessoas físicas que atuam em trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos 
de pesca e em reparos realizados em embarcações de Arqueação Bruta (AB) igual ou inferior a 20 
(vinte), assim como aquelas que atuam no processamento do produto da pesca artesanal, de que trata o 
parágrafo único do art. 4º da Lei 11.959, de 29 de junho de 2009, serão qualificadas e inscritas no RGP 
sob condições e critérios estabelecidos em norma específica. 
 
 Art. 2º. Para efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por: 
 
 I - Aprendiz de Pesca: indivíduo com mais de 14 e menor de 18 anos que atua de forma 
desembarcada ou embarcada como tripulante em embarcação de pesca, observadas as legislações 
trabalhista, previdenciária e de proteção à criança e ao adolescente, assim como as normas da 
Autoridade Marítima;  
 
 II - Pescador Profissional: pessoa física, brasileiro nato ou naturalizado, assim como o 
estrangeiro portador de autorização para o exercício profissional no País, desde que atendam os 
requisitos estabelecidos nesta Instrução Normativa e que exerçam a pesca como atividade principal e 
com fins comerciais, fazendo dessa atividade sua profissão e principal meio de vida, podendo atuar na 
pesca artesanal ou na pesca industrial, da seguinte forma: 
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 a) Pescador Profissional na Pesca Artesanal: aquele que exerce a atividade de pesca 
profissional de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios 
ou mediante contrato de parceria, podendo atuar de forma desembarcada ou utilizar embarcação de 
pesca com AB menor ou igual a 20 (vinte); e  
 
 b) Pescador Profissional na Pesca Industrial: aquele que, na condição de empregado, exerce a 
atividade de pesca profissional em embarcação de pesca com qualquer AB. 
 
 III - Licença de Aprendiz de Pesca: documento emitido pelo MPA, de caráter individual, 
considerado como o instrumento comprobatório de inscrição no RGP, na categoria de Aprendiz de 
Pesca, com validade em todo o território nacional;  
 
 IV - Licença Inicial de Pescador Profissional: documento emitido pelo MPA, de caráter 
individual e provisório, considerado como o instrumento comprobatório do primeiro ano de inscrição 
do interessado no RGP, com validade em todo o território nacional; e  
 
 V - Licença de Pescador Profissional: documento emitido pelo MPA, de caráter individual, 
considerado como o instrumento comprobatório de inscrição do interessado no RGP, na categoria de 
Pescador Profissional, com validade em todo o território nacional.  
 
 Parágrafo único. A Licença Inicial de Pescador Profissional, emitida na condição de registro 
inicial com duração de 01 (um) ano, permite o imediato exercício da atividade de pesca, cuja 
comprovação dessa prática será exigida quando do pedido de sua substituição pela Licença de Pescador 
Profissional, de que trata o inciso V deste artigo, se atendida ainda às demais condições estabelecidas 
nesta Instrução Normativa. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSÃO DE LICENÇA DE APRENDIZ DE PESCA E DE 
LICENÇA INICIAL DE PESCADOR PROFISSIONAL 

 
 Art. 3º. A inscrição do interessado no RGP, a Licença de Aprendiz de Pesca e a Licença 
Inicial de Pescador Profissional deverão ser requeridas pelo interessado junto às Superintendências 
Federais ou Escritórios Regionais do MPA, na Unidade da Federação em que resida, na forma dos 
procedimentos dispostos nesta Instrução Normativa ou em outros procedimentos complementares que 
venham a ser adotados pelo MPA. 
 
 Parágrafo único. Quando o interessado estiver residindo em município localizado em outra 
Unidade da Federação limítrofe ou próximo a determinada Superintendência Federal ou Escritório 
Regional do MPA, este poderá receber e protocolar a documentação pertinente, para a posteriori 
encaminhá-la à Superintendência Federal do MPA sediada na Unidade da Federação de residência do 
interessado, para fins de efetivação da inscrição e obtenção da Licença requerida.  
 
 Art. 4º. Para a inscrição no RGP e a obtenção da Licença de Aprendiz de Pesca ou da Licença 
Inicial de Pescador Profissional, o interessado deverá apresentar a seguinte documentação:  
 
 I - Quando se tratar de Licença de Aprendiz de Pesca: 
 
 a) formulário de requerimento de registro devidamente preenchido e assinado pelo 
interessado; 
 
 b) autorização de um dos pais ou responsável legal; 
 
 c) cópia de comprovante de residência do interessado, dos pais ou de seu responsável legal; 
 
 d) cópia do documento de identificação oficial; 
 
 e) cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
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 f) 01 (uma) foto 3 x 4 cm, recente com foco nítido e limpo; 
 
 g) cópia do comprovante de matrícula em instituição de ensino regular, de conformidade com 
o Estatuto da Criança e do Adolescente; e 
 
 h) nos casos em que o interessado pretenda atuar de forma embarcada, apresentar cópia da 
autorização do juiz competente.  
 
 II - Quando se tratar de Licença Inicial de Pescador Profissional para brasileiro nato ou 
naturalizado: 
 
 a) formulário de requerimento devidamente preenchido e assinado pelo interessado; 
 
 b) cópia do documento de identificação oficial; 
 
 c) cópia do comprovante de inscrição no Programa de Integração Social - PIS ou Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP; 
 
 d) cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
 
 e) cópia do comprovante do Número de Inscrição do Trabalhador - NIT; 
 
 f) declaração do interessado de que não possui qualquer vínculo empregatício em outra 
atividade profissional, inclusive no setor público municipal, estadual ou federal, ou outra fonte de 
renda não decorrente da atividade de pesca; 
 
 g) cópia de comprovante de residência; 
 
 h) 01 (uma) foto 3 x 4 cm, recente com foco nítido e limpo; e 
 
 i) quando se tratar de aposentado, cópia da comprovação da aposentadoria como segurado 
especial ou de aposentadoria como pescador profissional, por idade ou tempo de serviço. 
 
 III - Quando se tratar de Licença Inicial de Pescador Profissional para estrangeiro, com visto 
temporário ou permanente, portador de autorização para o exercício profissional no País: 
 
 a) formulário de requerimento devidamente preenchido e assinado pelo interessado; 
 
 b) cópia das folhas do Passaporte onde consta a identificação do interessado, o visto 
temporário ou permanente e a respectiva data de entrada no Brasil; 
 
 c) cópia atualizada do comprovante de residência do interessado; 
 
 d) cópia da Autorização de Trabalho que permita o exercício de atividade profissional no País, 
emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego; e 
 
 e) 01 (uma) foto 3 x 4 cm recente, com foco nítido e limpo. 
 
 § 1º. A comprovação da entrega da documentação de que tratam os incisos deste artigo dar-se-
á por meio de protocolo de recebimento, a ser adotado e expedido pelas Unidades Administrativas do 
MPA, que servirá unicamente como instrumento comprobatório da entrega da documentação e, se 
deferido o pedido de inscrição, para comprovação da data do primeiro registro. 
 
 § 2º. No caso de o interessado não ser alfabetizado, a assinatura será a rogo, ou seja, colocar-
se-á sua impressão digital no documento e outra pessoa assinará pelo mesmo, devendo colocar o nome 
e o número da identidade ou CPF, acrescida da assinatura de 02 (duas) testemunhas, devidamente 
identificadas.  
 
 Art. 5º. Para a inscrição no RGP e a concessão da Licença Inicial de Pescador Profissional, 
serão consideradas as seguintes condições complementares: 
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 I - a comprovação de que não há qualquer vínculo empregatício em outra atividade 
profissional que não seja a de pesca, inclusive junto ao setor público federal, estadual ou municipal; e 
 
 II - a verificação de que não há outra atividade econômica não relacionada diretamente com a 
atividade de pesca, mesmo que sem vínculo empregatício. 
 
 § 1º. Não será permitida a inscrição de interessado que se encontre na condição de aposentado 
por invalidez ou que receba benefícios inerentes ao amparo assistencial ao idoso e ao deficiente, assim 
como previdenciário que, na forma de legislação específica, não seja permitido o pleno exercício de 
atividades comerciais ou econômicas. 
 
 § 2º. Para o atendimento do disposto nos incisos I e II deste artigo, serão realizadas pelo MPA 
consultas junto aos diversos bancos de dados disponibilizados pelo Governo Federal, especialmente 
junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, Cadastro Nacional de 
Informações Sociais - CNIS, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, sem prejuízos de outras 
consultas a serem realizadas junto a outros órgãos do governo federal, estadual e municipal, a critério 
das Unidades Administrativas do MPA. 

 
CAPÍTULO III 

 
DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DA LICENÇA DE APRENDIZ DE PESCA E 

DA LICENÇA INICIAL DE PESCADOR PROFISSIONAL 
 
 Art. 6º. O deferimento da inscrição do interessado no RGP e da Licença de Aprendiz de Pesca 
ou da Licença Inicial de Pescador Profissional será precedido da conferência, análise e avaliação da 
documentação entregue pelo interessado, sem prejuízo das consultas e avaliações de que trata o art. 5º 
desta Instrução Normativa.  
 
 § 1º. A conferência, análise e avaliações de que trata o caput serão de responsabilidade das 
Superintendências Federais de Pesca e Aquicultura - SFPA do MPA. 
 
 § 2º. À critério do MPA, por meio das SFPAs, além do exame da documentação e consultas 
definidas nesta Instrução Normativa, o deferimento do pedido ficará condicionado, ainda, ao resultado 
de entrevista pessoal com o interessado para coleta de informações complementares julgadas 
pertinentes, com declaração a termo realizado por servidor designado a este fim, em formulário próprio 
com assinatura do entrevistado e a identificação do entrevistador e o respectivo parecer conclusivo 
desta consulta.  
 
 Art. 7º. A inscrição do interessado no RGP, para fins de emissão da Licença de Aprendiz de 
Pesca ou da Licença Inicial de Pescador Profissional, dar-se-á com a inserção dos dados do interessado 
no Sistema Informatizado do RGP - SisRGP, do MPA, que gerará uma numeração única e sequencial 
para as inscrições deferidas.  
 
 Parágrafo único. Nos casos em que a Licença vier a ser deferida, a inscrição será considerada 
na situação cadastral "regular ativa", como definido no art. 22, desta Instrução Normativa.  
 
 Art. 8º. A Licença do Aprendiz de Pesca, a Licença Inicial de Pescador Profissional e a 
Licença de Pescador Profissional são consideradas documentos comprobatórios de inscrição do 
interessado no RGP e servem como documento de autorização para o exercício da atividade de pesca e 
de identificação do interessado junto aos demais órgãos governamentais competentes, tendo como 
início de validade a data de sua emissão. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DOS PROCEDIMENTOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA LICENÇA INICIAL DE PESCADOR 
PROFISSIONAL E A EMISSÃO OU REVALIDAÇÃO DA LICENÇA DE PESCADOR 

PROFISSIONAL 
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 Art. 9º. A substituição da Licença Inicial de Pescador Profissional e a emissão, revalidação ou 
substituição da Licença de Pescador Profissional deve ser requerida pelo interessado junto à Unidade 
Administrativa do MPA localizada no Estado de sua residência. 
 
 § 1º. Quando o interessado estiver exercendo a atividade de pesca, em caráter temporário, em 
outra Unidade da Federação que não aquela em que fez seu registro ou tiver residência em município 
localizado em outra Unidade da Federação limítrofe ou próximo a determinada SFPA ou Escritório 
Regional do MPA, esta poderá protocolar o requerimento, para a posteriori encaminhá-lo à 
Superintendência Federal do MPA sediada na Unidade da Federação de residência do interessado, para 
fins do disposto no caput deste artigo. 
 
 § 2º. O requerimento de que trata o caput deste artigo, com a documentação complementar 
prevista no art. 10 desta Instrução Normativa, deverá ser apresentado até 60 (sessenta) dias antes da 
data de vencimento da Licença a ser substituída, renovada ou revalidada.  
 
 Art. 10. Para atendimento do disposto no art. 9º, desta Instrução Normativa, deverá ser 
apresentada pelo interessado, a seguinte documentação complementar: 
 
 I - Se Pescador Profissional na Pesca Artesanal: 
 
 a) requerimento específico; 
 
 b) Relatório de Desempenho de Atividade, como um dos documentos de aferição da 
comprovação do exercício da profissão de pescador no período ou fase imediatamente anterior, 
assinado pelo interessado e ratificado por dois pescadores profissionais já inscritos no RGP, na situação 
de inscrição regular ativa;  
 
 c) cópia do NIT, como segurado especial na Previdência Social; 
 
 d) cópia do comprovante de venda do pescado, quando o adquirente da produção for pessoa 
jurídica ou pessoa física equiparada à jurídica, referente ao período correspondente ao Relatório de 
Desempenho de Atividade previsto na alínea "b" deste artigo; 
 
 e) quando a produção for vendida à pessoa física não equiparada á jurídica, comprovante de 
recolhimento do INSS, constando em matrícula própria no Cadastro Específico - CEI, referente ao 
período correspondente ao Relatório de Desempenho de Atividade previsto na alínea "b" deste artigo;  
 
 f) quando Pescador Profissional embarcado, cópia do Certificado de Registro e Autorização 
de Pesca da embarcação utilizada, se de sua propriedade, ou declaração do proprietário de que faz uso 
da Embarcação de Pesca, indicando o nome e número do RGP da embarcação ou contrato de parceria, 
devidamente registrado, se esta for de terceiros; e 
 
 g) declaração do interessado de que não possui qualquer vínculo empregatício em outra 
atividade profissional, inclusive no setor público municipal, estadual ou federal, ou outra fonte de 
renda não decorrente da atividade de pesca. 
 
 II - Se Pescador Profissional na Pesca Industrial: 
 
 a) requerimento específico; 
 
 b) cópia da Carteira de Trabalho da Previdência Social - CTPS, especificamente das folhas 
onde comprova os dados pessoais, o vínculo empregatício como Pescador Profissional ou o respectivo 
contrato de trabalho; 
 
 c) declaração do proprietário da embarcação que utiliza para pesca, atestando que o respectivo 
pescador profissional faz uso de sua embarcação de pesca, com indicação do nome e número do RGP 
da embarcação ou apresentação de cópia da Caderneta de Embarque; e  
 
 d) quando declarado como embarcado, apresentar comprovante de sua habilitação como 
Aquaviário, concedida pela Autoridade Marítima, na forma da legislação especifica.  
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 § 1º. A substituição ou revalidação da Licença de Pescador Profissional Estrangeiro dar-se-á 
mediante requerimento de revalidação emitido pelo interessado, acompanhado da cópia da Autorização 
de Trabalho, devidamente atualizada, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE que 
permita o exercício de atividade profissional no País. 
 
 § 2º. Nos casos de renovação de Licença de Pescador Profissional da pesca industrial vencida 
durante períodos de defeso, esta poderá ser efetivada com a dispensa do contrato de trabalho de que 
trata a alínea "b" do inciso II deste artigo. 
 
 3º. Os pescadores profissionais em pleno exercício de cargo eletivo, inclusive junto a 
entidades representativas da categoria, reconhecidas legalmente, devem apresentar cópia do ato de 
eleição e posse devidamente atualizado, em substituição a documentação relacionada nas alíneas "b", 
"d", "e" e "f" do inciso II deste artigo, acompanhado de declaração pessoal do não exercício da 
atividade de pesca no período considerado.  
 
 Art. 11. A ausência de requerimento de revalidação ou substituição das Licenças de Pescador 
Profissional no prazo estabelecido no § 2º do art. 9º desta Instrução Normativa acarreta a suspensão 
automática do registro de Pescador Profissional junto ao MPA, ficando sua inscrição na situação 
cadastral de irregular inativa ou suspensa, de que trata o inciso III do art. 22 desta Instrução Normativa.  
 
 Parágrafo único. O ato de suspensão será formalmente comunicado ao interessado pelas 
Superintendências Federais do MPA, com a indicação do respectivo motivo.  
 
 

CAPÍTULO V 
 

DO DEFERIMENTO DA REVALIDAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO, DA LICENÇA DE PESCADOR 
PROFISSIONAL E DE APRENDIZ DE PESCA 

 
 Art. 12. O deferimento da revalidação da Licença de Pescador Profissional está condicionado 
à conferência e exame da documentação entregue pelo interessado e, consequentemente, da 
comprovação do efetivo exercício da atividade de pesca profissional com fins comercial.  
 
 Parágrafo único. A comprovação do exercício da atividade de pesca comercial pelo pescador 
profissional dar-se-á por meio da análise e avaliação da documentação mencionada no art. 10, assim 
como das consultas aos bancos de dados referenciados no § 2º, do art. 5º, podendo ser utilizadas, ainda, 
informações complementares a critério do MPA, tais como, entrevista pessoal ou visita ao interessado, 
como mencionado no § 2º, do artigo 6º, todos desta Instrução Normativa.  
 
 Art. 13. A comprovação do deferimento de inscrição no RGP, nas categorias de Aprendiz de 
Pesca ou de Pescador Profissional, dar-se-á com a emissão e entrega pelo MPA das respectivas 
Licenças. 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DO PERÍODO DE VALIDADE DAS LICENÇAS DE APRENDIZ DE PESCA E DE PESCADOR 
PROFISSIONAL 

 
 Art. 14. A Licença de Pescador Profissional terá validade de 02 (dois) anos, contados a partir 
da data de emissão, quando então deverá ser revalidada ou substituída, se atendida pelo interessado às 
exigências previstas nesta Instrução Normativa.  
 
 Art. 15. A Licença de Aprendiz de Pesca terá validade desde a data de sua emissão até a data 
em que o interessado venha a completar 18 (dezoito) anos de idade.  

 
 

CAPÍTULO VII 
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DO INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO, REVALIDAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS 
LICENÇAS DE APRENDIZ DE PESCA E DE PESCADOR PROFISSIONAL 

 
 Art. 16 Será indeferido o pedido de inscrição do interessado no RGP, assim como a 
concessão, revalidação ou substituição das Licenças de Aprendiz de Pesca ou de Pescador Profissional, 
quando constatado que o mesmo não atende aos requisitos legais e tampouco obedeceu aos 
procedimentos de que trata esta Instrução Normativa.  
 
 Art. 17. O indeferimento será formalmente comunicado ao interessado pelas SFPAs do MPA, 
com a indicação do referido motivo.  
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DO RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

 Art. 18 O recurso administrativo do indeferimento dos pedidos de inscrição, concessão, 
revalidação ou substituição das Licenças de Pescador Profissional ou de Aprendiz de Pesca, bem como 
do ato de cancelamento ou suspensão deverá ser protocolizado, pelo interessado, na Unidade 
Administrativa do MPA que comunicou o indeferimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados 
após o recebimento da notificação por AR.  
 
 § 1º. A análise e julgamento do recurso administrativo de que trata o caput deste artigo será 
efetivado, preliminarmente, pela Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura do MPA e em 
segunda instância pelo Departamento de Registro da Pesca e Aquicultura - DRPA, vinculado à 
Secretaria de Monitoramento e Controle da Pesca e Aquicultura - SEMOC, deste Ministério.  
 
 § 2º A não apresentação do recurso na forma do disposto no caput deste artigo implicará no 
cancelamento automático de seu registro junto ao MPA. 
 
 § 3º. No caso de haver controvérsia jurídica a ser dirimida, após análise técnica pelo setor 
competente e de juntada de parecer técnico conclusivo, o recurso de indeferimento poderá ser remetido 
à Consultoria Jurídica do MPA, para análise e manifestação, devolvendo-o a origem para a adoção das 
providências julgadas pertinentes.  
 
 § 4º. Se mantido o indeferimento, deverá ser processado o cancelamento da inscrição do 
interessado no SisRGP, ficando o registro na situação cadastral de cancelado, na forma do disposto no 
inciso IV, do art. 22 desta Instrução Normativa. 
 

CAPÍTULO IX 
 

DAS ALTERAÇÕES E DO CANCELAMENTO 
 

 Art.19. Qualquer modificação ou alteração das condições ou dados constantes do registro do 
interessado, assim como da Licença do Aprendiz de Pesca, da Licença Inicial de Pescador Profissional 
ou da Licença de Pescador Profissional, deve ser comunicada pelo interessado no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, contados da sua ocorrência, à SFPA do MPA, na Unidade da Federação que o emitiu, por 
meio de requerimento instruído com a respectiva documentação comprobatória, para fins de 
atualização do registro originalmente concedido, inclusive quando se tratar de pedido de cancelamento.  
 
 Art. 20. Os portadores de carteira de pescador profissional emitida pela Autoridade Marítima, 
SUDEPE, IBAMA e MAPA que tenha efetivado o recadastramento até 31/12/2008 e que, até então, 
não apresentaram as referidas carteiras poderão requisitar o acerto na data do primeiro registro ou 
outros dados cadastrais pertinentes, desde que comprovem os dados para a alteração requerida.  
 
 Parágrafo único. Poderá ser efetivado, ainda, o ajuste da data do primeiro registro com a data 
de cadastro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, para fins de recebimento de 
segurodesemprego, desde que comprovada a informação por meio de carteira de pescador profissional 
emitida anteriormente.  
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 Art. 21. A inscrição no RGP e as Licenças de que trata esta Instrução Normativa deverão ser 
suspensas ou canceladas nos seguintes casos:  
 
 I - a pedido do interessado; 
 
 II - quando não comprovado o exercício da atividade de pesca como profissão ou principal 
meio de vida, no caso da Licença de Pescador Profissional; 
 
 III - de ofício, quando infringir qualquer dispositivo constante desta Instrução Normativa e 
suas alterações; 
 
 IV - por comunicação do órgão fiscalizador competente; 
 
 V - nos casos de óbito do interessado; 
 
 VI - por decisão judicial; 
 
 VII - quando comprovado vínculo empregatício em atividade distinta da pesca; 
 
 VIII - quando comprovada a situação de aposentadoria por invalidez ou outra aposentadoria 
que não seja a de segurado especial ou aposentadoria como pescador, ou que receba benefícios 
inerentes ao amparo assistencial ao idoso e ao deficiente ou outro benefício previdenciário 
assemelhado; 
 
 IX - quando não procurada ou recebida pelo interessado, transcorrido 06 (seis) meses da data 
de sua emissão; 
 
 X - quando não renovado até 12 (doze) meses incompletos da data do vencimento; ou 
 
 XI - quando o registro for suspenso por mais de 06 (seis) meses, sem que seja apresentado 
recurso ou justificativa pelo interessado.  
 
 § 1º Os Incisos II, V, VII, VIII, IX e X deste artigo não se aplicam nos casos de suspensão. 
 
 § 2º. A efetivação da suspensão ou cancelamento do registro dar-se-á por ato administrativo 
da SFPA do MPA que efetivou a inscrição do interessado no RGP ou pelo Departamento de Registro 
da Pesca e Aquicultura - DRPA, vinculado à Secretaria de Monitoramento e Controle da Pesca e 
Aquicultura - SEMOC do Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA, cujo ato será formalmente 
comunicado ao interessado, com a indicação do respectivo motivo.  
 
 § 3º. Todas as formas de cancelamento constantes neste artigo implicarão, conforme o caso, 
na devolução ao MPA da Licença Inicial, da Licença de Pescador Profissional e de Aprendiz de Pesca, 
sem prejuízo das penas previstas na legislação pertinente.  
 
 § 4º. Nos casos em que a Licença de Pescador Profissional tenha sido cancelada nas condições 
estabelecidas no inciso IX deste artigo e venha a ser requisitada posteriormente pelo interessado, a data 
de emissão desta deverá ser alterada para a data da nova solicitação. 
 
 § 5º. O atendimento ao inciso IV deste artigo será efetivado a partir das informações a serem 
prestadas por qualquer órgão integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA que atue 
nas ações de fiscalização da atividade pesqueira, ou quando constatada pelo MPA qualquer 
irregularidade ou descumprimento das normas vigentes. 
 
 § 6º. Nos casos de cancelamento de Licença Inicial de Pescador Profissional ou Licença de 
Pescador Profissional, novo requerimento com esse fim só será permitido após 12 meses do 
cancelamento efetivado. 
 

CAPÍTULO X 
 

DA SITUAÇÃO CADASTRAL DO INTERESSADO NO RGP 
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 Art. 22. A inscrição do Pescador Profissional ou do Aprendiz de Pesca no Registro Geral da 
Pesca será enquadrada em uma das situações cadastrais discriminadas a seguir: 
 
 I - Em análise: desde a data do protocolo do requerimento até a decisão do deferimento da 
solicitação;  
 
 II - Regular Ativa: quando devidamente inscrito, nos termos da presente Instrução Normativa 
e suas alterações; 
 
 III - Irregular Inativa ou Suspensa: quando o registro for suspenso, na forma do disposto no 
art. 21 desta Instrução Normativa ou constatada alguma irregularidade, sem que se tenha efetivado, 
ainda, o seu cancelamento; e 
 
 IV - Registro Cancelado: quando acontecer uma das hipóteses mencionada no art. 21 desta 
Instrução Normativa. 
 

 
CAPÍTULO XI 

 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 
 Art. 23. As SFPAs do MPA poderão averiguar, a qualquer tempo, a veracidade das 
informações constantes nos dados de registro de cada Pescador Profissional ou Aprendiz de Pesca, 
mediante:  
 
 I - solicitação de documentação complementar, julgada pertinente; e 
 
 II - realização de vistorias, entrevistas ou auditorias técnicas. 
 
 Art. 24. As cópias dos documentos exigidos na presente Instrução Normativa terão que ser 
legíveis e autenticadas, podendo a autenticação ser realizada pelos servidores das respectivas Unidades 
Administrativas do MPA, mediante apresentação dos originais, na forma prevista na legislação. 
 
 Art. 25. Até que sejam emitidas a Licença de Aprendiz de Pesca, a Licença Inicial de 
Pescador Profissional, a Licença de Pescador Profissional de que trata esta Instrução Normativa ficam 
consideradas válidas, até o seu vencimento, as Carteiras de Pescador Profissional e de Aprendiz de 
Pesca até então emitidas no modelo de que trata a Instrução Normativa SEAP nº 006, de 2005. 
 
 Art. 26. Fica suspensa, até 31 de dezembro de 2011, a recepção de pedido de inscrição no 
RGP e de emissão de Licença Inicial para Pescadores Profissionais na Pesca Artesanal.  
 
 Art. 27. Os portadores de Carteira de Pescador Profissional emitidas pela Autoridade 
Marítima, SUDEPE, IBAMA e MAPA que não fizeram, até o momento, seu recadastramento sob a 
égide da Instrução Normativa SEAP nº 006, de 2005, poderão requerer sua inscrição no RGP até 30 de 
dezembro de 2011.  
 
 § 1º. A inscrição se dará na condição de Licença Inicial de Pescador Profissional, nos termos 
do disposto no art. 10 desta Instrução Normativa. 
 
 § 2º O tempo de exercício da profissão exercido no período de vigência da carteira de 
pescador profissional apresentada na forma do caput deste artigo será registrado no SisRGP para fins 
de informação aos órgãos de prestação de benefícios previdenciários. 
 
 Art. 28. Caberá à SEMOC/MPA, através do Secretario de Monitoramento e Controle da Pesca 
e Aquicultura do Ministério da Pesca e Aquicultura, estabelecer procedimentos administrativos 
complementares relativos à inscrição de Pescador Profissional ou de Aprendiz de Pesca no RGP, bem 
como decidir sobre os casos considerados omissos. 
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 Parágrafo único. A Licença de Aprendiz de Pesca, a Licença Inicial de Pescador Profissional e 
a Licença de Pescador Profissional serão emitidas com a assinatura do Secretário da SEMOC/MPA.  
 
 Art. 29. Aos infratores das normas disciplinadas pela presente Instrução Normativa serão 
aplicados, conforme a categoria, as penalidades previstas na Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
as do art.18, do Decreto nº 4.810, de 19 de agosto de 2003, e na legislação vigente. 
 
 Art. 30. Ficam revogadas a Instrução Normativa MPA nº 6, de 16 de abril de 2010 e a 
Instrução Normativa MPA nº 11, de 29 de julho de 2010. 
 
 Art. 31. Esta Instrução Normativa entra em vigor após 30 (trinta) dias de sua publicação no 
Diário Oficial da União. 
 
 

IDELI SALVATTI 
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Anexo 3: Mapa falado Resex-Mar Itaipu (Retirado do Estudo Técnico) 
 

 
 
 


