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RESUMO 

 

A devastação mineral e vegetal no Noroeste Fluminense, que reduziu suas florestas de 100% 

para 0,5%, acontece desde o século XVIII. Das plantações de cana à pecuária, essa região tem 

apresentado diversos conflitos e dramas sociais. O último evento que mais chamou atenção 

ocorreu em 2007, quando uma empresa despejou 2 milhões de metros cúbicos de lama no rio 

Muriaé. Como se não bastasse o assoreamento decorrente do desmatamento, a lama percorreu 

as cidades cortadas pelo Rio e, em Italva, por exemplo, ocasionou a suspensão da atividade 

pesqueira. Em busca de compreender como se dava a pesca em Italva, utilizou-se o extended-

case method, descrito por Max Gluckman e Van Velsen. Nessa perspectiva, a pesquisa reúne 

casos interrelacionados sobre os conflitos vivenciados pelos pescadores do rio Muriaé. Foi 

realizado trabalho de campo em dois pontos de pesca, um às margens do rio e outro na 

Cachoeira do Caboclo, e um dos principais pontos de tensão encontrados neste momento da  

pesquisa girava em torno do pari, uma armadilha de peixes que consiste em um cerco no rio, 

que direciona o peixe para cair em um cesto. É considerada ilegal e muitos são vistos como 

criminosos. Porém, foi possível compreender que tal prática é antiga na cidade, estabelecida 

por uma rede de pescadores que movimentam trocas entre si. Contudo, o perigo que esses 

pescadores destacam atravessa a narrativa de muitos dos grupos com os quais se teve contato 

durante a pesquisa, sobretudo, por ser uma pescaria que acontece em segredo. 

 

Palavras-Chave: Noroeste Fluminense; Rio Muriaé, Italva; Pesca de Pari; Pesca Esportiva  



 

 

ABSTRACT 

 

The mineral and vegetable devastation of northwestern Fluminense, which reduced its forests 

from 100% to 0.5%, has been happening since the 18th. From sugarcane plantations to 

livestock, this region has presented several conflicts and social dramas. The last event that 

caught the most attention, happened in 2007, when the company poured 2 million cubic meters 

of mud into the Muriaé River. As if the silting resulting from deforestation was not enough, the 

mud ran through the cities in which the river cuts, and in Italva, for example, suspended fishing 

activity. In an effort to understand how artisanal fishing took place in Italva, I used the 

extended-case method, described by Gluckman. Here, the conflict is understood as "normal" of 

the social process. Within this perspective, the research sought to gather interrelated cases about 

the conflicts experienced by the fishermen of the Muriaé River. I did fieldwork two fishing 

spots, one on the banks of the river, and at the Cachoeira do Caboclo.  One of the main 

points of tension I encountered during this research period revolved around the “pari”, an 

indigenous-inspired fishing trap in which the river is surrounded, and the fish is directed to fall 

into a basket. It is considered “illegal and criminal” - stigmatizing many of the fishermen. 

However, I could understand that it is an ancient practice in the city and is established by a 

network of fishermen who move exchanges with each other. However, danger that these 

fishermen exude, crosses the narrative of many of the groups with which I talked Especially 

because it's a fishing trip that happens in secret. 

 

Keywords: Northwest Fluminense; Muriaé River, Italva; Pari fishing; Sport Fishing  
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1. INTRODUÇÃO  

Os impactos ambientais que atingem o rio Muriaé e toda a região Noroeste 

Fluminense, também têm causado mudanças sociais na região, principalmente dentre aqueles 

que dependem do rio para sobrevivência. Neste trabalho, apresento ao leitor um estudo sobre 

pescarias e os pescadores envolvidos nesta atividade, ocorridas no município de Italva–RJ, bem 

como alguns processos econômicos passados e atuais, que influenciam essa atividade. Ressalto 

que os trechos em itálico se referem a fala dos pescadores da região.  

Ao tentar compreender como ocorriam os conflitos entre os pescadores em Italva, 

deparei-me com tipos de pescaria que, apesar de serem socialmente reprováveis entre os 

próprios pescadores, acontecem “sob o véu do segredo”1. Os pescadores que praticam a pesca 

predatória são cunhados como perigosos, e tal perigo advém, predominantemente, de uma 

armadilha para peixes chamada de pari.  

À noite, quando os pescadores de anzol retornam para suas casas, começa a ficar 

perigoso, uma vez que está acontecendo muita maldade por aqui. Tal rumor ronda entre os 

pescadores esportivos: pescador que mexe com pari, mexe com coisa errada. O rio Muriaé é 

um rio sem lei. Nego faz o que quer aqui. Atravessa rede de fora a fora, arma pari no meio do 

rio, e ninguém faz nada. A fiscalização, nas narrativas de vários pescadores, aparece como 

omissa.  

Assim, parte dos conflitos se concentram entre os próprios pescadores na disputa pelo 

espaço do rio. Apesar disso, os pescadores constroem suas relações por meio de trocas, 

principalmente, de peixe. Pescadores de anzol contam histórias e disputam suas 

masculinidades, enquanto decidem se um camarada é digno de dar ou vender o peixe. Muitas 

vezes, o pescador olho grande não vai receber nada da natureza, porque deve ter a obrigação 

de ser humilde.  

Já o pari é uma técnica que deve acontecer em segredo, porque suscita o perigo. 

Enquanto tal força fantasmagórica espanta pescadores e banhistas de roubar os peixes dessas 

armadilhas. Pescadores de pari trocam peixes e confiança com outros pescadores. A pesca de 

pari foi, antes de tudo, uma pública tradição de pesca na cidade, mas que de um tempo para cá, 

começou a ser ilegal.  

 

 

 
1 VALPASSOS, 2018. 



13 

 

1.1 Estrutura do trabalho 

O texto apresenta um total de 6 capítulos, incluindo esta introdução. 

No capítulo 2, “Familiarizando com barcos e estranhando os pescadores: o caminho 

metodológico” almejei apresentar as formas como construí esse trabalho e as questões éticas e 

políticas que atravessam a pesquisa. Aponto também uma estado da arte sobre os estudos da 

pesca, que ajudaram a embasar este trabalho.  

No capítulo 3, “Um pouco antes de Italva e um pouco além de Santo Antônio das 

Cachoeiras de Muriaé: problemas ambientais e Dramas Sociais”, busquei situar a cidade e os 

processos históricos e econômicos. Tais processos transformaram e suscitaram situações 

dramáticas que reverberam e se potencializam nesse quadro constante e contínuo de degradação 

ambiental do Noroeste Fluminense. Como exemplo, o despejo de 2 milhões de metros cúbicos 

de rejeito de bauxita, no rio Muriaé. Analiso essa ocorrência a partir dos estudos de Victor 

Turner (2015).  

No capítulo 4, “Pescadores e pescarias em Italva”, apresento as relações entre os 

pescadores, e o peixe como o um símbolo de reciprocidade e/ou desinteresse. Os conflitos 

ocorrentes giram em torno da utilização do espaço. Muitos pescadores evitam pescar em certos 

horários, porque há um “perigo” que ronda no entorno. É à noite que um tipo de pescaria é mais 

recorrente: o pari. É uma pescaria ilegal, e que acontece em segredo, sendo muitos dos 

pescadores que a praticam tidos como criminosos.  

No capítulo 5 “Pescadores Esportivos”, se aborda acerca de uma modalidade de pesca 

denominada Pesca Esportiva. É uma das técnicas que utiliza a vara e o anzol, porém se 

distingue pelo uso apenas de iscas artificiais, e em geral, o “pescar e soltar”, praticada por 

pescadores que buscam combinar diferentes equipamentos e técnicas para a captura do peixe. 

Justamente pela isca artificial não apresentar duas características importantes das iscas 

orgânicas, como o odor e o sabor, o pescador esportivo busca formas de apresentar a isca. Um 

dos conflitos que presenciei nesse grupo foi em decorrência do projeto SOS Rio Muriaé, que 

tentou trazer um posto de fiscalização para cidade. Entretanto, a ideia gerou reações adversas, 

como ameaças de morte ai vereador que à propôs. 
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2. FAMILIARIZANDO COM BARCOS E ESTRANHANDO OS PESCADORES: O 

CAMINHO METODOLÓGICO 

2.1 Às margens da pesquisa: o rio que me atravessa  

Esta pesquisa foi desenvolvida ao longo de quatro anos, conjugada com uma vida 

acadêmica movimentada. O trabalho de campo ocorria nos momentos de folga. Em alguns 

períodos realizei tarefas fora da cidade, o que dificultou meu contato com alguns grupos de 

pescadores. Os finais de semana eram quase sempre preenchidos com visitas ao rio. Apesar de 

alguns contratempos no percurso, conheci e tive a oportunidade de ter importantes informantes 

ao meu lado. 

Nas duas partes iniciais desta pesquisa, tentei compreender os impactos ambientais no 

rio Muriaé, e como tais impactos afetam os pescadores em Italva. Assim, busquei entender: (1) 

as questões que caracterizam a pesca naquele rio; (2) os conflitos apresentados como mais 

relevantes nos discursos dos pescadores; (3) como se articulam as práticas haliêuticas frente ao 

avanço das atividades de beneficiamento da bauxita, e; (4) quais as percepções dos pescadores 

sobre a fiscalização ambiental.  

Para isso, tentei identificar os equipamentos de pesca e as principais pescarias 

desenvolvidas no rio Muriaé em Italva e levantar as percepções dos pescadores em relação às 

mudanças sociais ocorridas ao longo das últimas duas décadas e, do mesmo modo, suas 

percepções em relação às dificuldades enfrentadas nas pescarias. Também busquei sistematizar 

as interpretações e concepções dos diferentes grupos de pescadores sobre suas realidades, e 

apresentar os impactos das atividades de beneficiamento da bauxita, assim como questões 

relacionadas à fiscalização ambiental em Italva. 

Como resultado da minha bolsa de Desenvolvimento Acadêmico, durante o ano de 

2018, publiquei o artigo “Os pescadores do rio Muriaé: uma etnografia de conflitos”, no qual  

busquei apresentar a experiência dramática e as grandes mudanças ocasionadas na vida dos 

pescadores do rio Muriaé, pelo desastre do derramamento da bauxita em 2007. Assim, também, 

busquei entender os outros problemas ambientais que compõem esse quadro de degradação do 

curso de água. Naquele trabalho pelo pouco período de pesquisa, desenvolvi a estrutura do meu 

primeiro capítulo de desenvolvimento e por falta do refinamento e expansão do material 

etnográfico2, a pesquisa foi se desenrolando aos poucos. Antes de entrar diretamente na 

 
2 MELLO & VOGEL, 2017. 
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construção das bases metodológicas desta pesquisa, apresentarei breves estudos que vêm sendo 

desenvolvidos sobre a pesca nas Ciências Sociais, sobretudo na Antropologia.  

 

2.2 A tradição dos estudos de pesca nas Ciências Sociais 

Na história das Ciências Sociais, o tema pescadores e pescarias tem suscitado 

importantes elucidações sobre questões relativas ao indivíduo e a sociedade, assim como 

debates em torno da relação natureza e cultura. Luiz de Castro Faria, na apresentação de “Os 

Pescadores de Itaipu”, de Roberto Kant de Lima3, apresentou um panorama sobre o campo de 

estudos da pesca e distinguiu esses estudos em três fases. A primeira fase é marcada por uma 

forte intervenção do Estado na administração da produção pesqueira; era um contexto marcado 

pela Primeira Grande Guerra, na qual a importância do pescador centrou-se pelo seu 

conhecimento naturalístico e sua possibilidade de fornecer alimentos alternativos e abundantes; 

com isso, surgem formas de nacionalização e regulamentação da pesca, principalmente, pela 

Marinha de Guerra.  

A segunda fase é marcada por trabalhos naturalísticos, científicos ou etnográficos, 

sustentados por programas estatais “de racionalização e incremento da produção pesqueira”; 

um dos trabalhos produzidos nesse sentido foi o de Azurém Furtado em 1902, “Pesquisas 

ictiológicas na baía do Rio de Janeiro”. A terceira fase, Castro Faria define como trabalhos 

produzidos na academia para a academia. Na Antropologia, os trabalhos de campo em diversas 

comunidades pesqueiras começam a aparecer, e Castro Faria ressalta o de Alcida Rita Ramos 

(1965), “Pescadores Portugueses no Rio de Janeiro”, e Chaves (1973), “Trabalho e subsistência. 

Algmofala: aspectos da tecnologia e das relações de produção” – a primeira dissertação de 

mestrado em Antropologia no Museu Nacional.  

E desse mesmo programa de pós-graduação: Elina Pessanha (1977), “Os 

companheiros – trabalho e pesca em Itaipu”; Kant de Lima (1977), com “Os pescadores de 

Itaipu” e Luis Fernando Dias Duarte (1978), “As redes de suor – a reprodução social dos 

trabalhadores da produção de pescado em Jurujuba”. Na Universidade de São Paulo, Marco 

Antônio da Silva Mello escreveu “Praia de Zacarias: Contribuição à Etnografia e História 

Ambiental do Litoral Fluminense – Maricá/RJ”, em 1995. O autor também chama atenção para 

os trabalhos  produzidos na Universidade de Brasília, como os de Túlio P. Maranhão (1975), 

“Náutica e classificação ictiológica em Icaraí, Ceará – um  estudo sobre antropologia 

cognitiva”; Mariza Peirano (1975), “A reima do peixe – proibições alimentares numa 

 
3 KANTE DE LIMA. 1997.  
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comunidade de pescadores (em Icaraí, Ceará)”,  Maria das Graças Tavares, também em 1975, 

“Um estudo de tomada de decisões na pesca artesanal”; e de Raymundo Maués, em 1977, “A 

Ilha Encantada – medicina xamanismo numa comunidade de pescadores”4.  

Além disso, cabe ressaltar que “Os Pescadores de Itaipu” de Kant de Lima (1997), foi 

o livro inaugural da série A pesca no Estado do Rio de Janeiro. A tradição desses estudos ganha 

corpo, e as pesquisas de Castro Faria na Lagoa Feia, realizadas a partir de 1930, servem de  base 

para as pesquisas conduzidas por Abraão Valpassos (2006), no trabalho “Quando a lagoa vira 

pasto: Um estudo sobre os conflitos em torno das diferentes formas de apropriação e concepção 

dos espaços marginais da Lagoa Feia – RJ”, e José Colaço (2007; 2014), “Tempo(s) 

Ecológico(s): uma etnografia das tensões entre pescadores artesanais e IBAMA acerca do 

calendário de pesca na Lagoa Feia – RJ”, e “Quanto Custa ser Pescador Artesanal? Etnografia, 

relato e comparação entre dois povoados pesqueiros no Brasil e em Portugal”.  

Para Kant de Lima (in COLAÇO, 2015), isso corresponde a um novo desdobramento 

dos estudos acadêmicos que não se limitam nem na descrição das artes de pesca, nem nas formas 

de reprodução social e econômica dos pescadores, mas discute como se dão essas atividades 

frente aos órgãos estatais, que as controlam. Nesse sentido, menciona-se o trabalho de Deborah 

Bronz (2005) pelo Museu Nacional, “Pesca e petróleo na Bacia de Campos–RJ. Políticas de 

licenciamento ambiental no mar: atores e visões”, e mais recentemente, o trabalho organizado 

por Creado, Trigueiro & Torres (2018). Na Universidade de Brasília, destaco o trabalho de 

Carlos Emanuel Sautchuk (2007) “O arpão e o anzol: técnica e pessoa no estuário do 

Amazonas”. 

 

2.3 Aparato teórico-metodológico 

Saliento que esta pesquisa é o resultado de anotações e observações de conversas com 

pessoas que acompanhei parcialmente, por um determinado tempo, ou seja, muito não me foi 

permitido ver, saber ou não pude captar ou analisar.5 Com isso, adotei como perspectiva 

orientadora a “Análise Situacional”, desenvolvida por Van Velsen6, e se refere à coleta de 

material pelo pesquisador, implicando na forma como essa informação é usada na análise, 

sobretudo, na tentativa de incorporar o conflito como normal do processo social.  

Tais reflexões metodológicas se situam criticamente à chamada “Escola 

Funcionalista” na Antropologia, que tem como parâmetro o trabalho de Bronislaw Malinowski, 

 
4 CASTRO FARIA, In: KANT DE LIMA, 1997, p. 21-28. 
5 GUEDES, 1997. 
6 VELSEN, 1987. 
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Argonauts of the Western Pacific, e Radcliffe-Brown, com The Andaman Islanders, ambos 

publicados inicialmente em 1922. Uma das críticas de Van Velsen7 é que a análise estrutural 

enfatiza a morfologia social. A regularidade estrutural foi privilegiada em relação às variações 

individuais. As relações estruturais eram a chave analítica para entender os comportamentos e 

relacionamentos interpessoais observados e essas relações estruturais eram abstraídas na forma 

de diferentes sistemas.  

 

[...] a análise estrutural pressupõe a existência de homogeneidade e de relativa 

estabilidade na sociedade ou comunidade estudada. Há também tendência de 

procurar por estas condições de homogeneidade e de relativa estabilidade em 

uma época que precede às observações pessoais do etnógrafo acerca do povo 

estudado [...] O enfoque estrutural de referência não é adequado à análise de 

conflito das normas e de resultante escolha da ação disponível aos indivíduos 

[..] (VELSEN,1987, pp. 356-357). 

 

Para Van Velsen (1987), muitos antropólogos estão mais conscientes das contradições 

entre as realidades observadas e as antigas suposições sobre uniformidade, homogeneidade e 

de estabilidade. Além da observação de que o isolamento das unidades de estudo está ficando 

mais difícil. Por exemplo, ele diz que: 

 

Barnes (1962) chegou à conclusão que, até no estudo de pequenas 

comunidades relativamente isoladas da região montanhosa da Nova Guiné 

australiana, não se poderiam empregar de forma proveitosa os modelos 

estruturais de parentesco e de sistemas políticos, como primeiramente 

formulados no campo africano (p. 357). 

 

Com isso, a Análise Situacional possibilita ao pesquisador que não apenas apresente 

suas abstrações e conclusões a partir de seu material de campo, mas também forneça parte desse 

material para que o leitor possa ter melhores condições de avaliar a análise etnográfica. Uma 

das aplicações práticas dessa metodologia se encontra no trabalho de Victor Turner (1957), 

Schism and Continuity in a African Society, que ao analisar o desenvolvimento das aldeias entre 

os Ndembu, percebeu que há uma série de casos, ligados a uma serie de “dramas sociais”. Além 

disso, o próprio Turner8 afirma utilizar os dramas sociais para entender como as ações 

 
7 VELSEN, 1987. 
8 TURNER, 2017. 



18 

 

individuais ocorrem, nas determinadas partes do Drama Social9 em relação às normas e regras 

sociais10.  

Dessa forma, o objetivo aqui foi o de tentar compreender como os casos e incidentes 

ligados às mesmas pessoas ou grupos se inserem no processo das relações entre esses atores. 

Ou seja, busquei casos inter-relacionados sobre os conflitos presenciados pelos pescadores, 

como o derramamento de bauxita no rio Muriaé. Na tentativa de compreender o contexto no 

qual se desenvolve a prática pesqueira, busquei captar e analisar diversos discursos e 

concepções da realidade que os atravessa. Trabalhei, assim, com entrevistas informais, 

entrevistas semiestruturadas, observação participante, conversas informais, com documentos e 

jornais que buscaram retratar, em algum momento, eventos e situações envolvendo os 

pescadores em Italva; problemas ambientais que impactam o rio Muriaé; ou narrativas que 

possam interessar para complementar a análise.   

A estrutura metodológica também se referencia a partir dos trabalhos de Mello & 

Vogel (2017), que utilizam o conceito de Drama Social, para analisar os processos de 

segmentação e continuidade no assentamento de pescadores de Zacarias, em Maricá, 

enfatizando que o drama social trazia consigo o conflito com suas diversas formas de 

composição. A vida social é vista como produtora e produto do tempo “Há um tempo comum, 

o fluxo constante da vida cotidiana, e um outro tempo, a cada tanto marcado por momentos 

onde o processo social parece ganhar um ritmo, uma tensão e uma intensidade singulares.”.11 

Os ritos e conflitos, nessa perspectiva, colocam os homens em movimento, explicitando valores 

sociais. Pois, se “[...] onde há busca, há conflitos, pois os homens são valores, e onde há valores, 

há contenda em torno de valores. E quando é mesmo que um valor adquire toda a sua carga? 

Quando é encenado [...]”12.  

 
9 O Drama Social para Turner (2017) é dividido em quatro partes, que podem ocorrem de diferentes formas: 1- 

Ruptura; 2- Crise / Escalada da crise; 3- Ação corretiva e 4 – Reintegração ou reconhecimento do cisma irreparável. 

Esse conceito será melhor trabalhado no próximo capítulo “Dramas Sociais e Problemas Ambientais”.  
10 Turner (1957), no prefácio da edição de 1968, escreveu: “I was concerned, even at the_time_of writing the book, 

but with a_diferent kind of analysis. In formulating the notion of “social drama” I had in mind the explicit 

comparison of the temporal structure of certain types of social processes with that of dramas on  the  stage, with 

their acts and scenes, each with its peculiar qualities and all cumulating  towards a climax, In other words, I was 

groping towards the notion of studying the structure of successive events in social processes of vaying scope and 

depth. [...] the social drama itself represented a complex interaction between normative patterns laid down in the 

course of deep regularities of conditionin and social experience, and the immediate aspiration, ambitions and 

other conscious goals and strivings of individuals and guoups in the here and now [...] Thus, I was able to suggest 

that to the diferente phases of the social drama, breach, crises, redressive action, and immediate result, there 

corresponded a particular style of social interection, particular patterns of norms and values, specific types of 

goals and goals oriented behaviour and specific forms of conjunctive and disjunctive behaviour.. (p. 21). 
11 MELLO & VOGUEL, 2017, p. 52. 
12 Ibidem, p. 53. 
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Os dramas, assim, se tornam objeto eletivo do narrador. Nesse ponto, os autores 

apontam que “Narrar, do latim narrare (“contar”), é uma derivação do radical indo-europeu gná, 

que significa “conhecer”, ter gnose, sobre algo).” E a narrativa é uma forma de refletir certos 

eventos notáveis, no qual busca-se seu significado, “Seu referente é algum tipo de ação, técnica 

ou ritual, ou as duas coisas ao mesmo tempo.”13 O Etnógrafo, com isso, lida com dois tipos de 

narrativas: as narrativas dos eventos em que ele mesmo participou; e as narrativas de eventos 

que os outros participaram.  

 

Desse modo, os dramas configuram-se, para ele, seja como narrativas 

próprias, seja como narrativa de seus informantes, sobre eventos por eles 

vividos, ou, finalmente, como narrativas de segundo grau, quando estes dizem 

– “os antigos contavam que...”. Por isso as etnografias, profundamente 

entranhadas na vida do etnógrafo, enquanto pesquisador de campo, dependem, 

em grande parte, de uma ars narrandi, inexoravelmente presa ao ponto de vista 

e à habilidade do narrador, e, como tal, comprometida, menos com critérios 

de verdade, do que com a verossimilhança. (MELLO & VOGEL, 2004, p. 54).  

  

Estruturei esse trabalho a partir do diálogo dos conceitos utilizado por Mary Douglas14, 

pensando a ideia de pureza e perigo para analisar como os pescadores retratam a pesca 

predatória e como interagem com o interesse e desinteresse, a partir do paradigma da dádiva 

descrito por Mauss15 – acrescido dos comentários de Alain Caillé16 e Maurice Godelier17.  

 

2.4 Ética, entrevista e anonimato 

Ressalto que todos os nomes descritos nesta monografia são fictícios, para preservar a 

segurança e a privacidade dos informantes. Essa conformidade vai de encontro às questões 

éticas e políticas na Antropologia, debatidas no que concerne à práxis etnográfica. Como afirma 

Claudia Fonseca (2010), a noção de etnografia associada ao trabalho de Malinowski que 

retratou os trobiandeses numa hiper-realidade deve ser ressignificada. 

 

Nos dias de hoje, nossos nativos – que morem perto ou longe – são vistos 

como contemporâneos, interlocutores de diálogo. Trata-se de uma discussão 

já bem desenvolvida na antropologia. Esses debates, no entanto, muitas vezes 

tiveram tom de denúncia contra o próprio estilo etnográfico, provocando um 

tipo de paralisia e afastando jovens pesquisadores da prática de campo, em 

vez de estimulá-los numa reflexão sobre maneiras possíveis de proceder (p.3). 

 
13 Ibidem, p. 54. 
14 DOUGLAS, 2012. 
15 MAUSS, 2003. 
16 CAILLÈ, 1998. 
17 GODELIER, 2001. 
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É importante informar que o Código de Ética da Associação Brasileira de Antropologia 

estipula o direito de preservação da intimidade, de acordo com os padrões culturais18 das 

populações objeto de pesquisa. Assim, é importante reconhecer que a Antropologia tem suas 

próprias diretrizes de conduta, e que, portanto, medidas como o “consentimento informado”, 

postos como reguladores para os estudos com seres humanos, proposto pelo Conselho Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP), devem ser repensadas na nossa prática. É por isso que Luis 

Roberto Cardoso de Oliveira19, aponta que tal atitude é uma visão arbitrária das Ciências 

Biomédicas sobre a prática da pesquisa, como se pesquisa fosse universal para todas as áreas 

de conhecimento.  

Assim, isso não revela mais que uma má compreensão de como acontecem as 

pesquisas e a relação com seres humanos nas Ciências Humanas. Para Cardoso de Oliveira 

(2003), há pesquisas “em” seres humanos, como no caso das Ciências Biomédicas, e pesquisas 

“com” seres humanos, como nas humanidades. Nas pesquisas em seres humanos há 

interferência direta no sujeito, há uma cobaia. Nesse caso, o uso do Consentimento Informado 

é indispensável. Já nas pesquisas com seres humanos, o sujeito de pesquisa deixa a condição de 

cobaia e assume a posição de ator: 

 

Na antropologia, que tem no trabalho de campo o principal símbolo de suas 

atividades de pesquisa, o próprio objeto da pesquisa é negociado: tanto no 

plano da interação com os atores, como no plano da construção ou da definição 

do problema pesquisado pelo antropólogo. (p. 3) 

 

Isto é, para o citado autor, estamos o tempo inteiro negociando a inserção no campo. 

Os pesquisadores relacionam-se com os seus informantes como atores, participam da vida do 

grupo e compartilham experiências com seus interlocutores. A Antropologia, com isso, se 

insere em contextos sociais e políticos que informam sua própria razão de ser. O texto 

etnográfico é, sobretudo, ficcional, no sentido de ser fabricado, construído, forjado.20 Com 

isso, o anonimato serve como uma lembrança de que o pesquisador não pretende construir a 

“realidade bruta”. E um dos pontos do fazer etnográfico é provocar o estranhamento, ou 

segundo Da Matta, “(a) transformar o exótico no familiar e/ou (b) transformar o familiar em 

exótico” 21. Assim, a alteridade só é construída quando ocorre um processo de empatia lado a 

lado, entre pesquisador e informante.  

 
18 FONSECA, 2010. 
19 CARDOSO DE OLIVEIRA, 2003. 
20 GEERTZ, 2008.  
21 DA MATTA, 1978, pp. 28-34. 
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3. UM POUCO ANTES DE ITALVA E UM POUCO ALÉM DE SANTO ANTÔNIO 

DAS CACHOEIRAS DE MURIAÉ: PROBLEMAS AMBIENTAIS E DRAMAS SOCIAIS 

Meu objetivo neste capítulo é apresentar ao leitor uma breve história da cidade e sua a 

relação com o rio Muriaé, e possibilitar que informações prévias possam ser usadas para 

complementar a análise do texto etnográfico. Com isso, pretendo situar o leitor sobre os 

processos que aconteceram e acontecem nessa região e sua influência com o meio ambiente, 

em especial, problemas que afetam direta ou indiretamente o rio Muriaé. Sendo assim, abordarei 

a questão dos processos econômicos, sociais e ambientais que têm acontecido em Italva, e 

sobretudo, no Noroeste Fluminense. 

 

3.1 Entre sangue, mármore e queimadas: bem vindo a Italva 

Italva é uma cidade localizada na região Noroeste Fluminense, que até os anos de 1980 

era registrada pelo IBGE como parte do Norte Fluminense. Tal desmembramento se dava por 

uma reivindicação regionalista, na qual buscava-se uma “independência” de Campos dos 

Goytacazes.22 O Noroeste Fluminense (NOF) compreende os municípios de Aperibé, Bom 

Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, 

Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai (figura 1).  

 

Figura 1 - Mapa do Noroeste Fluminense 

 

 

 

 
22 SOFIATTI, 2018; PIRACIABA E LEMOS, 2017. 

Fonte: Paraciaba e Lemos  (2017). 
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Segundo Sofiatti23, a devastação no NOF ocorreu a partir do século XVIII, 

principalmente através do rio Muriaé, pois os portugueses desciam da capitania de Minas Gerais 

ou subiam de Campos dos Goytacazes em busca de madeiras nobres, como a ipecacuanha, 

também chamada de poaia. As matas e os minérios foram retirados, índios dizimados – por 

doença no contato com os portugueses, ou pelas armas deles. A cana subiu o rio Muriaé, mas 

não teve o mesmo sucesso que o café e o gado, no século XIX. O extrativismo mineral e vegetal, 

as criações de gado, plantações de arroz, café e tomate, reduziram a cobertura da floresta nativa 

nessa região. No século XX, surgiram duas estradas importantes, uma no rio Pomba e outra no 

rio Muriaé, a BR 356.24  

Subindo a BR 356, saindo de Campos dos Goytacazes, cerca de 60km encontraremos 

a cidade de Italva. No último Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, a cidade tinha uma população urbana e rural estimada 

em aproximadamente 14.489 habitantes. O rio Muriaé é o único que corta o município, 

provocando uma divisão territorial urbana em duas partes. De um lado estão os bairros: 

Saldanha da Gama, Parque Industrial, Morro da Caixa D'água; do outro estão Morro Grande, 

Saudade, Nova Cidade, Centro, São Caetano, Alto da Boa Vista, Calcário e Ilha da Palha. Na 

Zona rural temos: Guarnieri, Sambra, Monte Alegre e Duas Barras, Pão de Ló, Bonfim, 

Cachoeirinha, Macuco, Santa Helena e São João da Cruz, Marimbondo, Biboca, Cachoeiro do 

Caboclo, Florida, Beira Chão e Surubi, São Pedro Paraíso, Pimentel, Coleginho, Barra Mansa, 

Dr. Mattos, Califórnia, Imbé, Boa Sorte e Fazenda Itaipava, Ponte de Tábua e Alegria 

Cantagalo, Vila São Joaquim, Pedro Garcia e Três Cacetes. 

O nome Italva vem de junção do prefixo -ita, derivado do tronco linguístico Tupi, itá 

que significa pedra, e –alva, que vem do Latim e significa algo branco, claro. A cidade tem esse 

nome pois possui um dos maiores potenciais de pedras ornamentais do Estado do Rio de 

Janeiro. Contudo, antes do mármore ocupar a centralidade nominativa, era o rio Muriaé. Um 

dos primeiros nomes que Italva recebeu, ao se desmembrar de Campos dos Goytacazes, foi 

Santo Antônio das Cachoeiras de Muriaé, pois só era possível chegar no lugar a pé, por conta 

de suas fortes corredeiras e cachoeiras.25 Até Cardoso Moreira, era possível se navegar, pois é 

a partir dali que vem ocorrer o primeiro cachoeiro, como assim me disse um pescador. O que 

ele quis dizer é que a parte plana do rio Muriaé compreendia de Cardoso Moreira até onde 

desagua, no rio Paraíba do Sul.  

 
23 SOFFIATI, 2018. 
24 Ibidem. 
25 IBGE, 2021. 
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística26,  a região era habitada, até 

o século XIX, por indígenas Tupis-guaranis, Puris e Goytacá. Após a chegada dos 

latifundiários, a população indígena foi dizimada. Nessa região havia um predomínio do 

subconjunto de florestas estacionais, com uma vegetação condicionada à uma dupla 

sazonalidade: ora tropical, com intensas chuvas, seguidas de estiagens acentuadas; e outra 

subtropical sem período seco, mas com seca fisiológica provocada pelo intenso frio do 

inverno.27 

 

3.2 Processos históricos e econômicos de Italva 

Os primeiros registros de povoamento datam de 1870, quando já havia algumas 

centenas de famílias e quando o interesse econômico nos minérios dessa terra se deu. A primeira 

mineradora foi instalada por Enrico Guarnieri, e a partir daí o nome de um dos bairros de Italva: 

Guarnieri. A segunda mineradora foi na chamada Villa São João, que, posteriormente, recebeu 

o nome da indústria Cimento Paraíso, que extraia e beneficiava cimento.   

 

O município de Italva possui o maior potencial para a extração de mármore 

ornamental do Estado do Rio de Janeiro (ERTHAL et al., 2008). O mesmo 

ocorre em relação à extração de minérios e a produção de cimento e de cal. As 

indústrias que há poucas décadas tornavam Italva um local relativamente 

próspero e com boas oportunidades entraram em colapso, devido à estagnação 

econômica dos setores mineral e da construção civil, acarretando o aumento 

do desemprego e perda de arrecadação. Junto a Prefeitura o setor mineral era 

o que mais gerava postos de trabalho (FONTES et al., 2002). (SILVESTRE, 

2014, p. 119). 

 

A exploração mineral, todavia, não vai ser a única atividade econômica a provocar 

grandes alterações no ambiente da cidade. Há aqui uma dimensão regional que deve ser trazida 

à tona: a degradação ambiental do Noroeste Fluminense. No sentido econômico, essa região 

também aderiu ao plantio do café, segundo Braga28, desde os anos 1920. A partir de 1930, 

houve um declínio no plantio do café, e mesmo após a década de 1950, no qual buscou-se 

esforços para manter os níveis de produção e alta rentabilidade do setor, já não era mais 

economicamente interessante.29 Acredito que Gama (2008) também resuma bem o que 

aconteceu: 

 
26 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Italva: história e fotos. IBGE. Disponível em: < 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/italva/historico >. Acesso em: 01 de abr. de 202l 
27 SOFIATTI, 2007. 
28 BRAGA, 2006. 
29 Ibidem. 
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Com a crise de 1929, os proprietários se viram obrigados a queimar seus 

cafezais e a região passou por uma regressão. Assim as lavouras de café foram 

trocadas pela pecuária. Inicialmente a de corte, voltada para o abastecimento 

de matadouros e frigoríficos, e posteriormente a produção leiteira, estimulada 

pela presença da fábrica de leite em pó Glória, na sede municipal, hoje 

pertencente à Parmalat S.A. A devastação da vegetação continuou, porém 

agora com a abertura de novas pastagens (p. 34). 

 

Assim, com o declínio do café, o desmatamento seguiu com a pecuária. A fábrica Leite 

Glória em Italva se instala entre os anos de 1970 e 1980, e a pecuária de corte também chama 

a atenção.30 Em 1998, um dos seis postos de recolhimento estava em Italva, e atendia a Campos 

dos Goytacazes, Cardoso Moreira, São Fidélis, Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci 

e São João da Barra, movimentando cerca de 28.600 litros por dia. Em 2002, Italva alcança a 

maior produção mensal de leite (470.786 litros), e em 2004, atinge a marca de 5.482.613 litros 

de leite fornecido. Nesse período, também, o que mais chama a atenção para o trabalho é o 

despejo de dejetos no rio. Diversos pescadores relatam a poluição desse tipo de atividade. Hoje 

em dia, a Leite Glória não existe mais e a indústria de laticínios que ocupou seu lugar foi a Bela 

Vita, todavia, não tive relatos de despejo de dejetos no rio por ela. A pecuária, nesse sentido, 

potencializou o desmatamento para além da economia. Aguiar (2017) apresenta uma síntese do 

quadro de Italva frente à exploração mineral e da agropecuária, ao dizer: 

 

Nessa região, há explorações ilegais responsáveis por desmatamento e 

descarte de rejeitos em áreas impróprias, ocasionando impacto ao ambiente. 

O modelo de produção com baixa eficiência gera uma série de impactos 

ambientais: danos à saúde dos trabalhadores, problemas dos efluentes gerados 

nas serrarias, uso de explosivos (causando ruídos e tremores à população), 

alteração da paisagem e dos corpos hídricos, poluição do ar, entre outros 

(Silvestre et al., 2014). (p. 77). 

 

O desmatamento, segundo Arthur Sofiatti (2018), se acentuou a partir do século XVIII. 

É “brutal”, como o autor define o processo de redução da cobertura florestal de 100% para 

0,5%. Assim, sem a cobertura florestal, o solo fica sem proteção e é arrastado pelas águas do 

rio, enquanto uma parte fica suspensa, causando a turbidez do rio, a outra se assenta no fundo 

do rio, causando o chamado assoreamento. Sem essa proteção vegetal, o solo fica exposto ao 

sol e à chuva, perdendo sua fertilidade.31 

  

Entre os impactos negativos causados pelo desmatamento estão a erosão da 

terra e o aumento na velocidade do escoamento artificial, o que agrava o 

 
30 Ibidem. 
31 SOFIATTI, 2018. 
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problema das inundações nessa bacia. Ainda deve-se ressaltar a acentuada 

diminuição na quantidade de água nos mananciais, especialmente nos 

períodos de estiagem, que já se tornou um problema em algumas áreas 

urbanas, e até mesmo em áreas rurais, prejudicando a atividade agrícola 

CEIVAP, 2006). (GAMA, 2008, p. 18). 

 

3.3 Às margens do rio Muriaé 

Não é à toa que um dos conhecidos problemas do rio Muriaé reside no desmatamento 

da mata ciliar, com cerca de 80% da vegetação desmatada.32 Segundo Muller (1998), as matas 

ciliares são massas de vegetação que se estendem às margens do rio e de outros corpos d’água, 

e desempenham papel de proteção do solo, das margens do rio e do lençol freático. A fauna 

também depende da mata ciliar para sua sobrevivência e desenvolvimento. O desmatamento do 

rio Muriaé compreende desde sua nascente até sua foz.  

A nascente do rio Muriaé está localizada no território de Miraí–MG e é formada pela 

confluência dos rios Samambaia e Bom Sucesso, cujas nascentes estão a 900m de altitude no 

mesmo território mineiro. A bacia hidrográfica do rio Muriaé se estende por 8.200 km².33 

Apesar disso, ele corta os municípios de Muriaé, Patrocínio do Muriaé, Laje do Muriaé, 

Itaperuna, Italva, Cardoso Moreira e deságua em Campos dos Goytacazes, no rio Paraíba do 

Sul. Ressalto que, além do desmatamento da cana-de-açúcar e das atividades agropastoris, o rio 

Muriaé também sofre com a extração de areia, que acontece perto da cidade de Campos dos 

Goytacazes. 

 A atividade pesqueira é muito explorada nesse rio, especialmente pelas espécies com 

grande valor econômico. Mas fato é que a população de peixes tem decrescido: muitas espécies 

de peixes foram extintas ou estão em extinção – e muitas estão ameaçadas34. Muitos desses 

peixes presentes na Bacia do Rio Muriaé têm como característica o deslocamento em épocas de 

reprodução. Estes deslocamentos ocorrem em diversas partes do rio, envolvendo grupos 

residentes e espécies procedentes do Rio Paraíba do Sul. A rota de deslocamento pode ser 

conferida na figura 2. Aliás, cabe dizer, que o que tem potencializado a diminuição das espécies 

de peixe no rio são as pescas predatórias, especialmente as que acontecem nos períodos de 

reprodução das espécies. Tratarei posteriormente sobre o uso de uma armadilha específica, que 

incide justamente sobre essa questão. 

 
32 AGEVAP, 2006 
33 Ibidem.  
34 Para melhores esclarecimentos sobre a diversidade existente, conferir no Anexo ao final deste trabalho a tabela 

elaborada a partir do trabalho de Brizerril & Primo (2001). 
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Fonte: Matheus Pereira de Andrade 

Um dos impactos da degradação da mata ciliar é o esgotamento do potencial hídrico 

das nascentes, o desaparecimento da fauna terrestre, diminuição da qualidade da água, aumento 

do assoreamento de rios e reservatórios. O assoreamento e o desmatamento impactam 

especialmente o regime de cheias do rio.35  

 

Figura 2 - Rota de migração dos peixes no rio Muriaé 

 

 

 

3.4 Dramas e problemas ambientais 

Um dos dramas vivenciados pelos moradores dessa região cortada pelo rio Muriaé é a 

ocorrência de enchentes e inundações.  

 

Os impactos à população atingida podem ser diversos e bastante significativos 

dos quais se destacam: óbitos diretos, destruição de edificações, 

desalojamentos, rompimento de diques e barragens e obstrução de vias (Tucci 

& Bertoni, 2003). Inundações urbanas também podem aumentar a 

disseminação de doenças de veiculação hídrica como leptospirose, influenza, 

doenças diarreicas e contaminação alimentar (de Freitas et al., 2014). O 

prejuízo econômico causado por desastres naturais também é significativo, 

como por exemplo, estima-se que apenas no ano de 2008 ele tenha sido de 

 
35 AGEVAP, 2006. 

Fonte: MONASA (1986). 
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aproximadamente US$ 1 bilhão (TOMINAGA et al., 2009). (SALVIANO, 

2018, p.2) 

 

Em 1997, ocorreu a pior enchente dos últimos 20 anos na região, quando houve uma 

intensa chuva no final do mês de dezembro e início de janeiro, durante 6 dias, afetando toda a 

bacia do rio Muriaé.36 Na segunda-feira de 06 de janeiro de 1997, Elvira Lobato iniciava sua 

matéria na Folha de São Paulo assim: 

 

Dez municípios das regiões norte e nordeste do Estado do Rio estão sofrendo 

os efeitos das chuvas que atingem o vizinho Estado de Minas Gerais. Pelo 

menos 5.000 pessoas estão ilhadas e sem abrigo, mas não há registro de 

mortes. Os municípios foram alagados com o transbordamento do rio Muriaé, 

que nasce em Minas e deságua no rio Paraíba do Sul. A área afetada pela 

enchente do rio, em território fluminense, totaliza 140 km2. Cinco prefeituras 

decretaram estado de calamidade pública: Itaperuna, Italva, Natividade, Laje 

do Muriaé e Cardoso Moreira. O acesso a essas cidades só é possível por 

helicóptero ou barco. A comunicação por telefone está interrompida desde 

amanhã de ontem, agravando a situação. (LOBATO, 1997, p. 01). 

 

O estrago foi enorme. A primeira vez que ouvi um relato sobre essa enchente de um 

pescador, ele a chamou de a cheia que tapou tudo. Seu Souza, um pescador da cidade, perdeu 

a sua embarcação e outros materiais importantes de pesca nesse episódio. Apesar das perdas e 

danos materiais causados pelas enchentes, foi conversando com um Pescador Esportivo37 que 

pude entender o impacto das cheias na reprodução dos peixes e consequentemente na pesca 

local. Ele iniciou seu relato me explicando que, apesar das cheias serem eventos naturais e 

periódicos, a interferência humana alterou de forma significativa o ambiente fluvial.  

As várzeas do rio, ou seja, as margens do rio que ficam inundadas durante a cheia, são 

locais escolhidos para reprodução de algumas espécies de peixes. Em um ambiente equilibrado 

ecologicamente, durante as cheias as várzeas ficam alagadiças e, combinado com o período de 

reprodução de certas espécies, escolhem essas várzeas para se reproduzirem. Todavia, com a 

construção de casas e edifícios nesses ambientes, o ciclo reprodutivo desses animais ficou 

prejudicado. Associada com o assoreamento do rio, as cheias e estiagens ficaram irregulares, 

prejudicando ainda mais o ciclo reprodutivo das espécies. Segundo a fala desse pescador:  

 

Hoje no nosso rio, temos o exemplo da piabanha e do dourado entrando em 

extinção, justamente por isso. Porque são peixes que desovam nessas vargens, 

né?! E já não encontram mais esses locais para desova. Em contrapartida, 

 
36 REIS; AMORIM & FERREIRA, 2015. 
37 Pescadores que se autodenominam desta maneira. Essa categoria será melhor desenvolvida no capítulo 6 deste 

trabalho.  
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quando o rio abaixa, eles precisam de muito oxigênio na água e a quantidade 

de esgoto que cai no nosso rio ela diminui o oxigênio e atrapalha a vida dos 

peixes que ainda estão ali.  

 

Assim como as cheias, as secas afetam diretamente os pescadores. As secas do rio 

Muriaé têm sido severas; em 2014, por exemplo, segundo a Defesa Civil, ele atingiu 1,7m, 

quando em “situações normais” atingiria 2,9m. O rio virou um riacho. Era possível encontrar 

diversos peixes mortos nas pedras ou boiando na água. Junto à seca há um problema de enorme 

despejo de resíduos industriais e domésticos no rio Muriaé. Com exceção de Muriaé, nenhuma 

das outras setes cidades apresenta um sistema de tratamento de esgoto em funcionamento. 

Itaperuna, por exemplo, a maior cidade desse trecho, possui uma estação de tratamento 

inoperante,  mesmo tendo uma cobertura da rede coletora de esgoto em 82%.38  

  
Figura 3 - A seca no rio Muriaé, trecho de Italva a Cardoso 

 
 

 

Em Italva o despejo do esgoto doméstico e industrial é feito in natura no rio Muriaé. 

Nos períodos de seca, devido ao quantitativo de matéria orgânica jogado no rio e à diminuição 

das chuvas, ocorre um aumento do nitrogênio e fósforo na água, provocando o aparecimento de 

macrófitas na água, um problema também chamado de eutrofização. A primeira vez que relatos 

sobre isso, foi em conversa com um pescador sobre a possibilidade de se viver da pesca e ele 

me relatou nas seguintes palavras:  

A situação hoje tá bem pior. Pior que eu digo, é... os peixes sumiram. Antes, 

não. Com pouca pescaria já tava pegando peixe, né. Agora, não. Não se acha 

peixe nesse rio, não. Porque... essa alga que entrou nesse rio, aí. Acabou com 

os peixe. Essa alga matou muito peixe. Os peixe na reprodução não teve como 

reproduzir, que é os peixe que reproduz nesse época dessa alga, seria... os 

peixe acará, a traíra, o robalo, piau, tudo esses peixe assim, reproduz na seca. 

(PESCADOR 1 – em 2018).  

 
38 GAMA, 2008. 

Fonte: Gilmar Santana - Italva Online 
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Outro problema que afeta a sub-bacia do rio Muriaé decorre da exploração mineral.  

Uma das informações que recebi em campo por mais de um pescador, foi sobre a prática do 

garimpo e da utilização de mercúrio para buscar ouro no rio Muriaé. Não presenciei nenhum 

fato do tipo ou conversei com algum praticante. Mas, essa informação, suscita que há um 

número indeterminado de mercúrio sendo jogado nesse curso d’agua. Além disso, o despejo de 

restos de minérios, muitas vezes tem o rio como seu destino. Esse assunto nos conduzirá para 

a última parte desse capítulo, na qual discorrerei sobre o maior dano ambiental já ocorrido no 

rio Muriaé. 

 

3.5  Em meio às lamas da bauxita: o drama social 

Em março de 2006, em Miraí (MG), houve o rompimento da barragem da mineradora 

Rio Pomba Cataguases, derramando cerca de 400 mil de litros lavagem de bauxita39, no rio 

Fubá, que desagua no rio Muriaé.40 Dez meses depois, 10 de janeiro de 2007, houve o novo 

rompimento da barragem, derramando cerca de dois milhões de metros cúbicos de dejetos, 

atingindo os rios Fubá e Muriaé. A bauxita é um minério que tem a cor avermelhada, fonte de 

alumina, usada para a produção de alumínio. A Rio Pomba Cataguases foi considerada a terceira 

maior produtora de bauxita e está situada na Fazenda São Francisco, zona rural de Miraí.41  

 
39 Bauxita é uma das principais fontes naturais de obtenção do metal. É uma mistura de óxidos de alumínio 

hidratado combinado com outras impurezas. O território brasileiro tem uma grande variedade de depósito de 

bauxita, principalmente nas regiões que compreendem a Amazônia oriental e a região sul e sudeste do Estado de 

Minas Gerais.  
40 NOGUEIRA 2007. 
41 CETEM, 2012. 

Figura 4 - Eutrofização no rio Muriaé em Italva, próximo a ponte da cidade 

Fonte: Gilmar Santana - Italva Online 
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Segundo o documento do Centro de Tecnologia Mineral, produzido em 2012, a bauxita 

extraída por essa empresa era enviada para um município próximo de Miraí, Cataguases, e junto 

com ácido sulfúrico, serviam como matéria prima para 80% do alumínio no Brasil. O 

beneficiamento da bauxita gera um rejeito conhecido como “lama vermelha”, que é depositado 

nas barragens. O rompimento da barragem, que já havia apresentado problemas, aconteceu no 

período das fortes chuvas de verão.  

A barragem da Fazenda São Francisco encontrava-se no seu limite e, com as 

fortes chuvas que caíram em janeiro de 2007 sobre a região, cerca de 2 milhões 

de m³ de lama, contendo água e argila, vazaram (SÁ, 2007), invadindo as 

cidades de Miraí e Muriaé, chegando aos rios Fubá e Muriaé, atingindo, assim, 

outras cidades mineiras e fluminenses (G1, 2007). (CETEM, 2012, pp. 1-2). 

 

O laudo técnico do Caoma, elaborado cerca de 60 (sessenta) dias antes do 

rompimento da barragem, já apontava o risco de colapso da estrutura em razão 

de processos erosivos constatados na ombreira, bem como pelo alteamento 

não autorizado, que comprometeu a estabilidade da estrutura devido ao 

aumento da capacidade de armazenamento de rejeitos. (LARCHER, 2012, p. 

5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - A lama na cidade de Miraí.  

Figura 6 - O local de rompimento da barragem Figura 5 - A lama no Córrego do Fubá. 

Figura 8 - A lama no rio Muriaé 

Fonte: Axel Grael (2007) Fonte: Axel Grael (2007) 

Fonte: Axel Grael (2007). Fonte: Axel Grael (2007). 
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Os municípios afetados foram “Italva, Cardoso Moreira, Itaperuna e Lage do Muriaé, 

situados no Estado do Rio de Janeiro, e Miraí, Muriaé e Patrocínio do Muriaé, situados no 

Estado de Minas Gerais”.42 Em Miraí, Patrocínio do Muriaé e Muriaé, os danos ambientais e 

materiais foram maiores nas duas primeiras cidades, atingiram cerca de seis mil pessoas e em 

Muriaé, mil e duzentas casas foram atingidas pela lama.43 Em Miraí, a cidade mais afetada, 

segundo o relatório do Ministério Público, constam os seguintes danos: 

 

O rompimento da barragem de rejeitos de bauxita causou o despejo de vários 

milhões de litros cúbicos de lama no rio Fubá, situado na zona rural de Miraí, 

destruindo por completo a ictiofauna do curso d’água citado, elevando o nível 

de turbidez da água e determinando a suspensão de seu abastecimento. Além 

disso, a violenta onda de lama causou enormes processos erosivos nas 

margens do Rio Fubá, criando áreas de risco nas propriedades rurais situadas 

ao longo das margens do curso d’água. Centenas de propriedades rurais de 

Miraí foram afetadas, com perda total de suas plantações, além da interdição 

de estradas. (LARCHER, 2012, p.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) responsabilizou a mineradora pelo 

acidente, visto que a causa foi uma falha na estrutura, e apontaram que: 

 

Também foi notado que o vertedouro [dispositivo que serve para escoar o 

excesso de água que chega ao reservatório durante o período de chuvas] de 

emergência, à direita da barragem, não contava com o revestimento adequado 

à passagem do fluxo de água. Eis a razão de a barragem não ter resistido às 

chuvas intensas da época (PESSOA, 2008). (CETEM, 2012, p. 2) 

 

 

 
42 LARCHER, 2012, p. 1. 
43 CETEM, 2012. 

Figura 10 - Area rural em Miraí inundada.  

 

 

Figura 9 - Area da várzea inundada, Miraí. 

 

Fonte: Axel Grael (2007) Fonte: Axel Grael (2007) 
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Dessa forma, na tentativa de resolução do caso: 

 

Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi firmado pelos Ministérios 

Públicos Federal e dos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, a 

Mineradora Rio Pomba Cataguases e os órgãos ambientais mineiros. Ficou 

acordado que seriam adotadas medidas emergenciais para minimizar os danos 

e os riscos à população e ao meio ambiente decorrentes do rompimento da 

barragem. Um dos compromissos assumidos foi o encerramento da 

exploração de bauxita naquela fazenda dentro de um período de 180 dias 

(MPF, 2007). A Rio Pomba também se comprometeu a instalar uma 

representação em cada município atingido, no intuito de ressarcir os danos 

materiais e morais impostos às vítimas do desastre. A empresa ainda foi 

obrigada a identificar possíveis áreas de risco de deslizamentos surgidas após 

a onda de lama causada pelo vazamento. Foi exigido da empresa, ainda, que 

entregasse um diagnóstico e um plano de recuperação, cabendo-lhe monitorar 

diariamente, por 90 dias, a qualidade da água e analisar semanalmente os 

elementos tóxicos liberados pelo vazamento. O termo foi assinado para 

garantir a segurança da população local em curto prazo. Como garantia de 

cumprimento das obrigações previstas, a mineradora teve que depositar R$ 2 

milhões como caução numa conta judicial aberta para esse fim (MPF, 2007). 

(CETEM, 2012, p. 2-3) 

 

Por fim, o Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), em 2007: 

 

consentiu em suspender o embargo à Rio Pomba Cataguases e deu o seu aval 

para a construção de uma nova barragem, usada para extrair e lavar bauxita, 

no mesmo curso d’água da represa que havia rompido naquele ano. A 

população ficou profundamente descontente com a decisão, principalmente 

por ainda não haver recebido qualquer indenização pelo acidente (MAPA DA 

INJUSTIÇA AMBIENTAL E SAÚDE NO BRASIL, 2009). [...] Em agosto 

de 2011, representantes do poder público de Minas e da Rio Pomba 

Cataguases Ltda. começaram a discutir os termos para o fechamento da mina 

da Rio Pomba em Cataguases. A empresa já redigiu o Plano de Fechamento 

de Mina (Pafem), documento técnico elaborado pelo empreendedor e 

apresentado aos órgãos ambientais competentes dois anos antes do 

fechamento da mina. O Pafem contém um cronograma de ações que devem 

ser perpetuadas para reabilitação e monitoramento ambiental da área. O 

documento deve apresentar também alternativas socioeconômicas para a 

região (DUQUE, 2011). (CETEM, 2012, p. 3) 

 

A multa que foi fixada em R$ 75 milhões de reais, em 2015, foi reduzida para 15 

milhões divididos em 60 parcelas.  

 

Ainda no mesmo ano, a secretaria fez novo acerto com a Rio Pomba, abatendo 

o valor inicial em 80%. Como compensação, a mineradora deveria cumprir 

“medidas de controle e reabilitação”. Com isso, a multa efetivamente aplicada 

à empresa caiu para R$ 15 milhões. Esse montante pôde ser dividido em 60 

parcelas. Segundo a secretaria, até o momento, a Rio Pomba pagou 35 delas. 

A 36ª vence no próximo dia 30.O governo mineiro não informou quais foram 

as medidas acordadas com a mineradora. Já a Rio Pomba Cataguases, que 
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mudou seu nome para Bauminas, afirmou que todos os danos ambientais 

foram mitigados e os danos materiais, reparados de acordo com as exigências. 

A empresa também disse que não poderia responder quais foram as medidas 

impostas. (MENASCE, 2015, p. 1). 

 

Em Italva, o derramamento da bauxita foi sentido principalmente pelos pescadores. 

Em geral, em janeiro está acontecendo o período da piracema (subida dos peixes para 

reprodução). O derramamento da lama aumentou ainda mais a turbidez da água e diminuiu sua 

oxigenação. O assoreamento também foi potencializado com o deposito da lama. A fauna 

aquática foi tão afetada que já ouvi relatos de pescadores alegando ficarem um ano sem 

conseguir pescar, principalmente pela ausência de peixes.  

 

Naquela época nós ficamos sem pescar um tempo. Aí logo em seguida, no 

outro ano, demorou uns 6 meses para aparecer um peixe aí. Aí eu juntei a 

documentação e... os pescadores receberam. Receberam cerca de uns 70 

pescadores aí, uns 4 mil reais cada um. Deu para ajudar, né, nesse tempo que 

ficou parado e tal.  Recebeu depois de... me parece... 3 ou 4 anos. Mas aqui a 

gente via direto peixe morto, descendo nesse rio aí. Demorou muito tempo 

para regularizar isso. (Ex-Presidente da Colônia de Pescadores do ano de 

evento) 

 

Para ajudar na interpretação desse evento, utilizarei o conceito de Drama Social, 

apresentado por Turner44: “[....] o drama social é uma unidade espontânea de processo social 

em fato da experiência de todos em qualquer sociedade humana.”.45 Os Dramas Sociais afetam 

grupos ligados por histórias e valores compartilhados. No nosso caso, os pescadores do rio 

Muriaé são afetados por toda e qualquer eventualidade que atinja o rio, sendo o foco neste 

trabalho as ações antrópicas. O rio é um espaço compartilhado por diversos grupos, gerando 

também uma diversidade de conflitos. As “brigas de rede” relatadas pelos pescadores 

artesanais, de um pescador que rasga a rede do outro, pode ser um exemplo mínimo desse tipo 

de ocasião.  

Uma situação macro se dá quando um evento desregula a vida comunitária como um 

todo, alterando a vida de dois ou mais grupos, cidades (como o derramamento da bauxita no rio 

Muriaé, a lama em Mariana e o crime de Brumadinho) até mesmo países (como a primavera 

árabe). A primeira sinalização do Drama Social, no nosso caso, é a ruptura pública. Não houve 

como não ser público o derramamento de bauxita no rio. O rompimento da barragem sinalizava 

 
44 TURNER, 2008; 2015. 
45 TURNER, 2015, p. 96. 
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que houve um descumprimento claro de uma regra social de cooperação e de uma não ameaça 

ao ordenamento social. Turner (2017) define a ruptura da seguinte forma: 

 

A ruptura de relações sociais formais, regidas pela norma, ocorre entre pessoas 

ou grupos dentro do mesmo sistema de relações sociais, seja uma aldeia, [...] 

fábrica, [...] ou qualquer outro sistema, conjunto ou campo de interação social 

durável. Tal ruptura é sinalizada pelo rompimento público e evidente, ou pelo 

descumprimento deliberado de alguma norma crucial que regule as relações 

entre as partes. Burlar uma norma deste tipo é um símbolo claro de 

dissidência. (p. 33). 

 

Em Miraí, o caso poderia ter ocasionado mais vítimas, porém foi o vigia da barragem 

que, quando se deu conta do desastre, acionou a polícia militar, que passou a avisar nas ruas da 

cidade, orientando os moradores a saírem de casa. Foi nessa madrugada que centenas de 

propriedades rurais foram afetadas, com perda completa das plantações e bloqueio das estradas. 

Os pescadores do rio Fubá presenciariam, mais tarde, a destruição completa da ictiofauna do 

curso da água. Quase todos moradores tiveram prejuízos financeiros, incluindo residências e 

comércios.46 Em Italva, assim como nas cidades do Estado do Rio de Janeiro, o problema inicial 

decorreu das inundações. Estima-se que nessa região toda, 16.000 pessoas ficaram 

desabrigadas. 

 

  

 

  

 

Os pescadores de Italva sentiram esses impactos ambientais durante anos. Osmar foi um 

dos pescadores que desistiu da pesca temporariamente e foi para a Construção Civil. Disse que 

naquele momento era impossível viver da pesca, na época do evento ele estava recebendo o 

 
46 LARCHER, 2012 

Figura 12 - Cheia do rio Muriaé em Italva Figura 11 - Rua Alagada em Italva 

Fonte: Leo Madureira (2007) Fonte: Leo Madureira (2007) 
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seguro defeso, porém não soube o que fazer quando acabou o período de recebimento. O rio 

estava “deserto” e sua única solução foi fazer “bico” em obras da região. Junto de Osmar há 

muitos pescadores que dividem a atividade pesqueira com outros serviços. No momento inicial 

da pesquisa, senti uma enorme dificuldade em encontrar pescadores em que a renda se baseasse, 

principalmente, na pesca. Aos poucos fui entendendo que essa dificuldade na verdade era um 

sintoma desse evento. Assim, a partir do rompimento da barragem e dos seus impactos em 

diferentes grupos, no pensamento de Turner, podemos identificar a segunda etapa do Drama 

Social, a “Escalada da Crise”. Segundo o autor: 

 

Após a ruptura de relações sociais formais, regidas pela norma, vem uma fase 

de crise crescente, durante qual – a não ser que a ruptura possa ser rapidamente 

isolada dentro de uma área limitada de interação social – há uma tendência de 

que a ruptura se alargue, ampliando-se até se tornar tão coextensiva quanto 

uma clivagem dominante no quadro mais amplo das relações sociais 

relevantes ao qual as partes conflitantes ou antagônicas pertencem. 

(TURNER, 2017, p. 33).   

 

Na manhã após a ruptura da barragem, no dia 12 de janeiro de 2007, sobrevoava a área 

a equipe de promotores de Justiça mineiros. Logo após, reuniram-se com os representantes de 

diversos órgãos públicos atuando no caso. Estava presente o Corpo de Bombeiros Militar de 

Minas Gerais, a Fundação Estadual de Meio Ambiente – FEAM, Coordenadoria Estadual de 

Defesa Civil, o Instituto de Gestão de Águas de Minas Gerais – IGAM, do Instituto Estadual 

de Florestas – IEF, representantes da empresa Mineração Rio Pomba Cataguases Ltda e alguns 

Prefeitos Municipais. Nesse mesmo dia foi pactuado um termo de ajustamento de conduta entre 

o Ministério Público de Minas Gerais e a empresa.47 Nessa etapa, podemos entender como 

ocorre a terceira fase do drama social, que Turner48 chamou de “ação corretiva” – a intenção de 

limitar o alastramento da crise com mecanismos de ajustes e de regeneração, que são 

rapidamente operacionalizados por membros de liderança ou representantes do sistema social 

desestruturado.  

Assim, foi firmado, entre o Ministério Público e a empresa, na presença de 

representantes dos diversos órgãos públicos, que a mineradora Rio Pomba Cataguases se 

comprometia em contribuir financeiramente com as administrações públicas dos Municípios 

afetados, disponibilizando vestuário, abrigo e alimentação aos desabrigados. Além disso, ela 

também seria responsável por possibilitar o abastecimento de água potável às populações 

 
47 LARCHER, 2012, p. 2. 
48 TURNER, 2017, p. 34. 
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atingidas. No dia 19 de janeiro de 2017, estabeleceu-se um outro termo de ajustamento de 

conduta entre a mineradora e o Ministério Público, que determinou o encerramento imediato 

das atividades de exploração e beneficiamento de bauxita na Fazenda São Francisco.49 A título 

de medidas emergenciais, restou estabelecido que os compromissários solidariamente 

deveriam: 

 
a) identificar de imediato as áreas de risco decorrentes do deslizamento de 

lama, comunicando por escrito, e no prazo de 5 dias úteis, os proprietários, 

detentores ou posseiros, sobre os riscos detectados, tomando as medidas 

necessárias para saná-los. No prazo de 30 dias, os compromissários 

deveriam apresentar diagnóstico e plano de recuperação das propriedades 

rurais afetadas, contendo cronograma para as ações propostas; 

b) monitorar diariamente, e pelo período de 90 noventa dias, a qualidade das 

águas em pontos definidos pelo Igam, com remessa dos laudos respectivos 

ao citado órgão ambiental;  

c) realizar semanalmente, e pelo período de 90 (noventa) dias, nos mesmos 

pontos do item anterior, a análise e avaliação dos contaminantes tóxicos, 

com remessa dos laudos ao Igam; 

d) realizar análise quantitativa e qualitativa de contaminantes tóxicos nos 

sedimentos remanescentes na barragem, com determinação dos metais 

totais e dissolvidos, no prazo de 20 (vinte) dias, encaminhando o relatório 

igualmente ao Igam;  

e) apresentar ao Sistema Estadual de Meio Ambiente – Sisema –, no prazo de 

150 (cento e cinquenta) dias diagnóstico ambiental, com detalhamento dos 

danos ambientais decorrentes do evento;  

f) apresentar ao Sisema, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o plano de 

recuperação da área degradada – PRAD –, contemplando o plano de 

reabilitação dos cursos d’água afetados e das áreas de preservação 

permanente, com o respectivo cronograma, devendo executar o plano na 

forma e prazos aprovados pelos órgãos ambientais;   

g) apresentar ao Sisema, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o plano de 

recuperação da área degradada – PRAD –, contemplando o plano de 

reabilitação dos cursos d’água afetados e das áreas de preservação 

permanente, com o respectivo cronograma, devendo executar o plano na 

forma e prazos aprovados pelos órgãos ambientais;  

h) apresentar ao Sisema, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o plano de 

recuperação da área degradada – PRAD –, contemplando o plano de 

reabilitação dos cursos d’água afetados e das áreas de preservação 

permanente, com o respectivo cronograma, devendo executar o plano na 

forma e prazos aprovados pelos órgãos ambientais;  

i) publicar, no prazo de 4 dias, em jornal de grande circulação nos Estados 

atingidos e nos jornais locais dos Municípios atingidos, no primeiro 

caderno, extrato do termo de ajuste de conduta para dar conhecimento aos 

interessados e comunidade em geral;  

 
49 LARCHER, 2012 
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j) dar, em garantia ao cumprimento das obrigações assumidas, no prazo de 

30 (trinta) dias, caução em dinheiro ou fidejussória bancária, no valor de 

R$2.000.000,00 (dois) milhões de reais. (LARCHER, 2012, p. 4). 

 

Nos deparamos, assim, com a fase final do drama social, o reconhecimento social de 

que a ruptura entre as partes em conflito é irremediável.50 As marcas deixadas por tal ruptura 

causaram alterações sistemáticas no sistema lótico, que vinha de um quadro de degradação, 

como pudemos ver no início do capítulo. A recuperação completa desse sistema é improvável 

enquanto não se adotarem medidas sérias. A empresa Rio Pomba Cataguases teve sua multa 

reduzida, e parece que para se desvincular do acidente, mudou seu nome fantasia para Bauminas 

Mineração Ltda. O cisma é irreparável, os peixes mortos, que boiavam rio Muriaé afora, não 

retornarão, as casas destruídas, as memórias perdidas e histórias que desceram lama abaixo são 

irreparáveis. Quanto vale a fauna do rio Muriaé? 15 Milhões em 60 vezes? Os pescadores foram 

destituídos forçosamente da sua atividade, passaram fome, alguns nem pescam mais. Só me 

vem à memória a pergunta que Colaço51, um dia também se fez: “Quanto custa ser pescador 

artesanal?”. 

 
50 TURNER, 2015. 
51 COLAÇO, 2015. 
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4. PESCADORES E PESCARIA EM ITALVA 

4.1 Entre dar o peixe, receber respeito e retribuir histórias: reflexões do dom na pescaria de 

anzol 

Quando me aproximei do rio Muriaé em Italva em busca de pescadores, identifiquei 

uma das modalidades mais recorrentes de pesca, que permeou a análise neste trabalho: a 

pescaria de anzol52. O primeiro interlocutor que surgiu em campo foi seu Joaquim, que, aliás, 

me reconheceu porque disse que já namorou uma tia minha. Por meio daquela relação pré-

estabelecida, acompanhei algumas pescarias de Joaquim e um amigo dele, Márcio, ambos na 

pesca de anzol.  Um dos processos do fazer pescar se dava, preferencialmente, na busca de 

pontos em que eles pudessem jogar a linha e não houvesse agarradores53, e fosse um local 

conhecido por “dar” peixe54.  

As varas eram fixadas por um suporte de madeira ou ferro, uma haste reta com as 

pontas com formato de “v” ou “u” (figura 13). Havia dois tipos de iscas orgânicas, uma 

massinha de água, trigo e queijo, para a pesca de carpa, e carne vermelha para a pesca do robalo. 

Enquanto os peixes não fisgavam, o espaço era de intensa sociabilidade. Para além desses dois 

homens, o que pude perceber é que a pesca de anzol está muito presente na vida social local.  

De forma que é comum encontrar famílias indo pescar às margens do rio Muriaé. Ao que pude 

observar, a presença de homens na pescaria é maior. Muitos pescadores de anzol vão pescar 

logo após o trabalho, e muitos relatam que às vezes perdem a hora, e só vão embora quando 

suas esposas aparecem. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 
52 É um tipo de pescaria que acontece tanto nas margens do rio, como no meio do rio com embarcação, com vara, 

linha e anzol, pode utilizar isca artificial ou orgânica.  
53 Como galhos ou qualquer outro corpo exógeno que prendesse a linha. 
54 Alguns dos peixes procurados nessa pesca foram: carpa, robalo, caximbau e piau. 

Figura 13 - "Massinha" para carpa 

 

. 

Figura 14 - Isca vermelha para robalo 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Nas minhas idas a campo percebi que eram quase sempre grupos de homens reunidos. 

Quando havia mulheres, quase sempre estavam acompanhadas de um homem, ou quando 

compunham as “famílias”55. Quando estavam sozinhas, geravam histórias e casos entre os 

pescadores homens. Numa das pescarias que acompanhei com Joaquim, o assunto uma vez se 

direcionou a uma pescadora que não conseguiu retirar o peixe e perdeu o anzol. Numa das vezes 

em que o anzol de Joaquim agarrou, ele retirou um arame do rio, brincou ironicamente, “olha 

aí o anzol que ela perdeu”. Essa foi das minhas primeiras formas de delimitação de uma 

atividade masculina, de exibição e negociação da masculinidade.56  

Pelas minhas observações, quando as mulheres ultrapassavam esses espaços sem a 

presença de um homem, eram estigmatizadas. Ainda sobre a pescaria com seu Joaquim, em que 

comentavam sobre a pescadora, um deles disse “Seria bom aproveitar esse mato com ela, o 

problema é que ela tem marido”.  Apesar de Guedes57 analisar a construção de homens em um 

caso específico, acredito que estender sua interpretação para a pesca como uma atividade 

predominantemente masculina em Italva é conveniente, principalmente no grupo analisado. 

Mas ressalvo que não é a intenção nesta pesquisa de, ao constatar que a pesca na região é 

predominantemente exercida por homens, afirmar que as mulheres não pescam, ou são sempre 

excluídas. Mas no caso da pesquisa, essa dinâmica se configura de maneira parecida como 

preconizada por Guedes (1979): 

A acentuação da relação entre homens que se concretiza em espaços 

segregados representa a criação de uma espécie de laboratório secreto 

masculino onde as transações simbólicas obedecem a regras específicas, cujo 

primeiro mandamento é, justamente, excluir as mulheres. Sem dúvida, elas 

são fundamentais neste espaço que deriva, como disse, da concepção da 

relação homem/mulher. (p. 131). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55  Especialmente nos finais de semana, é comum encontrarmos, às margens do rio, famílias pescando, isto é, 

composições de certos grupos de pessoas ligadas por uma relação de parentesco, subentendida no grupo, a partir 

de posições sociais como pai, mãe e filho, mas também tio, sobrinho e primos.  
56 Guedes, 1979 
57 Ibidem.  
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Figura 15 - Os pescadores do rio Muriaé 

 

 

  A sociabilidade masculina se dava por meio de contação de histórias sobre pescarias 

e pescadores, sobre histórias deles mesmos em situações complicadas, ou sobre trabalho e 

futebol. É por meio dessas histórias que eles compartilham seus códigos simbólicos de 

interpretação e reflexão da vida.58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havia uma competitividade jocosa entre eles na contação de histórias, na qual um 

negociava com o outro, como pude observar em campo. Um pescador se direcionou ao outro e 

disse: Mas você come tartaruga? O outro rapidamente respondeu: Eu como até você, quem dirá 

Tartaruga. Mas eu só como tartaruga dentro d'água. E o outro pescador com um tom de risada: 

Eu como em qualquer lugar.  Em uma outra ocasião, por exemplo, eles estabelecem um jogo: 

Joaquim mostra a lanterna a Marcio e diz: Não tem essa lanterna aqui?! 70 reais. Marcio 

 
58 Ibidem.  

Figura 16 - Pescaria entre amigos 

Fonte: Acervo pessoal. 

Fonte: Matheus Pereira de Andrade 

Fonte: Acervo pessoal.  
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indaga: O quê? A lanterna? E seu Joaquim logo diz: 1500 metros.  O suficiente para provocar 

Marcio a dizer em um tom de voz alto e exclamativo: Agora a lá de casa, eu clareei a torre 

com aquela minha!. Seu Joaquim em tom de risada e empolgação: o quê?! a minha é melhor 

que a sua.  

Ou quando, em uma outra ocasião, Renan foi levantar para buscar algo e o seu José 

disse: Você vai lá no Anderson mesmo, traz uma água gelada para mim. O peixe que eu pegar 

aqui, eu parto com você. Eu te dou a cabeça você me dá o rabo. E o segundo pescador mais 

provocativo disse: Você quer o rabo mesmo? Muitas dessas histórias serviram para demonstrar 

exibição e negociação da masculinidade. Construído de homens para homens, é o lugar, 

segundo Márcio, onde eles vão para não escutar conversa fiada da mulher.  

 

Figura 17 - A Seu Joaquim ajeitando a isca 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Dessas histórias, a que mais me chamou atenção foi a referente a um conflito que 

estava ocorrendo. O pescador me relatou por alto, e logo fomos interrompidos por um outro 

pescador que chegou em campo, depois então, eu retomei, perguntando a seu Joaquim: 

 

Matheus: Mas quem é o rapaz que está expulsando as pessoas aí? 

Márcio: Quem? 

Matheus: Que seu Joaquim falou. 

Joaquim: “Luizinho”. É bravo, rapaz.! 

Márcio: Cara, vem cá. Veja bem, eu trabalho... eu trabalho. Aí eu passo aqui, 

três semanas sem vir aqui. Tem alguma placa aqui que tem ceva? Eu vou 

adivinhar que tem ceva? Não, porra. Chego para ele e falo, ô Manoelzinho, 

sei que você gosta de pescar igual a mim, mas eu fiz uma cevazinha aí. Fala 

com educação, po. Não manda me tirar não que ele não é o dono daqui, não. 

Não é verdade?!  

Márcio: Aí po, é só falar com educação. Não me leva a mal não camarada, 

eu fiz a ceva. Aí fica nessa... 

Joaquim: Nada, eu fiz a ceva, se quiser pescar, eu levo um tanto de peixe, 

você leva um tanto de peixe e me dá um cado, po. Acabou! 
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Márcio: Ele deu sorte, porque do jeito que eu tava com raiva, perigoso dele 

virar isca de piau. 

Márcio: Eu acho que a boa conversa, o respeito, é bom demais. Você já sai 

de casa as vezes, sai do trabalho, tem as contas para pagar, já saiu para não 

ficar escutando alguma coisa da mulher, ele deu sorte que se fosse uns 10 

anos atrás ou era eu era ele.  
 

Os conflitos, assim, para além de uma questão territorial, são motivados por uma 

quebra de moralidade esperada. A forma como o pescador identificado como agressor se 

comportou feria uma “obrigação moral” que significava um desrespeito. 59 Apesar de não ter 

tido nenhuma violência física,  

 

O insulto aparece então como uma agressão à dignidade da vítima, ou como a 

negação de uma obrigação moral. [...] a dignidade é caracterizada como uma 

condição dependente de expressões de reconhecimento, ou de manifestações 

de consideração, cuja negação pode ser vivida como um insulto pela vítima, 

percebido como tal por terceiros. (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2008, p. 137). 
 

 Podemos perceber o tom do agredido quando ele se compara, indiretamente, a um 

cachorro: 

  

Matheus: a Ceva que você fala é o quê? 

Marcio: É dar comida ao peixe, jogar esses bolos pesados para água não 

levar. 

Marcio: Por que camarada, nós, por exemplo, chegamos aqui na cara e na 

coragem. A gente não cevamos. Mas vamos supor que você veio aqui ontem 

ou antes de ontem, e jogou massa aqui. A gente ia adivinhar? Qual é o seu 

papel?!Porra, camarada, eu fiz uma cevinha aí. Cê não vai mandar a gente 

sair. A gente que tem que se mancar, porra, o cara gastou dinheiro para fazer 

a ceva. Vou sair, deu para entender?! Como você foi educado comigo, eu 

tenho que ser com você. Porra, camarada, me desculpa aí, eu não sabia que 

era essa ceva. Aí tudo bem po. Mas você já chegar gritando ali, como se você 

estivesse gritando ali, como se tivesse gritando com um cachorro. Não! .... 

Então, a vida não é assim não. A vida é feita de desculpas.  

 

Não pretendo analisar essa discussão a partir do viés de um indivíduo egoísta racional, 

mas, assim como Caillé60 e Godelier61, entendendo como uma questão da dádiva, do dom.62 

Recuperando, assim o que Mauss constatou, “Em primeiro lugar, não são indivíduos, são 

coletividades que se obrigam mutuamente, trocam e contratam; as pessoas presentes no contrato 

 
59 CARDOSO DE OLIVEIRA, 2008. 
60 CAILLÉ, 1998. 
61 GODELIER, 2001. 
62 MAUSS, 2003. 
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são pessoas morais [...]”63. Se trata, com isso, de questões simbólicas entre seres morais. Nesse 

sentido, presenciamos uma espécie de dádiva agonística64 que acontece em um ambiente de 

rivalidade, onde se disputa, entre diversas situações relacionais, as posições de honra/vergonha. 

Com isso, a obrigação simbólica se constitui pela obrigação de dar, receber e retribuir o 

respeito, no contexto acima. Defender a honra nesse sentido é preservar um autorrespeito. “A 

vida é feita de desculpas”, simboliza, sobretudo, a obrigação de dar respeito, assim como de 

receber e retribuí-lo.  

A troca de peixes, a partir do dar, não dar ou vender o peixe, também é simbólica e 

multivocal entre os pescadores. Chamo a atenção para as relações que são estabelecidas. Penso 

que a fala de Renan possa situar isso, ressaltando a competitividade e o dom:  

 

Eu fui pescar lá no porto da madeira. Pegamos peixe pra caramba na tarrafa. 

Aí tiramos uma carpa. Aí o Willian falou assim: é rapaz, tô querendo levar 

esse peixe para Daniela. Eu disse, tá legal, essa carpa já é sua. Mas era um 

carpão mesmo. Voltamos lá para pescar de novo, rapaz, fui lá e peguei outra 

maior do que aquela. Falei: essa daqui é de Aline, né. 

 

A fala de Renan pode ser analisada a partir da ideia de retribuição65: somente porque 

Renan deu o peixe, que a “natureza” lhe retribuiu uma carpa maior ainda; ou que ele não teve 

olho grande, porque quem tem olho grande, sempre sai perdendo.  

O dom, nesse sentido, pode ser visto como um ato voluntário, que pode ou não ter sido 

solicitado. O caso de um dom não-solicitado, pode ser percebido na fala de Joaquim com 

Márcio: 

Joaquim: O Filha da puta do Rui foi comigo, no dia em que Valtinho quase 

morreu, ficou com a tarrafa agarrada no corpo, ele me abandonou mesmo! 

Vendi o peixe todinho pra ele, e nunca mais pesquei com ele. [...] Rapaz, vou 

falar com você. Deus me livre de cair uma criança lá ó (apontando para o 

rio), uma criança, eu tenho coragem de me atirar daqui. Vou lá tirar a 

criança, lá. Porque é tempo deu passar a mão nele, eu o tiro. Agora um adulto 

eu não vou, não. 

Márcio: Se for um adulto. você tem que ir pelado. 

Joaquim: E, ele agarra nocê rapaz, ele mata vocês dois. Ele não te solta, não. 

A ânsia da morte, rapaz, é a coisa mais triste do mundo. Olha, eu vi um 

morrendo [...] sete vezes afundando sem ter fundamento de sair. Enquanto eu 

não tirei a tarrafa do corpo ele não saia. 

 

 
63 Ibidem, p. 90. 
64 CAILLÉ. 1998. 
65 MAUSS, 2003; GODELIER, 2001. 



44 

 

 As relações de dar, receber e retribuir também pareciam ser frequentes em outros 

meios. Como pode ser vista na conversa entre João e Joaquim:  

 

Seu João: Rapaz, cê acredita que peguei lá no Branco, um pedacinho 

de carne assim, para mim pescar. Eu pedi um pedacinho de nada para 

mim pescar. Sabe o que ele fez? Botou na balança! Eu paguei 3,50 

naquele pedacinho de carne! Tá lá em casa no congelador até hoje. Eu 

já falei com a mulher para jogar fora, de tanta raiva que eu fiquei. Só 

tem uma coisa, ele não tem nada comigo mais.  

Seu Joaquim: Hein? 

Seu João: Se ele me pedir qualquer coisa, ele tá fudido. Ruim. Me 

vender um pedacinho de carne daquele. Viado! 

 

O dom pode ser visto como um elemento ambivalente, que ao mesmo que junta, afasta. 

Também pode ser visto como uma relação de generosidade, ou de uma violência disfarçada de 

desinteresse. O dom é algo “pessoal” e “voluntário”, trata-se, como diz Mauss66, de uma 

“economia e uma moral do dom”.  

As pescarias de anzol são espaços de socialização masculina, onde os homens 

estabelecem relações entre si, por meio das histórias que contam e dos acordos que tecem. Essas 

histórias muitas vezes refletem um drama envolvido de uma relação que circula em dar, receber, 

e retribuir, seja o peixe, sejam suas obrigações morais, como dar o respeito.   

 

4.2 Legalidades e ilegalidades na Cachoeira do Caboclo 

Passei cerca dos dois anos iniciais da pesquisa – 2017 e 2018 – entre os pescadores de 

anzol e em contato com algumas questões da Pesca Esportiva. Entre 2019 e 2020, iniciei o 

trabalho de campo em um outro ponto de pesca. A Cachoeira do Caboclo, ou também “a 

prainha”, é localizada cerca de 6 km do centro da cidade. É um ponto turístico e de pesca, que 

abriga uma variedade de atividades pesqueiras. É ali, ou em seu entorno, onde acontecem as 

pescarias de rede. É ali onde tem um “pari” (ou “paris”) armado, onde pescadores esportivos 

descem de caiaque. Além disso, o espaço é utilizado pelos banhistas. A prainha, é sobretudo, 

um lugar de muitas histórias e memórias não só entre os pescadores, mas também moradores. 

Recebe o nome de “prainha” justamente por ter uma faixa de areia, que dá em frente ao rio com 

quedas d’agua. 

 
66 MAUSS, 2003. 
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Figura 21 - Prainha - Pequenas 

quedas d'agua 
Figura 18- Prainha - Cachoeira do 

Caboclo 

Fonte: Acervo pessoal. 
Fonte: Matheus Pereira de Andrade 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não pretendo delinear grupos a partir do uso de técnicas específicas, pois notei que, 

para além das técnicas e tecnologias utilizadas, os pescadores partem de valores morais que os 

dividem ambivalentemente, entre pescadores artesanais e predadores. Embora haja 

regulamentação sobre as tecnologias de pesca, especialmente, de redes e tarrafas, o rio Muriaé 

é conhecido como o rio sem lei. Tal afirmação foi uma das primeiras que ouvi de um pescador 

que, enfurecido com a prática do pari67, dizia que quem acabava com esse rio, eram os próprios 

pescadores. Assim, me relatou que um dos principais problemas aqui era a falta de consciência 

das pessoas, que se dava, por exemplo, quando muitas delas pescavam em períodos 

inapropriados, além de não ligarem para o tamanho do peixe.  

Ele explicou que quando se pesca um peixe matriz, como assim designou, cria um 

desiquilíbrio que afeta o tamanho das gerações posteriores da espécie. Deve-se pescar um peixe 

 
67 Também conhecido como paris ou paritais. É uma armadilha de peixe que cerca o rio, limitando a passagem do 

peixe à uma única via, cair em uma gaiola de ferro. 

Figura 19 - Prainha - Porto dos barcos Figura 20 - Prainha - Panorâmica da faixa de 

areia 

Fonte: Acervo pessoal.  Fonte: Acervo pessoal.  
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Fonte: Acervo pessoal. 

em crescimento médio, ou seja, o pescador também não pode pescar filhotes. O grande 

problema do pari, nesse sentido, é porque é uma armadilha de peixe que cerca o rio e possibilita 

apenas uma passagem para o peixe. É um modo de captura que pega peixes de diversos 

tamanhos. Todavia, não deve ser pensado como a única forma de exercer a pesca predatória. 

Tarrafas com malhas menores do que as regulamentadas e redes que atravessam o rio todo 

foram situações também mencionadas como exemplos de ações predatórias.  

 

Figura 22 - Pari na Prainha 

 

 

Um pescador esportivo me relatou que não existe a pesca predatória, mas o pescador 

predador, pois, nas palavras desse pescador, Lucas, independente da técnica de captura, tudo 

“é uma questão de consciência”. Independente das técnicas e tecnologias utilizadas, percebi 

que essas narrativas emergem, principalmente, por parte desses pescadores, que relataram a 

intensa diminuição de peixes no rio. A explicação para essa questão também gira em torno dos 

problemas ambientais – simbolizados pelas figuras do Estado, como Prefeitura e Governo68 a –

que pioram a qualidade da água, o que acarreta a mortandade de peixes; e ora esse problema 

também é apresentado como culpa dos próprios pescadores.  

Acredito que a fala de Sandro, pescador vinculado à associação de pescadores, possa 

melhor ilustrar esse quadro. Para Sandro, o que acaba com esse rio é o esgoto. Ele dizia que o 

esgoto havia sido feito de forma desordenada, sem organização. E comparava com outras 

cidades, como Itaperuna-RJ, que também despeja esgoto no rio. “Aí como que vai organizar 

agora todo esse sistema que é jogado, como que vai captar isso e fazer um tratamento de 

esgoto?!” Ele mencionou um episódio, ocorrido há cerca de 8 anos, no qual apareceu um 

deputado, que ele “não lembra o nome”, mas que “o cara entrou aqui naquele corredor, com 

uns 30 homens aqui”, e falava sobre um projeto de 600 milhões de reais “para fazer as 

barragens de um rio e do outro, de Itaperuna para cá”, inclusive a construção de um sistema 

 
68 Ou como um dos pescadores relataram: o nosso próprio governo não tem consciência em relação a preservação 

ambiental (Lucas). 
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de esgoto. “Mas eu falei que foi só política. E eles só futuracam um pouco. Marcaram todas as 

árvores, enumeraram tudo, fizeram um mapeamento. Mas só fizeram o mapeamento”.  

Apesar do interlocutor não recordar do nome do deputado, nem do projeto com clareza, 

encontrei informações que convergiam com sua narrativa, e diziam respeito a um projeto que 

seria implementado em decorrência do grande volume de chuvas que havia acometido a região 

Noroeste-Fluminense. Tal projeto consistia na construção de canais e barragens para o desvio 

da água da chuva. Foram destinados cerca de 850 milhões de reais para as construções dessas 

obras e “nada tinha sido feito”. Além do abandono relatado, uma outra coisa que “acaba com 

esse rio são, os Paritais, muitos falam paris. Antigamente era um paris grande, para pegar 

peixe só na época da enchente. Hoje em dia é um negocinho de um metro de largura”.  

Um dos paris que causava maior indignação era o pari que ficava “na prainha”. 

Principalmente por conta de uma disputa de espaços “Aquela casinha do meio, um cara tá 

morando naquela casinha. Eu sempre fiquei naquela casinha, pescando e tal, e ninguém pode 

ficar mais. Ele cercou o rio de um lado e outro lá.”. Mesmo que fosse difícil de ver, e o 

comentário que está tendo aqui na rua, é que ele pegou 22 robalos numa noite, semana passada 

quando fez um frio bom aí. Um outro caso que ele contou foi de seu amigo que teve uma 

armadilha dessas no passado e “teve uma noite que ele falou comigo que ele pegou 71 tainhas. 

Só tainha grande. Ele me deu duas. São pessoas que acabam com o peixe do rio”.  Porque 

“isso aí, é proibido, mas o IBAMA vem. Só futuca, porque chega lá, ele fala que não é ele. Mas, 

hoje em dia tem o drone, né. Se o cara vier com o dronezinho aqui, e o pessoal do IBAMA for 

lá, colocar para filmar. Mas eles não usam isso, porque dizem que é caro”.  Além disso, “no 

porto dos bichos, tem também. Entre Cardoso e Porto dos Bichos, tem uma outra queda d'agua 

no Miguel Guimarães, lá tem também. Ali em Cima no Cimento paraíso, é cercado também. 

São Pedro, e vai por aí afora”. Essa foi umas primeiras explicações do funcionamento do pari 

que recebi e também foi uma das primeiras denúncias, de muitas outras que seguiram: 

 

E nessa época aí agora, tem uns parizinhos só para o robalo e a tainha. E é 

uma coisa tão interessante que a água, ela passa, um palmo d'agua só por 

cima do negócio assim. Não é pressão de água não. É só para ela passar. Isso 

direciona... porque o peixe ele desce. Porque vem toda essa época agora, os 

robalos sobem, em dezembro. E essa época agora, eles descem, a tainha 

também. E a época que eles descem, eu acho que é para desovar, certamente. 

A carpa desova na subida. Já o robalo e a tainha, eles descem. Aí na hora que 

eles descem, pode ter 10cm de água, ele passa. Mas na hora que ele passa 

naquela água do lado de cá d'água, tem uma tela, ele cai dentro da tela. Essa 

é uma armadilha que eles têm. O presidente da colônia, no cimento Paraíso, 

tem armadilha. Pelo menos tinha. 
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Figura 23 - O pari e a “casinha do meio”. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Na maioria dos relatos, a pesca do pari era associada ao perigo. Se o pescador em 

questão não poderia ir mais na casinha onde sempre foi pescar, é porque para além da disputa 

do espaço, os pescadores de pari são perigosos, e devem ser evitados. Esse temor também é 

compartilhado pelos pescadores de anzol, pois à noite é o momento que tal perigo se manifesta. 

Os paris tem vigias armados, e por ser uma ilegal, acontece como uma atividade em segredo69. 

O pari foi tradicionalmente usado nas últimas décadas em condições específicas, 

principalmente nas cheias de verão, e que de um tempo para cá sua prática se tornou ilegal por 

força de leis ambientais, e imoral entre os pescadores, quando praticada em períodos de seca. 

O caráter criminoso do paris faz com que muitos dos praticantes que o utilizavam há 

algum tempo atrás, hoje o façam em segredo, o que atribui um caráter ambivalente à tal conduta, 

pois ao mesmo tempo em que condenam a prática do pari, a executam. Para Mary Douglas70, 

não há pureza e impureza absoluta, elas só existem aos olhos de quem as vê. A sujeira, nesse 

sentido, ofende a ordem de quem vê, que a arbitra e a persegue. E, portanto, não há nada de 

irracional em “evitar a sujeira”. O puro e o impuro não são opostos em si, mas duas variedades 

do mesmo gênero. É com o puro que se faz o impuro.  

Essa discussão nos diz respeito porque as técnicas de pesca no grupo em questão 

podem ser vistas sob a ótica da teoria antropológica, dividas entre aquelas dotadas de pureza e 

legalidade, e as impuras, dotadas de perigo e ilegalidade. E ambas, muitas vezes podem ser 

 
69 SIMMEL, 2009. 
70 DOUGLAS, 2012. 
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executadas pelo mesmo pescador: as pescarias que podem ser executadas publicamente e as 

que são feitas em segredos, como as redes de alugueis que escondem a técnica do pari. São 

técnicas essas que não apresentam em si uma qualidade especial, senão aquela dada aos atores 

e as incutidas de narrativas. Ou, segundo Ingold71, não é uma particularidade da coisa, a função 

à qual ela é atribuída socialmente, mas somente porque está presente em narrativas construídas 

e dispostas em rede, construída por um organismo presente num ambiente. A partir dessas 

relações que os homens e as coisas se ligam. Relações essas que extravasam a análise 

mercadológica, em que os homens negociam segredos, tornando o pari é reservado a certas 

pessoas. São colocados em pontos estratégicos para que a armadilha funcione eficazmente e 

seja escondida. Com isso, passemos a uma breve digressão sobre o pari. 

 

4.3 Pari: entre perigos e tradições  

A pesca com o pari foi a mais presente nos relatos que ouvi. Quase todos os grupos de 

interlocutores mencionaram o pari em conversas sucessivas. Muitos pescadores na cidade se 

referem à tecnologia como pari, paris ou paritais. Muitos remontam sua origem a práticas de 

pesca indígenas. O registro mais antigo que encontrei da palavra pari, na literatura acadêmica, 

está relacionado com uma tecnologia de pesca dos Guarani, que significa algo próximo de 

“cesto onde cai o peixe”72. Segundo Sérgio Buarque de Holanda73, as construções indígenas 

também variavam na utilização de galhos e pedras, para cercar o peixe. Posteriormente, 

confirmei tais informações sobre o pari no rio Muriaé em Sofiatti (2018): 

 

Há quem defenda os paris (também chamados de paritás) como forma de reter 

água doce no continente, já que as obras de drenagem executadas por órgãos 

governamentais e por particulares facilitam seu escoamento rápido para o mar. 

Do ponto de vista ecológico, é um instrumento de pesca extremamente 

predatório. Se as represas para regularização de vazão, geração de energia 

elétrica e transposição, na bacia do rio Paraíba do Sul, não encontram mais 

lugar onde fincarem o pé, muito menos os paris (p. 63). 

 

Em Italva, o pari é uma prática muito antiga e presente nas narrativas de muitos 

residentes. Quando parei para pensar nos dois pontos turísticos da cidade, percebi que têm uma 

relação com a tradição de pesca com o pari, conforme podemos perceber essa definição do site 

oficial: 

 
71 INGOLD, 2015. 
72 MOTA; NOELLI; SILVA, 1995. 
73 HOLANDA, 1994. 
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Figura 24 - A prainha segundo o site oficial da cidade 

 

FONTE: https://www.italva.rj.gov.br/site/ponto_turistico/paredao/1 

 

 
Figura 25 - Paredão segundo o site oficial da Prefeitura Municipal de Italva (RJ) 

 
Fonte: https://www.italva.rj.gov.br/site/ponto_turistico/paredao/1 

 

Um importante informante ligado a um grupo do Facebook – sobre as memórias da 

cidade – me alertou de um post sobre um antigo pescador que tinha um paris na Cachoeira do 

Caboclo. O mais interessante foi perceber que a prática do paris extrapola os pescadores e 

parece ser uma prática socialmente aceita e naturalizada. O furto de alguns peixes na gaiola, 

pelo visto, parecia ser algo igualmente comum. 

 

https://www.italva.rj.gov.br/site/ponto_turistico/paredao/1
https://www.italva.rj.gov.br/site/ponto_turistico/paredao/1
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Figura 26 - Post no Facebook sobre o Pari 

 

Fonte: Print na rede social “Facebook” em um grupo público sobre Italva. 

 

Destaco alguns comentários: 

A: “Muita coisa na época da tainha então” 

B: Uma vez [...] pegamos 3 tainhas dava uns três palmos de 

comprimento... viemos da Prainha até em casa pelo meio do mato com 

medo de encontrar com S.r. Zé kkkkkkkkkk tempo bom 

C: .  [...] ZE Pescador morava no cachoeira de caboclo. Sdd 

D: Eu atravessava a nado vigiava ele ir almoçar com o cachorrinho na 

bicicleta e pegava kkkk 

E: Tem que saber se foi com permissão ou sem kkkkk 

F: Eu peguei muito 

 

Algumas histórias que os pescadores contaram é que antigamente utilizavam o pari 

nas épocas de cheia, portanto, construíam grandes estruturas. Alguns desses paris eram 

construídos de linha férrea e sofreram algumas mudanças com o tempo: 

 

Inácio: Eu mesmo já fiz pari daqueles trilhos de linha, a gente usava a barra 

de trilho de linha inteiro, que era dez doze metros, para fazer isso aqui de 

longarina. Era um gigante de um pari, para aquilo afogar deveria ter muita 

água mesmo. Esse pari, que a gente chama das águas da enchente, ele era 

construído só com o intuito dele afogar para cima. Se fosse muita água 

também, era caso de afogar ele todo.  

Depois foi mudando, faziam aqueles pari de madeira e a esteira de bambu, e 

pegava muito peixe e tal. Sendo que tinham alguns que não pegavam tanto, 

muito peixe voltava, aí foram aperfeiçoando, fazendo o pari de grade de ferro, 

e a água escoa de modo muito mais rápido, aí o peixe, cai. 

 

As explicações para as grandes estruturas do pari naquela época, segundo Inácio, 

versavam sobre a crença de que alguns daqueles pescadores tinham de que, quanto maior fosse 

o pari, mais peixes seriam capturados. Mas com o tempo esse pensamento foi se alterando, 
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especialmente porque as grandes estruturas chamavam maior atenção do IBAMA. O pescador 

me informou que as primeiras batidas do IBAMA são recentes e datam de uns 30 anos atrás. É 

a partir daí que aparecem mais explicitamente os conflitos entre pescadores e o IBAMA – um 

dos principais estragos ocasionados pelo IBAMA foi o de explodir o paredão de Cardoso 

Moreira. Nesse meio tempo, observou-se que a prática do pari também era utilizada nas épocas 

de águas baixas.  Essa explosão do paredão, disse o pescador, foi depois de sucessivas batidas 

do órgão fiscalizador, e o pessoal não tomou vergonha. E então explodiram o tal paredão, mas 

longe de se tornar um conflito de maior escala, as visitas do IBAMA eram de dois em dois anos. 

Ou até mesmo intervalos maiores que esse, eram visitas que o pescador chamou de aleatórias.  

A figura do IBAMA também assume uma posição ambivalente. Eles nunca aparecem, 

e quando aparecem, ‘sacaneiam’. Seu Marinho me relatou uma história sobre a sacanagem 

desses caras, e em seu relato falou sobre um pescador que devido ao conflito com o IBAMA, 

desistiu de pescar: “Até saiu da pesca”. Esse pescador, pelo que foi relatado, só estava 

capinando uma ilha, onde plantava aipim e pescava; o IBAMA prendeu o rapaz. Assim, com 

batidas cada vez mais frequentes, as armadilhas mudaram. Um pescador, numa história de 

segredo, me relatou que o pessoal tem feito umas armadilhazinhas bem rasteirinhas. Algo 

pequeno, discreto. E que quando o negócio está mais arrochado, a cerca fica lá, mas a gaiola 

não. Quando chega à noite, eles começam a armar, e quando o dia está clareando, eles estão 

arriando. “Aí fica só uma cerquinha lá assim, que para o pessoal do IBAMA ninguém tá 

pescando, mas todo mundo tá pescando todo o ano”. 

O pari também já suscitou problemas entre pescadores. Seu Marco, por exemplo, me 

relatou uma vez, que ficou puto quando viu um grupo de cinco camaradas cercando o lugar 

onde ele pesca. Disse que num momento de fúria, começou a arrancar as cercas, e logo voltou 

atrás e desceu de barco. “Aí eu pensei, cara ou eu vou ter que matar um ou eles vão fazer 

alguma coisa comigo. Porque a obrigação de fazer isso não sou eu, são as autoridades, aí eu 

deixei para lá.” Todavia, hoje pelo que pareceu, eles acabaram estabelecendo uma relação de 

troca: 

 

Há poucos dias mesmo, ele foi lá em casa e levou 5 tainhas assim para mim 

ó, as últimas foram até semanada que eu comi. É porque ele viu que eu não 

estava pescando, porque eu tava com o problema de depressão esse negócio, 

aí ele viu que eu não tava pescando, foi lá em casa e levou para mim.  

 

Acredito que o peixe simboliza a forma como tal generosidade ocorre, pois a pesca do 

pari não demanda desconhecimento das pessoas, pelo contrário, mas apenas que não comentem. 
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A generosidade expressa na forma da troca de peixes de um pescador para o outro, que aceita 

e retribui com o silêncio, muitas vezes é capaz de gerar laços duradouros, ora por interesse, ora 

por obrigação, ora espontaneidade, ora por prazer.74 O paradoxo do dom, portanto, se dá a partir 

de uma multiplicidade de razões que influenciam na formulação de alianças e obrigações 

coletivas, numa dimensão moral, afetiva, estética e simbólica.75  

Mas se o perigo se configura no desordenado, no desconhecido, parece ser também 

face de um “desinteressamento”.76 Uma das histórias que ouvi, como escreveu Abraão 

Valpassos77, “sob o véu do segredo”, foi o relato sobre a pesca do pari. O interlocutor baixou o 

tom de voz, mudou a postura corporal e relatou.  

 

Já cheguei a fazer pari...  eu sempre pensei assim, na época, já existia pari, 

de muitos anos. Aí antes de eu resolver montar esse pari, eu ficava pensando, 

a pessoa pega tanto peixe, naquela época e eu não pego quase nada. Passava 

um ano, passava dois anos, e quase nada. Uma hora eu resolvi. Montei os 

pari... depois lá para o final, meu primo montou sociedade comigo, depois ele 

me deu uma pernada lá. dizendo que não queria fazer mais e tal, e vendeu as 

ferragens lá, e nem lembro se vi dinheiro daquilo. Aí chegou o ano seguinte, 

o sacana estava lá, aí eu não quis mais voltar, eu fiquei na minha. Mas era 

um negócio que no mínimo ele tinha que me pagar uma parte daquilo. É até 

um pontinho lá, de meio de rio, nós compramos juntos, de uma outra pessoa. 

Nós chegamos montar três lá. 

De qualquer tipo de armadilha eu sou contra. Mas como não existe uma 

fiscalização que vai realmente trazer resultado... lá uma vez ou outra quando 

eu invoco assim, eu vou lá e armo unzinho. Se um dia o IBAMA assim, me 

pegar, para você não vai ser surpresa, mas eu acho difícil.  

  

O pari assim, suscita, uma questão econômica, na qual muitos pescadores compram ou 

vendem a estrutura da armadilha, assim também como alugam. Um informante me relatou que 

o preço de um ponto de pari girava em torno de R$ 6.000,00 reais, e, segundo ele, o 

gerenciamento de grande parte desses alugueis era feito pelo presidente da Colônia de 

Pescadores, movimentando uma espécie de mercado paralelo e ilegal. Para Michel Misse 

(2007), por exemplo, a criminalização de alguns mercados ilegais ocorre preferencialmente a 

outros, assim como também ocorre uma incriminação preferencial. Por exemplo, há trocas que 

são mais socialmente toleradas que outras. Esse mercado movimenta, por exemplo, o aluguel 

ou venda de armadilhas que são consideradas “ilegais”. 

 
74 CAILLÉ, 1998. 
75 MARTINS, 2017. 
76 DOUGLAS, 2012; CAILLÉ, 1998. 
77 VALPASSOS, 2018. 
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O contrabando de bebidas alcoólicas, por exemplo, distingue-se, para muitos, 

do tráfico de drogas; o “mercado negro” de mercadorias não-criminalizadas, 

mas escassas ou de venda regulada, ganha status diferencial em relação ao 

contrabando de importados sem imposto; a pirataria de compact discs recebe 

tratamento diferente do mercado informal de adoções de bebês; a exploração 

empresarial da prostituição não provoca a mesma reação moral que provoca o 

“tráfico de mulheres”; a corrupção policial provoca maior reação moral que a 

lavagem de dinheiro por grandes organizações financeiras; a espionagem 

industrial e o roubo de patentes produzem menos interesse criminalizador que 

o batedor de carteiras nas ruas e o fraudador de documentos bancários (p. 140). 

 

O que principalmente caracteriza um mercado ilegal, para Misse, é que se trata de 

mercadorias ilícitas vendidas no mercado informal78, o que se observa no caso do pari, que esse 

aluguel ocorre de forma ilícita, e depende de que haja o ingresso do pescador nesse ‘seleto’ 

grupo.  

Não foi a primeira denúncia que tive conhecimento envolvendo o representante dos 

pescadores na Colônia com o pari, e também não foi a última. Para além desses rumores que 

rondam essa figura polêmica, cabe situar que acusações diversas também surgem contra esse 

cidadão. Dizem que é com essas armadilhas que ele movimenta a única peixaria que tem na 

cidade. Mas, vale lembrar que todas essas histórias são boatos. Coisas que ‘falam por aí’. 

Destaco outro ponto que despertou a atenção na fala desse interlocutor:  

 

São pessoas que não tem cultura nenhuma. Gente do mal. Gente que não sabe 

de nada da vida. E pega esse caminho aí, até chegar a hora que exauriu. não 

tem mais peixe. Aí vai ter que roubar, vai vender droga, vai fazer isso e aquilo.  

E aquilozinho que se agarrava ali, ele arrancou tanto que acabou a fonte, 

secou. 

 

O pescador de pari é equiparado a um criminoso. A pesca do pari assumiu um tom de 

culpa. Isso pode ser percebido em certa parte do relato desse pescador, especialmente quando 

ele acionou seu saber naturalístico. Ele é um pescador que conhece o peixe. Sabe de muitas 

histórias que foram repassadas. Há, em especial, um conhecimento pertinente sobre a desova 

do peixe. Há certas espécies que, segundo ele, desovam nesse período de novembro a março, 

período esse onde há o Seguro Defeso. Todavia, há espécies que fogem desse calendário. Antes 

de prosseguirmos, necessários alguns apontamentos sobre os conhecimentos naturalísticos. 

 
78 Para Misse, é preciso “distinguir o tratamento que é dado a trocas toleradas e não-toleradas como: mercadorias 

lícitas e vendidas no mercado formal, mercadorias lícitas e vendidas no mercado informal, mercadorias lícitas de 

venda regulamentada vendidas ilicitamente no mercado formal, mercadorias ilícitas vendidas no mercado 

informal. É para este último grupo que geralmente se reserva a expressão “mercado ilegal” e não a todo o grupo 

de ilegalismos e delitos, sejam os do mercado legal sejam os do informal, ou do ilegal (que reúne informalidade e 

ilegalidade da mercadoria).” (2007, p. 140). 
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4.3.1 Saberes naturalísticos 

A pescaria é marcada por dois momentos: o período das chamadas águas claras e o das 

águas sujas / escuras, que variam de acordo com as chuvas de verão. Na pesca de rede, por 

exemplo, havia equipamentos apropriados para quando a água “dá uma sujada”. Quando chove, 

na época das cheias, são utilizadas as chamadas redes de canto, que são redes que variam de 5 

a 7 metros. São redes que o pescador atravessa o rio. Nela ficam o pescador e o bambu. Nesse 

tipo de pescaria o objetivo é expulsar os peixes do fundo, para fazê-los irem no sentido da rede. 

Esses peixes ficam pastando na pedra. Como um pescador disse: “Eu atravessei uma rede de 

fora a fora, porque eles pastavam de fora a fora, e vinham para a parte de cima”. As redes 

menores eram utilizadas nas águas claras, por exemplo, para a pesca do cascudo. É uma rede 

pequena, que contém só o chumbo, e não tem boia, pode também ser usada para pescar piau, e 

deve ser lançada em lugares parados, de forma atravessada.  

As águas claras vão desde o início de abril até ao início de novembro. É em novembro 

que caem as primeiras águas e as últimas águas acontecem em março. Essas últimas águas 

provocam uma cheia que é conhecida na região como a enchente da goiaba – pois coincide 

com a época de goiabas, e, portanto, os rios ficam cheios dessas frutas.  

Algumas espécies seguem um ciclo reprodutivo que coincide com o período do 

Defeso. Outras, como a tainha e o robalo, fogem dessa lógica. O período de pescaria dessas 

espécies é tardio, e acontece até o final de abril. O que esses pescadores relatam é que as 

espécies podem fazer seu circuito nas margens, ou no meio do rio. Eles também observam os 

pontos onde esses peixes desovam, que é na mistura do rio com o mar. Os peixes são entendidos 

como seres com memória, pois muitos se lembram de seus caminhos e os percorrem 

anualmente. Muitos até não avançam mais certos pontos, pois sabem da existência de 

armadilhas, e então retornam. Sendo que no passado o circuito deles era maior.  

Segundo os pescadores, uma das justificavas do robalo, por exemplo, desovar no mar, 

é que a carne do peixe fica com um sabor mais acentuado de camarão. Também mencionam a 

carpa, que não desova no primeiro ano. Apesar de, conforme narraram, a carpa já ter atingido 

um portezinho bom, ela só desova no segundo ano. Eles apontam também que o aparecimento 

desse peixe no rio foi “recente”. E que antigamente, quando não havia carpa, havia um peixe 

chamado Curimatã (Prochilodus lineatus). A população desse peixe, todavia, foi diminuindo 

por conta, principalmente, da poluição. Do mesmo modo, a Canela de Moça, a Piabanha, o 

Peixe-Rei foram peixes que tiveram sua população reduzida ou extinta. A piabanha ainda é 
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encontrada em pequena quantidade. Segundo os relatos que ouvi, mesmo de anzol, era possível 

capturar dezenas de piabanhas. Hoje em dia, porém, encontrar duas ou mais, é raridade.  

Para além da diminuição das populações de peixes, a poluição foi percebida também 

pelo sabor e odor da água do rio. Muitos afirmam que o odor do rio mudou, agora tem um cheiro 

“pesado”. É possível observar isso, segundo eles, a partir das quedas d’água. Outro elemento 

que mudou também foi o gosto e a potabilidade da água. Hoje em dia relatam que não tomam 

mais água do rio, o que já foi muito comum antigamente, mas que nos dias de hoje, eles 

carregam garrafinhas de água.  

A poluição e o pari são, para muitos deles, os principais motivos para a diminuição da 

população de peixes. O que me leva a refletir que a tradição da pesca do pari, utilizada para 

além das épocas de cheias, tenha causado uma alteração sistemática no meio ambiente. Assim, 

como eles mesmos afirmam, se cada carpa pudesse se reproduzir ao menos uma vez na vida, 

o rio teria o dobro de peixes. A questão é que, segundo seu João, o pari tem ferido um direito 

natural de ir e vir do peixe. 

 

4.4 Canoa, barcos e jacaré 

Uma das hipóteses para o nome Cachoeiro do Caboclo, segundo relatos de pescadores, 

provém de um antigo sábio pescador que dominava a arte de remar. Naquela época, canoas 

eram feitas dos troncos de cerejeiras ou bandarras. Muitos filhos homens ajudavam a retirar a 

parte interna do tronco, utilizando uma enxó para isso. Tal Caboclo descia as quedas d’agua na 

Prainha de canoa. Caboclo porque ele era conhecido por ter uma espingarda, que reluzia ao sol, 

e diziam que ele era capaz de acertar as capivaras correndo. Segundo meu informante, uma das 

famílias mais ligadas à pesca na cidade, é de descendência sanguínea do Caboclo.  

Com o “desaparecimento” das árvores, o processo de produção de embarcações 

também sofreu alteração. As madeiras agora são vindas de fora e as canoas, deram lugar aos 

barcos. Os barcos eram madeiras no prego e depois muitos passaram a usar parafusos normais 

e hoje em dia encontra-se até parafusos de aço inox. Inácio relatou que “Hoje em dia você monta 

com facilidade, desmonta com facilidade. Não tem problema com ferrugem”. Identifiquei dois 

tipos principais dessas embarcações: barco de um e dois lugares. Para as escolhas das canoas, 

deveria se pensar para qual tipo de pescaria seria, e o que você quer da canoa. Seu Renan 

esclareceu que “Se for para pescar soltando rede você sozinho, ela não pode ter banco lá trás. 

Ao que pude entender com a explicação desse pescador, era que o barco deveria ser 

um pouco mais ágil na hora de saída, depois da armação das redes. Já um barco de dois lugares, 
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Fonte: Acervo pessoal. 

Fonte: Acervo pessoal. 

é mais pesado e menos ágil. Depende, especialmente de um remador e um pescador, assim 

como acontece em algumas pescarias de tarrafa. 

 

Figura 27 - Barco na prainha de um lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pescaria de tarrafa é possível a chamada dupla de pescador, pescaria que também 

se dava embarcado. Apesar de muitas dessas pescarias acontecerem à luz do dia seu Inácio 

relatou que “À noite tinha seus encantos, uma das percepções dos pescadores, é sobre como as 

noites, antigamente, eram mais escuras, há 40 anos passados, quantas lâmpadas tinham acesas 

aí e ao entorno, que dá reflexo. De São Pedro, daqui, de Boa Vista, de Cardoso. Tudo ajuda 

ao todo.” Foi numa dessas pescarias noturnas que ele Inácio contou uma de suas histórias:  

Eu, com a lanterninha de cabeça, atravessei um canal. Aí tinha uma rabeta 

de ilhota que eu atravesso, que eu passo assim, por trás dela. E ali é uma 

passagem de capivara, que vem de baixo para pegar essa sua ilha, para ... a 

passagem delas é ali. E eu pensando antes... Quando eu passar por aqui, vou 

ligar a lanterna, vou dar uma... que ela pode tá aqui, ela pode estar ali, né. 

Figura 28 - Pescador em barco de dois lugares – Segundo Porto 
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Fonte: Acervo pessoal. 

Ligo a lanterna, pá... atravesso esse pedacinho aqui com a lanterna, chegou 

do outro lado, eu desligo a lanterna. Até porque também eu acredito que pode 

até espantar também o peixe. Aí na ida, fui. Tranquilo. Na volta, quando eu 

voltei... aí dei essa subidinha de cima da ilhota e rodei por baixo dela assim, 

é um caminho um pouco mais dificultoso. Mas na posição que tava, achei 

melhor continuar assim. Eu lembro perfeitamente que num momento eu pensei 

assim, já poso desligar a lanterna. Aí eu pensei, não vou deixar ela ligada, 

assim mesmo, eu lembro desse detalhe: vou deixar ela ligada mais um 

pouquinho, daqui a pouco quando eu começar a atravessar o vau ali, eu 

desligo. Aí eu andando assim, no canto assim, cantinhozinho, rapaz... é uma 

laje, um lajeiro bonito assim, que vem da ilha para o vau. Pedra lisinha, pedra 

lisinha cá para baixo um pouco ali. Só que na parte de cima, tem um espaço 

na pedra, mais fundo que ali fica com água também, mais fundo, aí quando 

eu clareei pra lá. tinha um negocinho estranho, um cocorutizinho meio 

estranho. Só que era um jacaré, só que ele estava virado. No que eu clareei, 

o olho dele ficou para lá, porque quando a gente clareia e pega no olho, aí 

acende aquelas duas lanternas né, que é o olho dele. Aí mudei a posição um 

pouquinho eu percebi... um jacaré. Ele começou se movimentando, aí eu com 

a lanterna em cima dele, aí ele rodou um pouquinho, assim. A água tava bem 

na beiradinha, puxando um pouquinho, mas era uma aguinha fininha, assim. 

No começo da pedra. Aí para passar ali no cantinho, ele se levantou um pouco 

e foi subindo. Aí que eu vi o tamanho dele. Até então eu tinha visto só... aí eu 

vi o tamanho dele e o meio dele dessa largura. 

 

O jacaré aparece como um animal que não era muito visto pela região, mas que de 

algum tempo para cá, tem sido notado, principalmente nas pescarias de tarrafa. Esse tipo de 

pescaria era bastante comum na localidade, e passada de pai para filho. Hoje não parece ter a 

mesma adesão por parte dos filhos, como antigamente, mas ainda assim, ainda se veem alguns 

casos. 

Figura 29- Pai ensinando filho a jogar tarrafa no Paredão 

 

 

Outra pescaria que tenho visto no rio Muriaé é a Pesca Esportiva. Passemos, então, aos 

Pescadores Esportivos.
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Fonte: Acervo pessoal. 

5. PESCADORES ESPORTIVOS 

5.1 A pesca esportiva 

A Pesca Esportiva não deve ser confundida com pesca esportiva. Não que a primeira 

não tenha esse caráter desportivo, mas por caracterizar, sobretudo, um grupo que se 

autodenomina de Pescador Esportivo. A tarrafa pode ser uma pesca esportiva, a técnica do 

anzol pode ser pesca esportiva, mas quando eu me refiro a Pescador Esportivo, quero delimitar 

um grupo que tem como principal característica o pescar e soltar, um caráter meramente 

desportivo sem interesse comercial no peixe, pesca-se por esporte. São também pessoas que 

trazem, em suas narrativas, uma preocupação na conservação de rios e lagos, e de uma pesca 

consciente. Além disso, um outro ponto que aparece em suas práticas é uma técnica de pesca 

que se dá por meio da isca artificial.  

 

Figura 30 - Pescador Esportivo 

 

 

O primeiro pescador esportivo que encontrei me relatou os problemas ambientais que 

envolviam o rio. Encontrei esse pescador por acaso, e ele estava a comentar com um colega que 

pegava o ônibus comigo todos os dias, sobre alguns assuntos acadêmicos e acabamos no assunto 

de pesca. Ele começou falando empolgado que era pescador e exercia Pesca Esportiva. Dizia 
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que sentia falta da estimulação da Pesca Esportiva no município e se indignava, pois era uma 

possibilidade de trazer dinheiro para a cidade de Italva.  

 

 [...] haveria necessidade de pousadas, pois a Pesca Esportiva atrai diversas 

pessoas e na nossa região é bem fraco esse movimento. Existiriam mais 

comércios de pesca, aumentaria a variedade. O turismo na região ia 

aumentar muito, visto que no Estado do Rio são poucos os lugares que têm a 

variedade de peixes que têm em Italva. Os próprios pescadores poderiam 

movimentar dinheiro extra além da pesca, sendo guia de pesca. É uma 

atividade bem lucrativa. Mas se for olhar para o lado ambiental, teríamos de 

fazer um esforço para tentar extinguir as espécies que não são naturais daqui.  

 

Quando levantei o assunto da fauna e da flora, ele falou sobre a diversidade dos peixes 

da cidade dizendo que o peixe que mais encontrava era “o robalo, dourado. A piabanha hoje 

em dia não tem muito, pois o tucunaré deu um sumiço nela. Mas em Campos, por exemplo, que 

é a mesma bacia daqui, você encontra muito”. Mas os mais encontrados, segundo ele:  

 

é o cambaí, traíra, acará, cambari, bagre. Esses peixes que estou falando são 

nativos daqui. Alguns você encontra com mais dificuldade, devido a essa 

diferença na biodiversidade. Essa questão do desequilíbrio. Peixe que é 

natural dessa bacia aqui, mas que não encontra mais é o surubi do paraíba. 

Tanto que em Italva não tem um lugar chamado de Surubi, então, é por causa 

do peixe que era muito encontrado lá. Mas que não tem mais. Levando em 

conta a extinção de alguns peixes, você vê o impacto ambiental na vida dos 

pescadores. Por exemplo, o caximbau, que era muito encontrado, mas que 

hoje em dia já não é tão fácil de achar. 

 

 Sobre o meio ambiente, ele relatou uma tragédia que acometeu o rio Muriaé:  

 

uma lama que desceu no rio Muriaé, depois dessa lama para cá, sumiu muitos 

os peixes que vivem no fundo. Pois a lama, qual é a tendência dela? É 

decantar e ir para o fundo, e ela era tóxica. Esse foi um dos motivos do 

caximbau ter sumido muito depois dessa época. Lembro que era muito normal 

vermos na beirada do rio só peixe grande, mas muito fracos, só esperando 

morrer, sabe?! 

 

Sobre a atualidade, continuou ele: 

 

vejo a incidência de peixes de água salgada, que eu nunca imaginei encontrar 

por aqui, tão longe do mar. Que é o caso do xerelete. Robalo e Tainha, a gente 

sabe que migra mesmo do mar para o rio, isso é normal. Mas acho que peixe 

mais valioso que temos no rio é o robalo, o preço dele varia entre 35 a 40 

reais o quilo. Por isso que o pessoal me chama de doido, pois eu pego robalo 

pra caramba e solto. Mas é por isso, eu não quero com dinheiro, não. Eu 

quero pescar. Na minha cabeça eu tenho a mentalidade de que se eu soltar, 
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ele vai reproduzir e vai ter mais peixe para pescar. Eu acho que hoje a única 

desvantagem da Pesca Esportiva no Brasil é a falta de conhecimento das 

pessoas que introduzem novas espécies em ambientes em que não são naturais 

para esses peixes. Mas a galera fala, mas você pesca e fura a boca do peixe... 

mas aí você acha que quando um peixe está se alimentando de outro peixe, as 

espinhas não furam a boca dele, não? É claro que tem toda uma técnica para 

soltar o peixe saudável. Se não seria melhor matá-lo mesmo. 

 

Depois disso perguntei a ele sobre a relação entre a pesca comercial e a Pesca 

Esportiva:  

tem gente que fala, ah tem que soltar o peixe, etc. Eu acho o seguinte, é valido 

matar o peixe com responsabilidade. Um exemplo, se eu não pesco para 

vender, se eu não sobrevivo da pesca, qual a necessidade de eu matar todo o 

peixe que eu pego? Po já saí para pescar e já peguei dez a doze robalos em 

meio dia de pescaria. Aí imagina só se todas as vezes que eu saísse para 

pescar eu matasse? Primeiro, eu não ia comer isso tudo, não ia vender, ia 

ficar na minha geladeira congelando até sabe-se lá quando. Aí o centro do 

conflito está aí, porque boa parte das pessoas que praticam a Pesca Esportiva 

eles tentam meio que defender que quem pratica a pesca comercial está 

errado. Eu acho que não existe a pesca predatória, mas sim o pescador 

predador. Exemplo, a pesca com arpão que hoje gera muita violência, se o 

cara tivesse noção e fosse lá pescar e levasse o necessário para ele consumir, 

não seria uma pesca predatória, entendeu?! O problema é que tudo que passa 

na frente dele ele quer dá um tiro no bicho. Aí mata tudo, mata até o que não 

pode matar. A pesca de rede, por exemplo... eu não concordo com a pesca de 

rede, porque... ah não ser, que, tipo assim, seja uma pesca com 

responsabilidade. Tem gente que bota rede de malha de duas pontas de dedo... 

po qualquer bicho que passar ali vai agarrar. Exceto se for um barrigudinho. 

Agora se o cara quer pescar para venda, coloca uma malha de 4 dedos, 5 

dedos, peixes que já reproduziram bem... Acho que tudo é questão de 

consciência. Sendo que o nosso próprio governo não tem consciência em 

relação à preservação ambiental”.  

 

Lucas me apresentou não só um imenso quadro de problemas ambientais, mas também 

me situou sobre quem eram esses Pescadores Esportivos. Para além do quadro de degradação 

ambiental, me chamou atenção um problema ligado à inserção de espécies exóticas no rio 

Muriaé. Havia peixes nativos do rio e peixes introduzidos nessa bacia. Desenhei com esses 

pescadores esportivos um quadro com uma breve descrição de algumas espécies que eles 

entendiam como nativas e espécies introduzidas: 

 

Peixes Nativos:  

 

• Piaba/ Lambari (Astyanax parahybae): Hábito onívoro. Alimenta-se de insetos, e restos 

mortais. Prateado com calda amarela, pinta pretas nas laterais;  
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• Lambari Bocarra/ Saicanga (Acestrorrynchus hepsetus): peixe onívoro, estilo 

predador, se alimenta de restos, mas com costumes predatórios, dentes afiados, médio 

porte. Peixe prateado, com rabo vermelho, e nadadeiras avermelhadas;  

• Acará (Geophagus brasiliensis): Peixe ciclídeo, coloração cinza, azulada. Lembra peixe 

de aquário, não é agradável para consumo; 

• Canela de moça / Peixe-rei /Jacundá /Joana (Menticirrhus americanus): Hábitos 

onívoros, de importância para a Pesca Esportiva, agressivo (ataca bem a isca). Peixe que 

lembra a truta, esverdeado, com pintas pretas. Tem um ocelo na cauda; 

• Sarapoua/ Tuvira/ Sarapó (Gymnotiformes): Peixe muito utilizado para iscas (pesca do 

robalo, dourado). Tem hábitos noturnos, normalmente encontrado em pedras, mesma 

família do peixe elétrico. Vive embaixo de vegetação. Marrom, rajado de preto; 

• Traíra (Hoplias malabaricus): Muito pescado na P. Esportiva, pois é territorialista e 

muito agressivo. Hábitos noturnos, carnívoro, normalmente encontrado em qualquer 

lugar do Brasil. Se adapta a águas com pouco oxigênio. Meio cinza e marrom, 

dependendo da cor da água, com dentes afiados, e esqueleto bem ósseo. Encontrada o 

ano todo; 

• Piau (Leporinus copelandii): Peixe onívoro, muito procurado na pescaria para 

consumo, hábitos diurno e noturno, se alimenta “de qualquer coisa”. Marrom com 

nadadeiras avermelhadas, ou amareladas - cada piau apresenta uma cor específica - tem 

três pintas nas laterais do corpo;   

• Bagre (Genidens genidens): Hábito Noturno, sem escamas. Utiliza os barbilhões como 

sensor, por enxergar pouco. Tem hábitos alimentares diversos, “come de tudo”. É meio 

esverdeado, marrom-claro;  

• Mandi/mandizinho (Imparfinis minutus): Semelhante ao bagre, mas de menor porte. 

Mesmos hábitos e coloração/  

• Cumbaca (Glanidium melanopterum): Sem escamas, com hábitos noturnos. Encontra-

se, especialmente, nas cheias do rio, com águas barrentas. Tem hábitos alimentares 

diversos. Barriga branca, sem escamas, laterais e dorso amarronzado com listas pretas, 

nadadeiras com ferrões, utilizado como defesa, proteção;  

• Caximbau/Cascudo (Pterygoplichthys pardalis): apresenta uma casca dura, tem hábitos 

de nadar no fundo, próximos a pedras, de alto consumo local.  

• Piabanha (Brycon insignis): Peixe onívoro, prateado com nadadeiras e rabo 

acinzentados, encontra-se próximos as corredeiras, pois precisa de muito oxigênio. 
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Médio porte, natural da bacia do rio Paraíba. Hábitos diurnos. Ameaçado de extinção 

do rio Muriaé; 

• Tainha (Mugil cephalus): Peixe de água salgada que migrou para o rio, também 

conhecido como Parati, se alimenta de lodo, muito procurado para consumo, prateado, 

longo, sem dentes, pode atingir até 5kg; 

• Carpa/Grumatã/Curimba79: Se alimenta de lodo, peixe procurado para consumo, 

prateado, com o rabo e nadadeiras cinzas. Vem sendo mais encontrado no corpo do rio. 

(Por conta da falta de oxigênio na água); 

• Robalo (Centropomus parallelus): Peixe que migra da água salgada para o rio. Peixe 

que tem hábitos diurnos e noturnos, se alimenta de presas vivas - outros peixes, 

crustáceos -, tem uma das carnes de mais alto valor. Peixe muito procurado na P. 

Esportiva. (Nasce macho e depois vira fêmea. Incidência maior no sudeste de Peva, 

enquanto no Norte de Flecha.) Prateado com lista preta na lateral. Peva tem nadadeiras 

e rabo cinza e o Flecha tem nadadeiras e rabo amarelo. Mais ativos no verão, 

visivelmente no mês de março. 

 

Peixes introduzidos (não-nativos): 

 

• Tucunaré (Cichla spp.): Peixe natural da Bacia Amazônica, conhecido da Embaixador 

da P. esportiva, extremamente territorialista, não te período reprodutivo específico - 

acontece durante todo o ano -, peixe com tons esverdeados e amarelados, tem listras 

verticais na lateral do corpo e ocelo no rabo. Hábito carnívoro, se alimenta de outros 

peixes vivos e crustáceos. Mais ativos na primavera e verão; 

• Tilápia (Pseudocrocidolita): Peixe de origem estrangeira, onívoro, muito apreciado pela 

culinária, tem coloração prata, puxando para o rosa nas nadadeiras e no rabo;  

• Oscar/Apaiari (Astronotus ocellatus): tem hábitos onívoros, peixe natural da bacia 

Amazônica, muito comuns em aquários, peixe verde-escuro, com detalhes amarelados;  

• Pacu/Cd (Metynnis Maculatus): Peixe redondo, se alimenta de pequenas algas e resto 

de alimentos nos rios;  

• Dourado (Salminus brasiliensis): Peixe extremamente predador, vive em corredeiras 

por conta do oxigênio na água, conhecido como rei do rio, de difícil captura, peixe muito 

 
79 Aqui encontrei peixes diferentes, a carpa-comum pertence ao gênero Cyprinus, enquanto o Grumatã ou Curimba 

é do gênero Prochilodus.  
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bonito. Tons amarelados, tem estrutura óssea muito forte, dentes afiados. Mais 

encontrados no outono e inverno.  

 

Entre os peixes de maior interesse da Pesca Esportiva estão: Robalo, Dourado e 

Tucunaré. Em geral chamam atenção os peixes que são mais difíceis de capturar, de peixes mais 

inteligentes, que demandam maior trabalho na apresentação da isca, mais estratégias e formas 

de chamar a atenção do peixe. 

 

5.2 Técnicas e tecnologias 

As iscas artificiais demandam algo que meu interlocutor chamou de apresentação, ou 

seja, a forma como o peixe a visualizará. Ao contrário das iscas naturais, que atraem os peixes 

pelo sabor e odor, essas simularão o movimento de pequenos peixes. O objetivo é mobilizar 

outros sentidos, como o instinto de predação, proteção da prole, domínio territorial, ou reflexo. 

Essa diferença é crucial para compreender um pouco da Pesca Esportiva. Diferenciando-se de 

uma pesca de espera, na qual o peixe segue até a isca, aqui percebe-se o contrário, o pescador 

que vai até o peixe. Essas iscas podem ser divididas em três tipos:  

 

1. As iscas de superfície são utilizadas nas pescarias de superfície d’água, menos de meio 

metro de profundidade. Como a stick que são iscas lastreadas na parte traseira, ficam 

em posição vertical e simulam um peixe ferido. Elas não possuem ação própria e 

dependem do pescador para lhes dar movimento, com pequenos toques na ponta da vara 

e com toques pausados. O vento pode prejudicar a apresentação da isca, tornando a água 

agitada. Um outro tipo é a sputnik, que também depende do pescador para dar 

movimento e são melhores trabalhadas com pequenos impulsos de energia pelo 

pescador. Existe também a popper, uma isca com a cabeça chanfrada, isto é, simula 

uma boca. É trabalhada com pequenos toques na vara e tende a imitar o ataque de 

pequenos peixes – visando a despertar o instinto de competição dos peixes predadores. 

Outra citada foi a hélice. Esta visa a imitar insetos e peixes em fuga e costuma atrair 

peixes predadores à longa distância. Ela possui uma hélice na parte traseira e frontal, e 

quando há o toque, a hélice gira, causando um ruído similar ao de um peixe se 

debatendo. Em geral, no rio Muriaé, essa pescaria acontece quando os peixes estão 

próximos à superfície, muitas vezes “pastando”.  
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2. Iscas de meia-água: usadas quando a pescaria acontece em uma profundidade que 

excede um metro. Alguns exemplos são: shallow runner, adequadas para quando os 

peixes não estão avançando nas iscas de superfície. Tem a deep runner, que é utilizada 

quando se necessita de mais profundidade. E as iscas plugs suspending que são estáveis, 

ficam em repouso.  

3. Iscas de fundo: quando a pescaria acontece para além de dois metros de profundidade e 

visa a fisgar peixes que habitam fundos rochosos, tocas, etc. Alguns exemplos são o jig, 

que são indicadas para peixes mais agressivos. A isca precisa ser trabalhada com atenção 

e leves movimentos para passar entre obstáculos. Há também as Grub: iscas feitas de 

silicone que atuam como pequenos animais, tipo insetos, crustáceos, etc. Elas têm rabos 

mais acentuados, o que lhes dá uma maior movimentação quando tracionado. 

 

Figura 31 - Isca artificial confeccionada por um Pescador Esportivo 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Outros tipos de iscas mencionadas nos relatos foram: minhocas plásticas, que podem 

ser de variadas cores e tamanhos, imitam minhocas naturais, sendo ideais para a pesca de 

tilápias; os Bugs, iscas que encenam crustáceos da água doce, especialmente para a pesca de 

tilápia. Tendem a ser usadas em lugares com aproximadamente dois ou três metros de 

profundidade e com estruturas como rochas e galhos; os shrimps, iscas que se parecem com 

camarões de água doce; iscas metálicas que podem ser usadas em diferentes profundidades, 

dependendo do manejo e técnica do utilizador. Por exemplo, colheres que são iscas ideais para 

a captura do Dourado, devem ser trabalhadas em uma velocidade constante de arremesso e 



66 

 

recolhimento; spinners: que são ideais para os pequenos peixes, como tilápias, são compostas 

por uma colher giratória.  

Quanto às varas de pesca, elas podem ser constituídas por diferentes materiais, como 

bambu, por exemplo, mas também podem ser confeccionadas em fibras – às vezes até com 

diferentes combinações, tais como carbono, fibras de vidro, epóxi ou boron. Segundo um dos 

meus interlocutores, de acordo com o material feito, a sensibilidade da vara de pesca é maior 

ou menor, ou seja, é possível se ter noção da textura dos lugares, como fundos rochosos, fundos 

arenosos, dentre outros. Mas isso interfere também na capacidade de suportar pesos. A fibra de 

carbono, por exemplo, é mais frágil e, portanto, não indicada para peixes de grande porte.  

Nesse ponto, há também a resistência das linhas, de forma que não se pode destoar 

muito de uma vara menos resistente, com linhas de altas resistência, pois corre-se o risco de a 

vara partir. Deve-se, com isso, observar a capacidade de suportar peso da vara – a resistência, 

que é medida em libras – e o diâmetro da linha que o equipamento suporta. Outro ponto que 

também interfere é o peso das iscas, já que as varas são limitadas e possuem uma capacidade 

de resistência. Iscas mais pesadas podem levar à quebra do instrumento na hora do arremesso, 

e se for mais leve, pode se tornar mais difícil de manusear. Assim como nas iscas, a maioria 

dos termos que se referem às varas são em inglês.  

O corpo é chamado de blanks, que é o tubo principal, e o cabo é chamado de handles. 

As ponteiras recebem o nome de tip top, e os passadores de guide. Os valores numéricos podem 

sofrer alterações de acordo com os fabricantes, mas, em geral, elas são separadas assim: (1) 

ultraleves:  varas indicadas para a pesca de peixes de pequeno porte, como tilápias, lambaris, 

etc. Suportam linhas de aproximadamente 2.7 kg (6 libras) e iscas de até 5g; (2) leves: são 

também indicadas para peixes de pequeno porte e alguns de médio porte, como robaletes e 

tilápias. Suportam linhas aproximadamente de 2.7 kg (6 libras) até 5,4 kg (12 libras), e iscas de 

5g até 11g; (3) médias: ideais para peixes de médio porte, como os robalos, traíras, black bass, 

pacus, carpas e tucanarés pequenos. Suportam linhas de aproximadamente 4,5 kg (10 libras) até 

6.4 kg (14 libras), e iscas de 7g até 21g, e, por fim, as (4) pesadas: ideais para peixes de grande 

porte, como garoupas, grandes dourados, pirarucus, cações e etc. Suportam linhas de 

aproximadamente 7,2 kg (16 libras) até 13,6 kg (30 libras), e iscas de 11g a 28g.  
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Figura 32 - Peixe capturado por isca artificial 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Os aspectos considerados quanto as linhas são o diâmetro, resistência, “memória”, 

tipos de filamentos e linhas coloridas ou transparentes. Lucas me explicou sobre a relação direta 

entre o diâmetro e a resistência, ou seja, quanto maior for o primeiro, maior será o segundo. 

Para essa escolha, deve-se verificar o peixe que será capturado, considerando o seu peso, e a 

compatibilidade com a vara, que deve vir no blank. Há também de se analisar como será a 

pescaria, em quesito de obstáculos, como pedras, galhos, entre outros, a fim de observar a 

necessidade de resistência da linha.  

É importante ressaltar também que linhas mais finas, em geral, proporcionam uma 

sensibilidade maior e um arremesso mais longo.  Já a “memória” está relacionada a sua forma 

encaracolada em torno do carretel. Segundo outros interlocutores, essa memória pode causar o 

desgaste da linha, por isso é preferível as linhas de multifilamentos, que não tem memórias, e 

são constituídas por diversos filamentos, que alteram diretamente a sua resistência, melhorando 

e diminuindo o desgaste. Estas diferem das linhas de monofilamento, feitas por um único 

filamento, e são mais comuns e tradicionais no mercado.  

Já as cores da linha entram no que Thiago mencionou sobre a apresentação da isca, 

ou seja, cores diferentes alteram a forma de visibilidade. Na Pesca Esportiva, principalmente 

de peixes mais caçadores, ou que possuem uma boa visão, a linha colorida pode acabar sendo 

percebida e prejudicando a estratégia, por isso é comum a linha transparente. Mas, segundo os 

interlocutores, é importante observar e estudar a forma como a linha e a isca serão 

“apresentadas” ao peixe, para então, se considerar a cor da linha.  

Os anzóis, do mesmo modo, recebem atenção, pois apresentam tamanhos e resistências 

diferentes de acordo com o formato do “olho”, podendo dar mais sensibilidade à linha. Além 
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disso, influencia na capacidade de manter o peixe fisgado e ser penetrante – ou seja, de fisgar 

o peixe facilmente. Essa circunferência localizada na parte superior do anzol, chamada de olho, 

pode possuir diferentes formatos, dentre eles: argola, sendo o modelo mais comum e 

possibilitando quase todos os tipos de nós; agulha, que pelos relatos, é muito utilizado na pesca 

oceânica, e; o pata, conhecido por transmitir maior sensibilidade à linha. As hastes também são 

divididas em tamanhos diferentes, assim como o tamanho dos anzóis. Nesse quesito, é 

importante conhecer um pouco da espécie a ser pescada, ter noção do tamanho, da pesagem 

média e da posição da boca. Igualmente, isso influencia no tipo de anzol a ser utilizado. 

Para Ingold80, a técnica é uma forma de os humanos se relacionarem com os não-

humanos, pois está sujeita a variadas configurações, influenciadas pelo arranjo em que se dá a 

relação sujeito/objeto. Os Pescadores Esportivos, nesse sentido, estabelecem uma relação de 

caça com o peixe, que, dotado de atributos, desafia o pescador à sua captura. Especialmente 

pela isca artificial não ativar as dimensões do cheiro e do sabor, depende de que o pescador 

consiga enganar o peixe, simulando uma presa, por meio da isca.  

Há peixes, como o Robalo, que não caem em truques fáceis, demandam uma 

apresentação da isca que pode ser influenciada por fatores externos, como a turbidez da água. 

A Pesca Esportiva é uma atividade extremamente complexa e que envolve a combinação de 

conhecimentos naturalísticos com conhecimentos técnicos. A pesca excede as iscas e as varas, 

sendo necessário, para além da energia física do corpo humano, que o pescador apreenda e seja 

apreendido pelo ambiente ao redor. A pesca se dá de forma processual, em que cada movimento 

é um desenvolvimento do anterior e uma preparação para o seguinte, procedendo de um lugar 

a outro.81  

 

5.3 A dimensão desportiva da pesca esportiva 

O lazer tem sido um importante elemento de discussão nas últimas décadas.82 Para 

Dumazedier (1999) o lazer é  

livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, 

ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 

participação social voluntária ou a sua livre capacidade criadora após livrar-

se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais. (p. 34). 

 

O lazer também não deve ser entendido como um traço que compõe todas as 

 
80 Ibidem. 
81 Ibidem. 
82 DUMAZEDIER, 1976;1994; 1999; CAMARGO, 1986; GOMES, 2004; MAGNANI, 2000. 
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sociedades. É algo movimentado pela Revolução Industrial e produto das indústrias 

modernas.83 Nas sociedades não industriais “esses aspectos lúdicos ou de brincadeira do mito 

ritual tribal, como diz Durkheim, ‘estão intrinsecamente conectados com o trabalho’ da 

coletividade e das ações simbólicas [...]”.84 O trabalho que aqui entendemos se opõe ao “tempo 

livre”.  

O lazer é predominantemente um fenômeno urbano, de modo que, quando 

esse conceito começa a penetrar as sociedades rurais, é porque o trabalho 

agrícola está se tornando um modo de organização industrial “racionalizado” 

e porque a vida rural começa a se permear dos valores urbanos de 

industrialização. [...] O lazer representa liberdade de toda uma sobrecarga de 

obrigações institucionais prescritas pelas formas básicas de organização 

social, particularmente a tecnológica e a burocrática.” (TURNER, 2015, p. 

48).  

 

Os estudos da pesca, por exemplo, já se centraram em parâmetros econômicos, como 

se observa em Duarte (1999), que discute tipos de pesca a partir de uma noção marxista de uma 

produção mercantil. Ou como Diegues (1983), que apesar de entender o pescador nessa lógica 

de produção mercantil, o vê com diferentes graus de dependência do mercado. O que é 

interessante na Pesca Esportiva é entende-la fora de um viés produtivo, com interesses 

econômicos, ou como os próprios informantes dizem, não há interesse comercial no peixe, o 

mais interessante é pescar. É uma pesca na qual o lazer ou o não-trabalho predomina, 

representando uma liberdade da sobrecarga de obrigações institucionais, pois possibilita gerar 

novos mundos simbólicos de entretenimento.85  

É a partir das reflexões de Dumazedier que Christian Bromberger, em Passions 

Ordinaires86, pensa as atividades esportivas como ‘paixões ordinárias’. Cabe a ressalva que 

Bromberger cunha esse termo em uma França que presenciava uma diminuição da carga horária 

de trabalho e, portanto, um aumento do tempo livre. Cabe aqui entender, sobretudo, que as 

paixões ordinárias representam paixões que são socialmente aceitas – como o futebol, o 

artesanato etc. – e são motivadas por uma vontade comum da expressão pessoal e da realização 

individual.  

 
83 DUMAZEDIER, 1976; TURNER 2015. 
84 TURNER, 2015, p. 42. 
85 TURNER, 2015, p. 89. 
86 No texto de Bromberger, Dumazedier também é usado para apresentar uma ideia de tempo de trabalho e tempo 

livre: “Sociologues et historiens (en particulier Joffre Dumazedier et Alain Corbin) ont retrace l’emergence de 

cette “civilisation des  loisirs” et les grandes lignes de cette inversion progressive et massive, depuis le XIXe 

siècle, des rapports entre temps de traivail et temps libre.”  (BROMBERGER, 1998, p. 9). 
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O autor87, entende que foi a ascensão da classe média e o aumento do tempo livre que 

possibilitaram um número crescente dessas atividades de lazer e consumo. Os laços que são 

criados com essas atividades são perpassados por uma paleta de emoções que o praticante pode 

sentir. A título de exemplo, ele fala sobre o futebol e as emoções que pode causar, tais como 

alegria, sofrimento, ódio e angústia. Além disso, há outros prazeres envolvidos, como a criação, 

o autocontrole, etc. O autor nos leva a refletir que um hobby não pode ser resumido como um 

simples hobby, mas que há âncoras psicológicas profundas. Há uma questão de reconhecimento 

e identidade que muitas vezes possibilitam uma reconstituição da própria história familiar.  

No caso do jardineiro, o desejo de reconhecimento se manifesta em seu orgulho para 

mostrar aos amigos as suas mais belas composições florais. E se fossemos fazer uma 

comparação direta, a pesca esportiva aparece como um hobby, no qual uma das formas do 

pescador manifestar seu orgulho é mostrar os peixes que captura. Após as capturas eles 

normalmente registram fotografias. É certo que não é qualquer peixe que é registrado. Há 

critérios para isso, pois considera-se o tamanho do peixe, a espécie – se é rara ou valorizada -, 

se é esteticamente valorizado etc.  

Esses são alguns dos critérios que caracterizam o status simbólico do peixe. Vistos 

como um símbolo dentro dessa atividade, os peixes maiores, por exemplo, são entendidos com 

maior vivência e, portanto, com maior expertise, sendo mais difíceis de capturar. Só podemos, 

todavia, entender esse caráter simbólico do peixe se admitirmos o símbolo com um caráter 

multivocal88, ou seja, que pode suscitar, por exemplo, não só ações, mas representações 

diferentes.  

Há situações, por exemplo, que creio serem interessantes para análise. Certos 

pescadores imprimem em suas camisas certos peixes, como o Tucunaré, na camisa de Lucas. A 

representação do peixe é animada e o peixe aparece de uma forma monstruosa, segurando uma 

faca pela boca, simulando um ataque. É uma blusa contra raios UVA, que é muito comum entre 

esses pescadores. Aliás, essa é uma das formas de distinção do grupo. Porém cada camisa pode 

ter artes diferentes, e o peixe é uma dessas representações da camisa. O peixe aqui também é 

usado como uma forma de presentear, o que suspende a moral do “pescar e soltar”. O Pescador 

Esportivo pode dar o peixe, principalmente para amigos, parentes e familiares. O peixe também 

pode ser visto como um troféu, que situa a honra do pescador no grupo de pescadores e também 

fora dele.  

 
87 Ibidem. 
88 TURNER, 2015. 
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Assim, cada paixão, para Bromberger89, é uma combinação de motivações atrelada a 

encontrar conhecimento, desejo de reconhecimento e a necessidade de criar – ela pode ser 

praticada de diversas maneiras, desde um simples entretenimento casual a uma paixão 

devoradora. A busca pelo significado é expressa em muitas paixões através de uma realização 

pessoal, uma espécie de “heroicização do eu”, em que além da busca por sentido e conexão 

social, há uma necessidade de superar a si mesmo. 

 

5.4 Torneios e consumo 

No caso da Pesca Esportiva, a competitividade é estimulada muitas vezes pela prática 

de festivais, onde diversos pescadores se reúnem para competições de pesca. A primeira vez 

que tive conhecimento desses campeonatos, foi pelo relato de um dos pescadores esportivos de 

Italva que disputou um festival em Campos, de pesca de robalo. Esses torneios são mais comuns 

do que imaginava. No Estado de Mato Grosso, por exemplo, em Cárceres, aconteceu a trigésima 

oitava versão do Festival Internacional de Pesca Esportiva. Descrito como o maior evento 

esportivo de Mato Grosso, reuniu 1200 participantes, 4000 embarcações, 4500 crianças, 

segundo os dados do próprio evento.  

As competições abrangem a pesca de canoa, pesca infantil e pesca embarcada. Durante 

cinco dias, a programação indicou cinco shows diferentes, com os cantores César Menoti e 

Fabiano, Léo Santana e Falamansa. Além disso, há a escolha da Musa da Pesca e Musa do FIPe. 

No caso da FIPe, a história divulgada é que o evento reúne pessoas que, para além de amar a 

pesca, buscam “preservar” a natureza por meio da modalidade “pesque e solte”. Mas, mais do 

que isso: 

O FIPe, é um evento esportivo de cunho ecológico cultural que, visa difundir 

a sustentabilidade através das ações de inclusão social, tais como: Pesca 

artesanal - voltada as comunidades locais, resgatando a tradicional pesca com 

linhada de mão e canoa a remo (Maior do Brasil no Gênero Rank Brasil 2010), 

que reforça a iniciativa para preservar a cultura e a tradição do homem 

pantaneiro, tão bem representado pelas famílias ribeirinhas que contribuem 

para o grandeza do evento; A Maior Pesca Infanto juvenil do Brasil (Rank 

Brasil 2017); a maior pesca da terceira idade (Sênior); e está se preparando 

para 2019, com a primeira pescaria para pessoa com deficiência (PcD) - 

pescaria essa que ocorre na praia, e que proporciona a integração sócia 

esportiva que envolve crianças, jovens, adultos e idosos na preservação da 

Ictiofauna através do Pesca esportiva o pesque solte. 90 

 

 
89 BROMBERGER, 1998.  
90 FIPe - Festival Internacional de Pesca Esportiva. Sobre nós. Disponível em:  http://www.fipecaceres.com.br/.. 

Acessado em: 20/12/2019. 

http://www.fipecaceres.com.br/
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Ademais, no site também há um regulamento que estabelece e esclarece normas comuns 

a serem seguidas pelos candidatos, explica as competições e os objetivos gerais do evento. Um 

dos itens desses objetivos é promover o combate às ações predatórias por meio da 

conscientização com esses torneios baseados no “pesque e solte”. Isso aparece por todo o 

documento, como uma condição essencial para todos os participantes. 

Enquanto atividade de lazer, a Pesca Esportiva também busca por reconhecimento. 

Nesse caso, o uso das redes sociais tem se tornado um importante veículo. Para um pescador 

esportista o peixe é entendido enquanto um troféu, todavia, que não se pode levar para casa. Os 

registros fotográficos são, assim, de grande importância. Quase como um ritual, a próxima etapa 

após o pescador fisgar e pegar o peixe, é ser fotografado. No Instagram, por exemplo, a hashtag 

“pesqueesolte” alcançou cerca de 332.901 posts, enquanto a hashtag “pescaesportiva” obteve 

566.181 posts até o dia 03/12/2019.  

 Assim como toda paixão ordinária91, a Pesca Esportiva varia de paixões comuns 

às paixões extraordinárias. Seja como for, movimenta um mercado de consumo. Há um nicho 

de mercado especializado nessa modalidade de pesca com venda de equipamentos variados. No 

Brasil, uma das feiras mais comuns, que reúne uma série de equipamentos para demonstrações 

e venda, é o evento “Pesca Trade Show”, que acontece anualmente. 

 As representações dos pescadores esportivos, para além das redes sociais, também pode 

ser analisada por meio dos hábitos de consumo. Para Campbell (2006), por exemplo, o consumo 

moderno tem mais a ver com emoções e desejos do que com a razão e o calculismo. 

  

Por que as pessoas se preocupam em se autodefinirem em termos 

de gosto? Bem diria que é isso que sentimos que nos define mais 

claramente do que qualquer outra coisa. Quando se trata da nossa 

“real” identidade, aí efetivamente consideramos que somos 

definidos por nossos desejos, ou por nossas preferências. [...] O 

que gostaria de sugerir é que esses identificadores não são mais 

do que uma moldura de parâmetros daquilo que consideramos ser. 

Elas não especificam as finas linhas da nossa identidade – apenas 

fazem um esboço, pois a pessoa que nós realmente achamos que 

somos, o eu real se preferir, se encontra em nossa mescla ou a 

combinação especial de gostos. (p. 52). 

 

Tais reflexões são amparadas também na antropologia de Daniel Miller, de que o 

entendimento do consumo vai para além das “superficialidades das mercadorias”. Pois, assim 

 
91 BROMBERGER,1998. 
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como Mauss (1954) no “Ensaio sobre o dom”, que se nas sociedades não capitalistas a 

autenticidade estava na imbricação inseparável das pessoas com as coisas, foi a partir do 

iluminismo que houve uma percepção que algo poderia diminuir ou aumentar nossa 

humanidade. Essa influência nas Ciências Sociais pode ser vista a partir de uma moralidade no 

estudo do consumo.  

 

Além disso, a literatura recente supõe que as condições sob as quais somos 

levados a desejar, por exemplo, bens de marca por meio de uma propaganda 

exaustiva são tão problemáticas que qualquer relação de identidade 

subsequente, forjada através desses bens, tem de ser inautêntica. [...] O que 

me incomoda é que esse espectro de uma pessoa superficial e ludibriada que 

se tornou um mero manequim para a cultura de mercado é sempre alguém 

diferente de nós mesmos. São as pessoas comuns [...]. Nunca se trata de uma 

pessoa como as encontradas no âmbito da entrevista etnográfica. (MILLER, 

2004, pp. 25-26). 

 

Os artefatos, assim, objetificam os nossos valores, representando caracteres peculiares 

que atribuem um determinado valor ou uma posição moral. Um pescador aficionado por iscas, 

por exemplo, pode querer aumentar seu valor, sua posição social no grupo ou sua honra, mas 

também pode sinalizar uma relação de afeto, como um colecionador. E isso pode se dar ao 

mesmo tempo, uma vez que as relações empreendidas na prática da pesca despertam 

sentimentos e emoções, uma boa isca pode despertar uma relação de afeto. E com o passar do 

tempo, elas se tornam raridades.  

Como um dos Pescadores Esportivos me relatou sobre iscas de um velho pescador que 

tinha falecido, e sua esposa vendeu suas antigas iscas a um preço que o pescador atribuiu como 

incompatível com seu real valor. Cada uma delas valia quase o dobro do preço pelo qual todas 

foram vendidas, pois eram raridades. Assim, comprar as valiosas varas feitas de fibra de 

carbono vale a pena porque uma boa vara se torna sua parceira. O sonho de um dos meus 

interlocutores era ir pescar na Amazônia; cerca de um ano antes ele se programou para comprar 

os equipamentos necessários e pagar os custos da viagem, com guia de pesca e pousadas 

específicas para a Pesca Esportiva. As expedições para Amazônia, longe de serem algo de 

cunho consumista, simbolizam a oportunidade de potencializar suas vivências na pesca com 

uma imensa variação de peixes. E esse pescador, quando retorna, vem com mais experiência, e 

é um pescador diferenciado, pois já brigou com peixe grande.  
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5.5 O projeto SOS rio Muriaé 

Um dos conflitos que acompanhei junto aos pescadores foi decorrente de um projeto 

proposto por um ex-vereador. O projeto tem o nome de “SOS rio Muriaé” e foi uma iniciativa 

de combate à pesca predatória no rio Muriaé, principalmente contra a pesca de arpão e a prática 

do pari. O que foi relatado por um dos meus interlocutores é que há um quadro de corrupção 

com participação de membros da Secretaria de Meio Ambiente de Italva. Me relatou que “a 

polícia quando vem dar uma batida aqui, os funcionários da prefeitura avisam”. Esses 

funcionários eram subornados em troca de dinheiro ou pescado.  

A primeiras reuniões aconteceram com o vereador junto aos pescadores, dentre eles, 

pescadores esportivos e pescadores artesanais. Porém, já na segunda reunião, houve o alerta de 

um policial ambiental para ninguém ali ser identificado, ou seja, não tirarem fotos, pois houve 

ameaças de morte ao vereador e a alguns pescadores que estavam juntos. Mediante isso, alguns 

deles preferiram não mais se envolver no projeto e outros não se aproximaram por medo.  

O projeto visava a criação de esgotos ecológicos, a limpeza do rio Muriaé e 

conservação dos corpos hídricos que afluem no rio como “aquele valão lá no fim da Alegria, 

que agora é esgoto, aquele lá da Sambra que morreu ali no vértice”. A ideia era aproveitar e 

acirrar a fiscalização com a Guarda Ambiental. Porém, os relatos foram de que a guarda era 

“desfragmentada e envolvida” e de que “O IBAMA não vem aqui nem fudendo”. 

Tal expressão me fez lembrar da discussão em Cecchetto, Muniz & Monteiro (2018) 

sobre a expressão “envolvido-com” o crime, analisada em um outro contexto. Tal pensamento 

se fez ainda mais confirmado quando o informante falou “É um tráfico dentro do rio”. Meu 

incômodo com essa questão também decorre dos primeiros meses de pesquisa, quando me 

apresentaram o rio Muriaé como um “rio sem lei”, ou mesmo sobre o IBAMA aparecer só para 

fazer suas sacanagens. Assim, estaríamos entrando no “submundo do crime”, na esfera do 

perigo.  

No final dessa última entrevista, complementando informações que faltavam, esses 

pensamentos me vieram à mente quando o interlocutor me indagou, dizendo “eu  não sei direito 

qual o seu interesse nisso, mas se você tirar uma foto e a polícia ambiental vier aqui, você pode 

correr risco”.  

 

  



75 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse texto buscou retratar como os processos econômicos e sociais influenciam na 

prática pesqueira no rio Muriaé na região de Italva. Esta região é marcada por um extenso 

extrativismo mineral e vegetal, onde as plantações de cana e café, criação de gado e produção 

de arroz, reduziram a cobertura vegetal nativa de 100% para 0,5%. Os problemas de erosão e 

assoreamento, além do desmatamento na nascente no rio Muriaé, têm ocasionado uma redução 

do espelho d’água e problemas como a eutrofização. O despejo de esgotos e efluentes também 

é um problema constante nessa bacia. O assoreamento é recorrente e toda a dinâmica foi 

alterada no derramamento de rejeito de minérios – que paralisou a pescaria e muitos pescadores 

não conseguiram retornar à pesca como atividade econômica principal. Ainda, somado a isso, 

estamos em frente ao decréscimo constante da população de peixes do rio. Além das causas 

citadas que potencializam esse problema, muitos pescadores atribuem o sumiço de peixes à uma 

prática ilegal de pescaria: o pari.  

Ao lado dos problemas históricos e contínuos de degradação ambiental, os pescadores 

e as pescarias de Italva são dotados de moralidades: há pescarias legais e ilegais e muitos 

pescadores vivem essa ambivalência. A pesca do pari, tradicional na cidade, é classificada como 

ilegal pelo IBAMA. Essa pescaria passou a acontecer em “segredo” e esses pescadores são 

associados ao perigo e por vezes são entendidos como pescadores predadores. Contudo, com 

a ausência de fiscalização do órgão, a disputa pelo espaço e as relações entre os pescadores são 

marcadas por trocas. As relações tem como expectativa o respeito e a educação de um pescador 

com o outro. Há um interesse ou um desinteresse entre os pescadores, simbolizado pelo peixe 

que se dá, ou se vende.  

A prática do pari em Italva é antiga e aqueles que ousam a denunciar são, muitas vezes, 

ameaçados. É à noite quando encarnam o perigo, e ao dia, que se desarmam. É em segredo que 

homens movimentam vendas e alugueis de armadilhas, relações essas que extrapolam as 

questões econômicas. Essa diversidade pode ser encarnada no peixe, elemento simbólico 

multivocal, que quando se troca ou não, estabelece uma relação. Dar ou não dar o peixe é uma 

ação crucial.  

O Projeto SOS, por exemplo, mostrou sobre como o conflito político é desenhando 

entre os pescadores. Enquanto muitos pescadores esportivos e artesanais compartilham da ideia 

de conservação do rio e de fiscalização, fiscalizar significa colocar em risco uma das pescarias 

mais tradicionais na cidade, considerada ilegal. Todavia, parece que para muitos deles, há 
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homens que se recusam a perder e exercem suas influências como podem. Afinal, por que o 

IBAMA não vem aqui nem fudendo?  

O conflito entre os pescadores faz alguns grupos categorizarem outros como pescador 

predador”, a exemplo dos Pescadores Esportivos, que embasados pelo discurso da preservação 

de peixes, condenam a “pesca predatória”. A partir daí muitos deles constroem uma narrativa 

sobre o pari ser responsável por acabar com o rio, junto com outros problemas ambientais. 

Esses pescadores praticam o “pescar e soltar” e apresentam suas iscas artificiais a partir de 

diversas estratégias.  

Dessa forma, há moralidades que separam as pescarias como legais e ilegais. É no 

palco do rio Muriaé que os atores atuam e vivem essas relações que estabelecem por interesse 

e desinteresse. Pescadores acionam categorias e estigmas em relação aos outros, constroem suas 

relações através das trocas. Os conflitos no espaço são resultantes, muitas vezes, da falta de 

respeito de um pescador com o outro. Quando um pescador tem que mudar de ponto de pesca 

para não ter uma escalada no conflito, a “ausência” do IBAMA é acionada como um fator 

relevante para a regulação das relações entre esses pescadores. Para alguns há uma espécie de 

tráfico no rio, que gera a figura de criminosos em vez de pescadores. Afinal como dizem o rio 

Muriaé é um rio sem lei. 
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8. ANEXO 

8.1 Quadro espécies de peixes 

Nome Científico Nome local 

Cichlasoma facetum Acará-ferreirinha 

Geophagus brasiliensis Acará, cará, caraúna 

Pimelodus maculatus Bagre pintado 

Genidens Bagre-urutu 

P vivípara; Phalloceros caudimaculatus Barrigudinho 

Oligosarcus hepsetus Bocarra 

Trichomycterus sp Cambeva, maria-mole, moreia 

C interruptum; Characidium sp Canivete 

Hypostomus affinis; H luetkeni Cascudo 

Harttia loricariformes; Loricariichthys sp; 
Rineloricaria sp 1; Rineloricaria sp 2 

Caximbau 

Pachypops adspersus Corvina-de-água-doce 

Glanidium melanopterum; 
Parauchenipterus striatulus; Microglanis 
parahybae Cumbaca 

Prochilodus lineatus; P vimboides Curimbatá 

Salminus maxilosus  Dourado 

Corydoras nattereri; C prionotus Ferreiro 

Crenicichla lacustris Joaninha 

Rhamdia quelen Jundiá 

Mimagoniates microlepis; A giton; A 
scabripinnis; A taeniatus; 
Hyphessobrycon bifasciatus; H cf. 
luetkeni; H reticulatus Lambari 

Astyanax bimaculatus Lamabari do rabo amarelo 

Astyanax parahybae Lambari do rabo vermelho 

Pimelodella sp; P lateristriga Mandi-chorão 

Imparfinis minutus Mandizinho 

Anchoviella lepidentostole Manjuba 

Synbranchus marmoratus Muçum 

Mugil curema Parati 

Oostethus lineatus Peixe-agulha 

Brycon opalinus Piabanha 

Leporinus conirostris; L copelandii; L 
mormyrops; Leporinus sp. Piau 

Centropomus parallelus Robalo 

Cyphocharax gilbert Sairu 

Gymnotus carapo; Brachypopomus 
janeiroensis; Eigenmannia virescens 

Sarapó 

Callichthys callichthys Tamboatá, camboatá 

Hoplosternum littoralle Tamboatá 
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Hoplias malabaricus  Traíra 

Hisonotus notatus; Parotocinclus 
maculicauda; Neoplecostomus microps 

Sem ocorrências de nomes 
nativos 


