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RESUMO 

O presente estudo aborda as relações entre a pesca e o fluxo de visitantes enquanto modo de 

construção da pessoa no povoado de Moreré, situado na Ilha de Boipeba. O eclético e versátil 

domínio técnico de distintas modalidades de pesca é analisado a partir das suas formas de 

subjetivação, habilidades, modos de socialidade (formas de reciprocidade, organização do espaço 

doméstico, etc.) e de seus percursos de aprendizagem e engajamento social em uma perspectiva 

monográfica. A construção do pescador é percebida a partir de suas associações com outros 

humanos, artefatos, animais e ambiente de modo geral, e analisada dialogicamente com relação à 

construção do próprio antropólogo, imerso em determinados fluxos e domínios técnicos 

específicos desenvolvidos ao longo de sua trajetória de aprendizado, e pondo-os em comunicação 

à medida que executa seu trabalha. O texto procura refletir o caráter sazonal do povoado e instigar 

discussões contemporâneas sobre pesca e sobre as peculiaridades de tal prática em um local cuja 

dinâmica integra um movimento constante e crescente de turistas. 

Palavras-chave: Pesca; Técnica; Turismo; Aprendizagem; Pessoa. 

ABSTRACT 

Beyond the Sea. Fishing and the person in the village of Moreré- Cairu/BA 

 

This study deals with the relationship between fishing and visitor flow as a way of building the 

person in the village of Moreré, located on the island of Boipeba. The eclectic and versatile 

technical domain of different fishing modalities is analyzed based on their forms of subjectivation, 

skills, modes of sociality (forms of reciprocity, organization of the domestic space, etc.) and their 

learning pathways and social engagement in a Monographic perspective. The construction of the 

fisherman is perceived from its associations with other humans, artifacts, animals and the 

environment in general, and analyzed in a dialogical way in relation to the construction of the 

anthropologist himself, immersed in certain flows and specific technical fields developed during 

his formation, and putting them in communication as you perform your work. The text seeks to 

reflect the seasonal character of the village and instigate contemporary discussions about fishing 

and the peculiarities of such practice in a place whose dynamics integrates a constant and growing 

movement of tourists. 

 

Keywords: Fishing; Skill; Tourism; Learning; Person. 
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CAPÍTULO I 

 O ANTROPÓLOGO NA PESCA, O PESCADOR NA ANTROPOLOGIA 

 

          A antropologia é uma disciplina de circunstâncias.  Ela segue seu fluxo em um 

movimento espiralado emaranhando percepções e formas diversas de lidar com a vida e 

os paradigmas humanos. A própria história da antropologia não é coesa nem articulada 

da mesma maneira por pesquisadores distintos, não só as respostas são diversas como as 

questões relevantes de investigação também são essencialmente diferenciadas e variam 

sem necessariamente estabelecer uma comunicação entre vertentes de pensamento. É 

através da pesquisa de campo que teoria e dados se entrelaçam, e neste movimento, o 

encontro com a alteridade, as formas de engajamento e o caráter situado do conhecimento 

antropológico caracterizam a constante reinvenção que marca a disciplina. 

          Essa característica peculiar da antropologia traz preocupações e algumas 

inquietações aos pesquisadores, principalmente os iniciantes como eu. A 

responsabilidade de construir um discurso sobre o outro requer uma relação ética e 

engajada com seus interlocutores e uma responsabilidade acadêmica descritiva e 

documental. Na etnografia, tal responsabilidade impõe suas próprias finalidades a uma 

trajetória de aprendizado, o que, na maioria das vezes, transforma-se em um exercício de 

coleta de dados destinado a produzir “resultados”, normalmente na forma de artigos e 

monografias. Nesse exercício nos deparamos com uma infinidade de interpretações para 

um mesmo termo ou categoria, e um leque de possibilidades de estilos narrativos.  

          Por outro lado, quando mergulhamos de cabeça no nosso ofício, as possibilidades 

de trabalho vão se descortinando e nota-se a importância desse constante repensar-se. 

Sendo a antropologia uma área do conhecimento científico em constante estado de 

emergência, os velhos problemas reaparecem sempre de forma renovada, as teorias e 

vertentes nunca são totalmente superadas, mas incorporadas a novas metodologias, 

olhares e contextos (PEIRANO, 2013). Nesse movimento emergem epistemologias, às 

quais, cada vez mais, nos levam a fazer uma recomposição constante de nós mesmos e do 

mundo que nos cerca. Dessa forma o mundo ganha vida, e a vida ganha um mundo 

percebido a partir de um olhar que escuta e interage, desenvolvendo habilidades e 
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exercitando teorias que reinventam-se permitindo-nos tornar fronteiras antes 

impenetráveis difusas, e romper com dicotomias como observação/participação, 

natureza/cultura, corpo/mente, teoria/dados, etc.  

          Em relação à observação participante, devo me ater em uma questão fundamentada 

numa certa compreensão profundamente ancorada nos protocolos da ciência. Nesses 

protocolos acredita-se que a existência humana se encontra dividida entre o estar no 

mundo e conhecer o mundo, sendo assim, a suposta contradição entre observação e 

participação não passa de uma consequência dessa divisão. Perguntam-se sobre a 

possibilidade de observar e participar simultaneamente, se é possível disputar um jogo e 

estar na plateia, ou nadar em um rio e permanecer nas margens, mas a antropologia, mais 

do que qualquer outra ciência humana, tem os meios para mostrar como o conhecimento 

emerge através do aprendizado e não de uma proposição sobre o mundo. Observar não é 

objetificar, é estar com as pessoas e as coisas aprendendo com elas e acompanhando-as 

em princípios e práticas. Com efeito, não pode haver observação sem participação, ou 

seja, sem uma composição íntima, na percepção como na ação, entre observador e 

observado (INGOLD, 2000).    

          O alargamento da razão e movimento de renovação possibilita que tenhamos a 

liberdade de dialogar cada vez mais com outras disciplinas e redimensionar fronteiras, 

bem como nos permite criticar o senso comum e, principalmente, o senso comum 

acadêmico. Essa educação da percepção se dá nas próprias condições de produção do 

conhecimento antropológico, que é em um ambiente compartilhado, no qual 

incessantemente, rearranjamos peças em uma bricolagem intelectual e repensamos a 

disciplina. “Todo antropólogo reinventa a antropologia” (PEIRANO, 2013) e conceitos 

como o de ‘cultura’, muitas vezes considerado como obsoleto, se mostram ativos e 

inventivos, subvertendo os seus próprios exotismos e ‘reantropologizando’ regiões 

inteiras da terra (LATOUR,1996). Marshal Sahlins (SAHLINS, 1997), por exemplo, 

buscou refletir sobre o caráter dinâmico e a sobrevivência das culturas a um capitalismo 

homogêneo e desterritorializado, na qual as culturas, tomadas de um novo ímpeto, 

reinventam seu passado e levam adiante suas muitas intuições.   

         A formação que temos consiste em “ser afetado” pela nossa experiência, onde os 

discursos e práticas nativos servem para desestabilizar nosso pensamento e, 
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eventualmente, também nossos sentimentos (GOLDMAN, 2008, p.7). É uma vocação de 

desenraizamento, uma formação para relativizar o mundo, um “se jogar de cabeça” no 

que pretendemos entender, é encontrar uma ordem nas coisas e, depois, um colocar as 

coisas em ordem mediante uma escrita realista, polifônica e intersubjetiva (URIARTE, 

2012). Para solucionar as inquietações que o ecletismo teórico impunha na formatação de 

projetos e filiação à linhas de pesquisa, me deparei com uma necessidade intrínseca de 

mergulhar no campo e no cotidiano das pessoas. Dessa forma, é possível traduzir 

angústias em metodologias e exercitar habilidades de percepção desenvolvidas no 

decorrer de engajamentos diretos, práticos e sensíveis com aquilo que nos cerca durante 

o trabalho de campo. 

          Por trabalho de campo refiro-me a um modo já consolidado de trabalhar 

denominado observação participante. Na antropologia, o conhecimento emerge do 

compartilhamento de experiências e práticas. É no encontro com a alteridade que se dá a 

compreensão do outro e por onde a teoria antropológica se constrói e se sofistica 

(PEIRANO, 1995). É pertinente tratar a teoria e o seu método enquanto indissociáveis da 

prática do seu ofício. Sendo a antropologia uma área do conhecimento na qual o seu 

método envolve um trabalho prático com pessoas e materiais, então sua disciplina está no 

engajamento observacional e educação perceptual (INGOLD, 2008). Isso implica 

vislumbrar quais horizontes narrativos tornam possíveis nossas teorizações e descrições, 

ultrapassando o impacto retórico das diferenças e atentando para as semelhanças que 

tornam essas diferenças passíveis de serem estudadas (CABRAL, 2003). 

          Resultado de experiências de campo malsucedidas, alguns autores repensaram a 

disciplina e a privilegiada relação que se estabelece entre antropologia e trabalho de 

campo. Nesse movimento constante de refazer-se, Giumbelli (2002), por exemplo, 

problematiza tal relação e argumenta que a antropologia, suas práticas e formas de 

perceber o mundo estão para além de um único método canônico. As diferentes 

possibilidades de apreensão da realidade, em um contexto no qual as instituições 

modernas se complexificaram, não podem se limitar à utilização de um só método. 

Giumbelli reconhece a centralidade de Malinowski para a disciplina, mas advoga a favor 

de uma “indefinição metodológica”, que nos dê maior liberdade para explorar um escopo 

maior de métodos, inclusive aqueles que dispensam o trabalho de campo.   
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          Ao contrário de Giumbelli, foi só no trabalho de campo que consegui de fato 

mergulhar na pesquisa e esclarecer dúvidas acerca de teorias e de outras etnografias que 

investigam o mesmo tema que eu. Tratando-se de um tema clássico como a pesca, minhas 

inseguranças eram de ordem metodológica e descritiva. No protocolo da ciência, 

implementar um método significa executar uma sequência de passos preestabelecidos e 

regulados rumo à consecução de uma meta determinada. Os passos da observação 

participante dependem das circunstâncias e não avançam na direção de um fim 

preestabelecido na medida em que “a intersubjetividade não é nem dada, nem alcançada 

- está sempre em emergência” (INGOLD, 2015). Dessa forma, parece coerente trabalhar 

a observação participante não como uma técnica à paisana para coletar informação das 

pessoas, mas como um exercício de correspondência e contemplação do mundo enquanto 

prática de educação. A necessária presença e envolvimento no campo o faz pedagógico 

bem como as relações afetivas individuais que estabelecemos. “É como lançar o barco na 

direção de um mundo ainda não formado – um mundo no qual as coisas ainda não estão 

prontas, são sempre incipientes, no limiar da emergência contínua. Comandados não pelo 

dado, mas pelo que está a caminho de sê-lo[...]” (INGOLD, 2015). Nesse engajamento e 

empatia necessários para o meu ofício, fui muito agraciado com ótimas amizades e 

interlocuções dedicadas e consistentes, além de verdadeiros professores dispostos a 

também aprender nesse processo dialógico.  

          Essas reflexões que teço descrevem não só a forma como passei do projeto ao 

trajeto, mas o meu papel ético em esclarecer o lugar de onde falo e as principais 

inquietações que me fizeram pensar o que por hora vos apresento. Na sociologia, o ponto 

de vista do autor e a sua afetação com as experiências e o que se percebeu delas não fazem 

parte da análise na maioria das vezes. Na antropologia é essencial a biografia do autor, 

pois permite esclarecer o valor da reflexão sobre a pessoa que interpreta. Tais 

contingências que se apresentam no labor dos antropólogos, seja ele no trabalho de campo 

ou no momento da escrita, com uma contribuição inegável da chamada discussão pós-

moderna, apresenta-se tornando consciente o caráter situado do conhecimento. Enfatizar 

esse caráter não implica somente na natureza contingente da relação estabelecida através 

da observação participante e de seus desdobramentos, mas também dos seus produtos 

sempre referidos ao contexto sócio-histórico em que a antropologia é praticada. Alguns 

desses dilemas e críticas recaíram sobre obras clássicas de pesquisadores que fizeram seus 
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trabalhos a serviço de governos coloniais sem problematizar relações de poder como, por 

exemplo, Evans-Pritchard (1993) e Mary Douglas (1999). 

          Não cabe aqui sumariar as diferentes categorizações das crises da antropologia, 

mas as discussões que suscitaram trouxeram algumas lições. A crise da consciência 

antropológica quanto à sua herança colonizadora, seu nascimento e desenvolvimento no 

âmbito de Estados-nações e sua diversidade de configurações ideológicas (PEIRANO, 

1981; 1992), afigurou-se com o fantasma da culpa nos países onde a disciplina se 

desenvolveu como uma busca do exótico, do outro coisificado. No Brasil os dilemas 

éticos e epistemológicos da antropologia assumem outras nuances sob um contexto sócio-

histórico particular, o antropólogo enfrenta desafios de legitimação situados nas fronteiras 

dos ideais da política e da ciência. Desafios que se colocam tanto no diálogo acadêmico 

com as demais disciplinas das ‘humanidades’, quanto nos questionamentos dos próprios 

sujeitos sociais que toma por interlocutores de pesquisa (CHAVES, 2006). 

          Nesse contexto surgem algumas questões que norteiam a pesquisa e o próprio 

compromisso ontológico do antropólogo. O papel desempenhado enquanto politicamente 

compromissado, portador de uma identidade cidadã e ética, bem como o valor de um 

empreendimento intelectual representado pela etnografia, são questões epistemológicas 

de grande abrangência e não é a minha intenção responde-las, afinal, enquanto 

antropólogo, acredito que não devemos apenas preocupar-nos em dar respostas ou nos 

embasarmos nelas como verdades objetivas, mas atentarmos à maneira pela qual as 

questões são necessariamente reformuladas. Intermediando discussões e pontos de vista, 

a natureza contingente da disciplina faz com que as mesmas contingências descortinem 

novas questões ou reelaborem antigas adequando-as a novos contextos.  

          Nossa formação enquanto antropólogos pressupõe um mergulho profundo e 

prolongado na vida cotidiana dos “outros” que queremos apreender e compreender. Esse 

mergulho tem três fases, a primeira consiste em um mergulho na teoria, em informações 

e interpretações já feitas sobre a temática e a população que queremos estudar, a segunda 

fase é o trabalho de campo enquanto a última se refere ao processo de escrita. Na 

observação participante a teoria está em ação, emaranhada nas associações empíricas, 

tanto antes de ir ao campo, para nos informarmos do conhecimento produzido sobre a 

temática e o grupo a ser pesquisado, como no campo, ao ser o nosso olhar e o nosso 

escutar guiado, moldado e disciplinado pela teoria (URIARTE, 2012). Não se trata de um 
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ouvir qualquer, mas de um ouvir que dá a palavra, não para ouvir o que queremos que 

seja dito, mas aquilo que nossos interlocutores têm a dizer. É através dessa voz dialógica 

que a antropologia atua com seus meios e determinações para mostrar como o 

conhecimento emerge a partir de encruzilhadas de vidas vividas junto com outros 

(INGOLD, 2015).  

          Foi assim que dei início ao meu trabalho, analisando e interpretando pesquisas 

sobre os caminhos que diferentes teorias tomaram para estabelecer linhas de pesquisa 

relacionadas ao meu tema de estudo no Brasil. Rememorei e reelaborei inúmeras vezes 

perspectivas e pensamentos na tentativa de compreender os processos e fluxos que 

relacionam humanos e não humanos na configuração da pessoa e da atividade pesqueira 

em um povoado denominado Moreré, situado na Ilha de Boipeba- Cairu/BA. Esse 

movimento de pensar a construção da pessoa a partir de processos de aprendizado e 

socialidade em um determinado contexto prático me fez refletir sobre a construção da 

minha própria pessoa enquanto antropólogo, homem, branco, jovem, e imerso também, 

através do aprendizado, em determinado domínio técnico e científico.  

          Formado bacharel em Antropologia e então ingresso no Programa de Pós-

Graduação em Antropologia do qual sou bolsista, sou eu o primeiro personagem dessa 

análise. Fui bolsista de iniciação científica durante a graduação em um grupo de pesquisa 

dedicado a estudar diferentes aspectos da Baía de Todos os Santos na Universidade 

Federal da Bahia. Lá tive experiências empíricas com festas, achados arqueológicos, 

pesca, patrimônio e impactos socioambientais, que me aguçou certos interesses pessoais 

e acadêmicos. Tive o meu primeiro contato com o povoado de Moreré ainda na 

adolescência, frequentei seguidas vezes a localidade afim de cultivar a afinidade que 

estabeleci com as pessoas e aquilo que lhes cerca. Esse exercício de deslocamento 

perceptual ou desconstrução da minha pessoa enquanto veranista e a construção do 

pesquisador antropólogo acarretou uma série de inquietações, traduzidas mais tarde para 

metodologias através do trabalho de campo. Foi no ano de 2015 que tive a oportunidade 

de unir interesses acadêmicos e pessoais e produzir uma pesquisa a respeito da localidade. 

Uma sequência de acontecimentos políticos institucionais em âmbito nacional ocorreu 

desde então, uma greve eclodiu no final do primeiro semestre e lá se foram quatro meses 

sem quase nenhum avanço. A instabilidade política do país produziu um clima de tensão 

nas Universidades Federais e Programas de Pós-Graduação desestabilizando a 
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semestralidade dos cursos e os seus recursos para pesquisa e extensão, bem como para 

demandas imediatas. O corte de orçamento e de ministérios levou também à extinção do 

Ministério da Pesca e Aquicultura, o que se tornou algo relevante na pesquisa. Nesse 

período conturbado venho contando com ótimas colaborações do meu orientador prof. 

Dr. Fernando Firmo, que produziu em parceria comigo uma série de filmes e registros 

audiovisuais de grande valia, além de me apresentar linhas de pesquisa bastante fecundas 

e que nortearam minha abordagem e direcionaram o meu olhar, dentre elas, a 

Antropologia da Ciência e da Técnica, com seu maior expoente e maiores produções na 

UnB. Essa abordagem encontrou afinidade nas minhas pretensões e se consolida enquanto 

principal vertente de interlocução teórica do meu trabalho. Através dela, pude perceber 

quais perspectivas teóricas tem sido utilizadas para tratar o tema da pesca na antropologia 

brasileira.     

          Em um rápido sobrevoo na bibliografia já é possível perceber a sua recorrência.   

Assim como a pesca, a técnica esteve presente nos primórdios da disciplina. Em 1922 

Malinowski publicou a clássica monografia: Os argonautas do Pacífico Ocidental, 

através de uma perspectiva funcionalista estudou o kula (trocas rituais de bens) no âmbito 

da navegação entre as ilhas da Polinésia (MALINOWSKI, 1922), mas com a especial 

preocupação de elaborar novas metodologias para a teoria antropológica. Malinowski se 

preocupou bastante com relação ao que se apresentava em campo: a associação direta 

entre tarefas de produção e de execução de determinado artefato, e as palavras, expressões 

e ações mágicas diretamente associadas àquele modo de produção. Isso resultou em uma 

longa reflexão na Antropologia britânica, onde destaca-se Alfred Gell, com o texto 

“Tecnologia e Magia” (GELL,1988). Desde Malinowski ficou claro que etnografia não é 

método, mas o lugar onde se entrelaçam teoria e dados. Ao examinar a magia 

trobriandesa, Malinowski nos propôs, não sua teoria, mas a teoria trobriandesa da magia 

– que, depois, se tornou sua. E, por outro lado, ao focalizar o kula, redefiniu a perspectiva 

da chamada economia primitiva dominante (PEIRANO, 2013). 

          Foram poucos os trabalhos e publicações sobre localidades pesqueiras no Brasil até 

a década de 1960, podendo-se destacar os trabalhos de Gioconda Mussolini (1945; 1946) 

e Pierson e Teixeira (1947), que tratavam sobre os modos de vida e as técnicas utilizadas 

pelos pescadores do litoral de São Paulo. Outros estudos surgiram analisando a nova 

racionalidade do mercado introduzido nas comunidades pesqueiras concomitante ao 
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surgimento de novos mecanismos como barcos motorizados, levando também à 

introdução de novas técnicas de pesca (MOURÃO, 1971). Esses estudos preocupavam-

se com os modos de apropriação dos recursos naturais, mas priorizando uma leitura 

socioeconômica ao invés de propriamente técnica. Dessa forma, a ênfase recaía sobre as 

formas de socialização e relação com o ambiente enquanto modo de reprodução. Essas 

abordagens utilizaram balizas teóricas dos estudos de campesinato (como o trabalho 

articulando ambiente, economia e sociedade), investindo mais em etnografias das 

atividades técnicas como modo de compreensão das dimensões socioeconômicas 

(SAUTCHUCK, 2007). Mariza Peirano também trabalhou com o tema da pesca na sua 

dissertação de mestrado em 1975, uma pesquisa que propõe estudar em detalhe o sistema 

alimentar de uma comunidade de pescadores e, particularmente, o sistema de restrições e 

proibições ao consumo das várias espécies de peixes capturadas e reconhecidas 

localmente (PEIRANO, 1975).  

            O autor Antônio Carlos Diegues fez um interessante e breve histórico da pesca no 

Brasil ressaltando a importância das ciências sociais na análise dessa atividade ao longo 

do litoral brasileiro e sistematizou a bibliografia produzida até a década de 1970, o que 

me auxiliou bastante na contextualização desses estudos (DIEGUES, 1999). No entanto, 

há uma lacuna de trabalhos que reflitam sobre as produções antropológicas relacionadas 

à atividade pesqueira desde 1970 até os dias de hoje, da qual podem surgir excelentes 

análises sobre o que vem sendo produzido nas ciências sociais a respeito dessas 

populações e quais as implicações disso na política, no Estado, e nas contribuições 

epistemológicas que esses diferentes olhares e possibilidades vem trazendo para a 

disciplina.  

          A proposta analítica da minha pesquisa consiste em compreender as técnicas de 

pesca não apenas como um domínio humano, mas como fundamento do mesmo. Para isso 

é preciso levar em conta o papel que o humano cumpre em um dado sistema de atividades 

práticas e o valor disso para a sua instituição enquanto tal, o que resulta em se considerar 

os instrumentos não pela forma, mas pelo uso, e as técnicas não pelo resultado, mas pelos 

meios de ação sobre a matéria que as caracterizam. A técnica aparece como uma relação 

concreta, cujo sentido é imanente à prática, a partir da qual se constituem as pessoas com 

suas identidades e propósitos. Sendo assim, faz-se necessária uma análise sistemática 

dessas atividades, buscando relacionar os diversos fatores em interação. Para isso, tenho 
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suporte das reflexões de Tim Ingold e os seus desdobramentos para a Antropologia da 

Técnica no Brasil, linhas de pesquisa que tem produzido bastante nas duas últimas 

décadas principalmente através do professor Carlos Sautchuck (SAUTCHUCK, 2007, 

2008, 2010, 2013, 2014, 2015), dentre outros pesquisadores associados ao Laboratório de 

Antropologia da Ciência e da Técnica (LACT), do Departamento de Antropologia da 

UnB. Acredito que o corolário Ingoldiano e sua profusão na pesquisa antropológica 

contemporânea tende a seguir o fluxo inerente à disciplina e seus demais paradigmas e 

reinventar-se com o tempo. Portanto a utilizo pela sua riqueza conceitual e reeducação 

perceptual que profere e que refrigera a antropologia nesse seu constante movimento de 

renovação. 

           Dentre as teses mais recentes em que o tema da pesca faz interlocução com as 

abordagens da técnica destaca-se O arpão e o anzol. Técnica e pessoa no estuário do 

Amazonas (Vila Sucuriji, Amapá) (SAUTCHUK, 2007), que buscou analisar a construção 

e utilização de artefatos na configuração dos humanos, privilegiando as relações técnicas 

e seus aprendizados na perspectiva do engajamento corporal e na construção da pessoa. 

Tal abordagem me chamou muita atenção pela sua essência no engajamento prático e 

pelas aproximações e distanciamentos que produziu com relação as minhas experiências 

em campo. Evoca a imersão do pesquisador nas relações pesquisadas, seja no sentido de 

um engajamento político ou corporal (SAUTCHUCK, 2014). Tal engajamento possibilita 

interessantes reflexões sobre os processos de aprendizagem como gênese, trabalhando o 

conceito de prática, skill e individuação (INGOLD, 2000 e SIMONDON, 2005) com 

relação aos processos de aprendizagem de laguistas e pescadores de fora na Vila Sucuriji 

(SAUTCHUCK, 2015). O autor pressupõe uma forma de considerar a técnica e, 

particularmente, a inserção do humano nos contextos técnicos e a sua configuração pelas 

relações, não apenas com outros humanos, mas com não-humanos (artefatos, animais...) 

que compõem juntamente com ele os contextos práticos. Sautchuk também produziu um 

pequeno vídeo intitulado O Arpão e o Anzol, onde mostra que ambas as técnicas envolvem 

configurações particulares dos pescadores, sendo diferentes as capacidades corporais, as 

relações com o ambiente e as formas de aprendizado e socialidade. 

          Em agosto de 2014, na Reunião Brasileira de Antropologia, Sautchuk e Fábio Mura 

coordenaram o GT de Antropologia da Técnica, que visou reunir pesquisas com interesses 

etnográfico e analítico direcionados aos processos técnicos, entendendo-se como tal a 
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sequência de interações entre humanos, artefatos, plantas, animais, minerais e ambiente 

de modo geral. Dentre os trabalhos apresentados, vale ressaltar o de Alessandro Roberto 

de Oliveira, intitulado: Conversando sobre a pesca com o inhaku: 

cosmologia, técnica e transformações em uma tradição de conhecimento Wapichana 

(OLIVEIRA,2012), no qual o autor apresenta a atual controvérsia entre os Wapichana, 

povo de língua aruaque que habita as savanas de Roraima no Brasil e também na Guiana, 

sobre a validade de uma prática de conhecimento considerada tradicional, a técnica de 

pesca com timbó (inhaku). Em 2016 o próprio Alessandro (UFG) coordenou o GT 

juntamente com Fábio Mura (UFPB). Em relação às apresentações desse ano, vale 

ressaltar os trabalhos de Rafael Devos: Compartilhando imagens, peixes e habilidades 

(DEVOS, 2016), no qual reflete sobre a prática de cerco na praia de Santa Catarina, com 

canoas não motorizadas, observando o engajamento rítmico da habilidade de avistar os 

cardumes se aproximando da praia pelos vigias com a capacidade dos remeiros de 

conduzir a canoa de forma sincronizada ao movimento dos cardumes, ondulações e 

ventos, culminando com a ação ritmada do arrasto das duas pontas da rede. O autor 

problematiza, através da análise de material audiovisual, os conceitos de percepção, ritmo 

e correspondência para entender como o coletivo da parelha (pescadores, redes, canoas, 

pontos de vigia) se relaciona com os coletivos de peixes e o ambiente. Gabriel Barbosa 

também apresentou trabalho intitulado: Entre mapas e narrativas: teoria e técnicas de 

navegação, onde aprofunda a discussão sobre as técnicas de navegação praticadas por 

jangadeiros no litoral nordestino brasileiro voltando-se aos debates teóricos mais amplos 

sobre o tema. O trabalho de Brisa Totti também merece ser mencionado, com o título 

Pescadores, Botos Bons e Tainhas: pesca e interação em Laguna (SC, Brasil), a autora 

apresenta considerações preliminares sobre a capacidade de homens, botos e tainhas 

emitirem e reconhecerem determinados sinais como parte fundamental de “avistar”, 

“mostrar” e “matar peixe”, refletindo sobre as diferentes técnicas envolvidas em tal 

comunicação interespecífica (TOTTI, 2016). 

           Essa perspectiva sóciotécnica acima mencionada tem ganhado cada vez mais força 

na antropologia brasileira. O desenvolvimento e a expansão da ciência e da tecnologia 

mundo afora geraram uma tensão em torno da universalidade da ciência e da técnica, 

tensão entre o que se entende por ciência e técnica moderna e o que a antropologia tem 

se deparado em perspectivas tradicionais de conhecimento, saberes e formas de agir no 
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mundo. O que diferencia a antropologia das outras disciplinas que tratam o tema da 

técnica dentro das humanidades é que ela se preocupa em estabelecer uma articulação 

entre a ideia de ciência e técnica enquanto um problema empírico, e através dos meios de 

aproximação do universo empírico, a observação participante, procurando assim evitar o 

determinismo técnico científico e evitar a ideia de construtivismo social, trabalhando com 

uma perspectiva de construção que não implique em uma diminuição da objetividade da 

ciência ou da técnica. Um dos estudos pioneiros nessa área é o de Guilherme Sá (UnB), 

na sua tese intitulada No mesmo galho. Antropologia de coletivos humanos e animais, 

que constitui uma etnografia de coletivos de primatólogos e primatas em uma estação de 

pesquisa e preservação no interior do estado de Minas Gerais: a Estação Biológica de 

Caratinga (EBC). O trabalho trata a relação dos primatólogos e primatas na produção do 

conhecimento relativo a primatologia e a construção da intersubjetividade entre cientistas 

e macacos (SÁ, 2013). Outro autor que reverbera e atualiza essa vertente é Fábio Mura, 

professor na Universidade Federal da Paraíba, que trabalhou com as transformações nas 

habitações indígenas em sua dissertação de mestrado, onde consegue desenvolver uma 

abordagem metodológica que associa materiais e técnicas que nós poderíamos qualificar 

como caracteristicamente indígenas, e outras que não o seriam. Dessa forma, o autor evita 

essa distinção do que é indígena e o que não é, considerando tal distinção como uma 

construção prévia que substantiva o que é ser indígena e se torna um empecilho por trazer 

impedimentos para considerarmos a circulação de artefatos e saberes, além da dimensão 

criativa do fazer indígena (MURA, 2000). Em outro trabalho mais recente, intitulado: De 

sujeitos e objetos: um ensaio crítico de antropologia da técnica e da tecnologia, Fábio 

Mura põe em evidência os limites que manifestam as abordagens sistêmicas aos 

fenômenos técnicos, baseadas na dicotomia Homem/Natureza e na ênfase sobre as lógicas 

de produção de objetos (MURA, 2011). Associado a tais abordagens, está uma discussão 

epistemológica sobre o que é ciência e o que é técnica para as populações estudadas 

através de uma perspectiva de tradução. A antropologia consiste na maneira pela qual é 

possível traduzir dois universos culturais distintos. Lidar com ciência e técnica significa 

lidar com determinadas práticas empíricas, obtendo dados a partir disso e tentando 

traduzir para os nossos termos. Isso implica que muitas vezes sejam tecidas reflexões 

sobre as nossas noções de técnica e de ciência tendo em vista as inadaptações que essas 

noções expressam para dar conta de fenômenos que não ocorrem no contexto da 
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sociedade moderna ocidental.  

          Ciência e técnica designados como temas ou tipos de pesquisa na Antropologia são 

relativamente recentes no cenário brasileiro: tiveram início nos anos 1990, mas só se 

consolidaram neste século como forma de reunir linhas de reflexão antropológica com 

orientações diferentes. Essa situação se difere da Sociologia brasileira, onde a análise de 

fenômenos como as políticas públicas alavancou os estudos sobre ciência e tecnologia, 

tornando-os um campo frutífero, que se desenvolve de maneira relativamente coesa e bem 

estabelecida no seio da disciplina. Ao contrário, o que permite falar de Antropologia da 

ciência e da técnica no cenário brasileiro é a reunião de diferentes linhas de pesquisa 

convergindo para algumas questões similares. Uma análise mais apurada do percurso da 

técnica na antropologia brasileira pode ser encontrada no artigo intitulado “Ciência e 

Técnica” (SAUTCHUCK, 2010). Nele é possível encontrar uma boa reflexão sobre o 

papel dos estudos de cultura material, ciência, biotecnologia e as influências da 

Antropologia da Técnica francesa para consolidação dessa linha de pesquisa no Brasil. O 

autor produz uma análise sobre o movimento das abordagens da cultura material na 

antropologia brasileira, a partir das ideias de fabricação de corpos e pessoas e da 

alteridade como dimensão constitutiva. Tal movimento reorganiza a forma de atribuição 

da qualidade de sujeito e de objeto e estabelece um quadro relacional e situacional para 

compreender o sentido dos seres e das coisas. A questão central a se colocar é que, o 

objeto (artefato e temas de estudo) ganham vida no cerne da antropologia contemporânea, 

o que implica um deslocamento mais amplo no modo de compreensão do outro, de suas 

práticas de socialidade e concepções de humanidade, que se aproximam cada vez mais 

dos não humanos: artefatos, animais, espíritos e ambiente de modo geral. Esse campo da 

Antropologia da Técnica no Brasil surge conformado por três distintas tradições (cultura 

material, biotecnologia e a etnografia da ciência) que tem estabelecido uma interlocução 

no trânsito e manejo criativo de propostas teóricas que possibilitam abordagens 

antropológicas voltadas aos não-humanos.  

          Seguindo essa perspectiva, fiz o meu trabalho de campo pensando esses processos 

e relações em uma localidade inequivocamente especial aos olhos de quem vê. Moreré é 

um pequeno povoado de pescadores com aproximadamente 370 pessoas, localizado entre 

a Ponta do Castelhanos e a Velha Boipeba. Encontra-se cerca de 100km ao sul de 

Salvador em uma ilha inserida no Arquipélago de Tinharé, que compreende o Baixo-sul 
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baiano. O local está integrado à Área de Preservação Ambiental das Ilhas de Tinharé e 

Boipeba e junto com a Ilha de Cairú formam um município com o nome da última. Em 

virtude do patrimônio natural, a região foi reconhecida pela UNESCO como Reserva da 

Biosfera e Patrimônio da Humanidade, estando inserida no Corredor Central da Mata 

Atlântica.       

           Essa região é muito rica do ponto de vista histórico. A Ilha de Boipeba compreende 

um dos mais antigos locais de colonização da Bahia, onde foi fundada pelos jesuítas, em 

1537, a Aldeia e Residência de Boipeba. A ilha é formada pelos povoados de Velha 

Boipeba, São Sebastião (Cova da Onça), Moreré e Monte Alegre. As informações que 

apresentarei em seguida sobre a história do município de Cairu e da região estão bem 

documentadas na obra O convento franciscano de Cairú, de José Dirson Argolo, 

realizado através do IPHAN. 

          Durante as três primeiras décadas da colonização, o local serviu como apoio à rota 

da Índia, cujo comércio de produtos – seda, tapetes, porcelana e especiarias – era muito 

mais vantajoso do que aqueles oferecidos pela nova colônia. Nos pequenos e grandes 

portos naturais aquelas frotas se abasteciam e aproveitavam para fazer alguns reparos. O 

litoral baiano estava ocupado por nações indígenas: os Tupinambás, os Tupiniquins e os 

Aimorés. As ilhas Boipeba, Cairu e Tinharé, eram habitadas pelo grupo dos Tupinambás 

e a cidade de Cairu era a maior metrópole indígena na região. O nome Cairu se originou 

da palavra Aracajurru da língua indígena Tupi, que quer dizer "Casa do Sol". 

          A partir de 1516 se inicia a colonização do país. A costa baiana foi dividida em três 

capitanias e, mais tarde, subdividida em cinco. No século XVIII as capitanias foram 

incorporadas à Coroa, na criação da sede do Governo Geral, formando a grande Capitania 

da Bahia. Na ação catequizadora das ordens religiosas, os franciscanos foram os primeiros 

a estabelecer contato com a nova terra. Quem, porém, desempenhou o maior papel na 

colonização foram os jesuítas, que chegaram ao Brasil em 1549, com o I Governador 

Geral do Brasil, Tomé de Souza. Além do Colégio de Salvador, estabeleceram, 

imediatamente, residências em Porto Seguro e Ilhéus. 

          A partir destes pontos, criaram várias aldeias em suas vizinhanças. Em 1563, Mem 

de Sá doa ao colégio da Bahia a chamada sesmaria das doze léguas de Camamú, onde os 
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jesuítas fundaram a Aldeia e Residência de Boipeba e a Aldeia de N. S. da Assunção do 

Camamú, no mesmo ano. Durante o século XVII, esta região passa a desenvolver o papel 

de produtora de gêneros alimentícios e materiais de construção para a cidade de Salvador 

e para o recôncavo canavieiro. A aldeia de Boipeba teve grande crescimento devido à 

fuga de colonos do continente, temerosos dos ataques dos Aimorés, sendo elevada à vila 

entre 1608 e 1610.  

          A economia do litoral baiano foi, durante três séculos, exclusivamente extrativista. 

A princípio, o alvo era o pau-brasil, muito valorizado pelas tinturarias europeias e depois 

se incluíram madeiras destinadas à construção naval e civil. Seu corte se concentrava na 

parte central do litoral baiano, entre Ilhéus e Valença. A atividade incluiu a coleta de 

fibras vegetais, como a piaçava, e de coquinhos de palmeiras, especialmente dendê. A 

produção de cana-de-açúcar teve um razoável desenvolvimento, durante o século XVII, 

em Camamú e o cultivo da mandioca se alastrou, no mesmo século, nas baías de Tinharé 

e Camamú, especialmente nas ilhas, a salvo dos ataques indígenas. No século XVIII, 

foram introduzidas outras culturas como o cacau, café, canela, cravo-da-índia e pimenta-

do-reino. 

          Por sua posição estratégica, na entrada da Baía de Todos os Santos o Governador 

Diogo Luís de Oliveira determinou, em 1631, a construção de um forte em Morro de São 

Paulo, ampliado em 1730, transformando-se em uma das maiores fortificações da costa 

brasileira. No final do século XVIII, a Povoação de Amparo, à margem do Rio Una, foi 

elevada à vila, com o nome de Valença (1799), sendo seu território desmembrado do 

município de Cairu. 

          Tais aspectos históricos não fazem parte do escopo teórico-metodológico da 

pesquisa, mas figuram como importantes elementos da formação social, econômica e 

geográfica da região além de configurar um importante registro e fonte de pesquisa para 

explorar certos elementos em pesquisas posteriores.  As únicas formas de acessos à Ilha 

de Boipeba são marítimas ou fluviais. O acesso fluvial é o mais utilizado devido à 

segurança oferecida pelas águas calmas do estuário do Rio do Inferno. No entanto, este 

acesso pelos canais é dificultado pela pequena profundidade e existência de bancos de 

areia ao longo do percurso. Esse fator é determinante na perícia e conhecimento técnico 

e ambiental dos marinheiros nos diferenciados trajetos possíveis com a oscilação das 
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marés. Para a ilha não atravessam automóveis, sendo os percursos feitos a pé ou de trator. 

Esta característica desempenha um papel importante na conservação ambiental da área. 

O acesso entre as fazendas e povoados é realizado por embarcações ou através de estradas 

vicinais em terreno bastante arenoso apresentando dificuldades em alguns trechos nas 

épocas mais chuvosas do ano, mesmo para os tratores.   

          No povoado de Moreré muitas casas ainda utilizam fogão a lenha. Existe uma 

quantidade grande de campings também com estruturas bem simples, um número cada 

vez maior de pousadas e há também disponibilidade de casas para alugar. Desse modo, a 

atividade turística assume a posição de principal atividade econômica da região depois da 

pesca. A cada ano o fluxo de pessoas aumenta na alta estação e em feriados prolongados, 

e o povoado ganha cada vez mais destaque no cenário nacional e internacional devido aos 

seus muitos atrativos. Alguns lugares vizinhos como a Velha Boipeba e Morro de São 

Paulo já estão vivenciando o descompasso e o desordenamento causado por uma atividade 

turística mal planejada. Um número cada vez maior de visitantes vem adotando Moreré 

como moradia ou como lugar estratégico para o desenvolvimento de seus negócios. No 

início do Capítulo III discorro brevemente sobre alguns referenciais teóricos a respeito 

do turismo e, em especial, do ecoturismo, para compreender os mecanismos que operam 

as transformações em diversos “paraísos ecológicos” devido à sua visibilidade e 

predileção por parte de visitantes e investidores. Dessa forma, será possível compreender 

o profundo choque e tensão que a sazonalidade local opera na alta estação com mais 

clareza.   

          A ilha é cercada de um lado pelo oceano e de outro pelo estuário do Rio do Inferno, 

e se destaca pela beleza natural e diversidade dos seus ecossistemas. O local contempla 

floresta densa da Mata Atlântica, restinga, dunas, extensos manguezais e praias com 

coqueirais e recifes de grande valor ecológico. Os recifes são largos e cortados por canais 

e poças, se estendem pela costa e tornam as praias abrigadas das ondas e correntes. Têm 

uma grande variedade de corais, algas, peixes, moluscos, ouriços, estrelas e outras 

espécies como tartarugas marinhas que desovam em diversas praias da ilha. As áreas 

florestais encontradas servem como abrigo para espécies da fauna, destacando-se uma 

grande variedade de aves e colibris, tatus, teiús, raposas e outros. Em razão da importância 

do patrimônio natural e a necessidade de proteção dos ecossistemas das Ilhas de Tinharé 
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e Boipeba, o Governo do Estado da Bahia criou a Área de Proteção Ambiental (APA) das 

ilhas Tinharé e Boipeba através do Decreto Estadual nº 1.240 de 05 de junho de 19921.  

(Fonte: Imagem Google) 

                     A APA de Tinharé e Boipeba ainda apresenta um alto grau de preservação 

de seus ecossistemas. Ela compreende 43.300ha situados no litoral do baixo sul, 

município de Cairu, entre a desembocadura do Rio dos Patos e o canal de Taperoá. 

Apresenta litoral bastante recortado, com a presença de morros, barras e recifes, 

assentados em depósitos costeiros compostos por arenitos, areias e mangues; canais e 

braços de mar, entrecortados por ilhéus e inúmeras microbacias hidrográficas, compondo 

um ecossistema típico do litoral brasileiro. O decreto considera que a região assim 

descrita constitui relevante patrimônio ecológico para proteção ambiental preservando-a 

da ação humana também sobre as restingas e remanescentes de Mata Atlântica. Busca 

também garantir o desenvolvimento harmônico e disciplinado dos povoados da região. O 

mosaico das APAs do baixo sul da Bahia encontra-se disponíveis no Anexo 1, bem como 

o mapa do trajeto Salvador-Boipeba através de Torrinhas. Por fim, vale ressaltar que tal 

decreto, na forma da legislação ambiental, constitui o tipo de Unidade de Conservação 

mais adequada de que dispõe o Poder Público para ordenar as atividades econômicas, de 

turismo ecológico e outras sociais e humanas no interior das áreas de interesse relevante, 

segundo diretrizes que orientam o desenvolvimento sustentável. É claro que a ideia de 

desenvolvimento sustentável discutida nas associações foi uma importante baliza para se 

pensar o manejo dos recursos e do mercado de viagens que cresce exponencialmente, mas 

                                                           
1 Decreto disponível em: http://www.inema.ba.gov.br/wp-content/uploads/2011/09/DECRETO-

N%C2%BA-1.240-DE-05-DE-JUNHO-DE-1992-Ilhas-de-Tinhar%C3%A9-e-Boipeba.pdf). 

 

http://www.inema.ba.gov.br/wp-content/uploads/2011/09/DECRETO-N%C2%BA-1.240-DE-05-DE-JUNHO-DE-1992-Ilhas-de-Tinhar%C3%A9-e-Boipeba.pdf
http://www.inema.ba.gov.br/wp-content/uploads/2011/09/DECRETO-N%C2%BA-1.240-DE-05-DE-JUNHO-DE-1992-Ilhas-de-Tinhar%C3%A9-e-Boipeba.pdf
http://www.inema.ba.gov.br/wp-content/uploads/2011/09/DECRETO-N%C2%BA-1.240-DE-05-DE-JUNHO-DE-1992-Ilhas-de-Tinhar%C3%A9-e-Boipeba.pdf
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a atuação do Estado ainda deixa a desejar aos olhos dos pescadores e moradores da região.    

           Considerando o tema, o contexto sócio-histórico e os seus desdobramentos para 

um constante repensar-se, optei por não determinar a priori com especificidade as 

técnicas de pesca que iria investigar durante a pesquisa. Com isso, pressupus a existência 

de uma variedade de domínios e formas de aprendizado que coexistem em um mesmo 

contexto sociotécnico. O recorte das técnicas a serem analisadas com mais profundidade 

emergiram à medida que me envolvi, descortinando as possibilidades e selecionando 

àquelas que se mostram mais praticadas pelas pessoas com quem convivi ou que lhes foi 

dada maior importância aos seus engajamentos no decorrer das circunstâncias. Para isso, 

no desenrolar da presente etnografia discorrerei sobre esse conjunto de domínios técnicos 

coexistentes demonstrando o seu ecletismo e justificando o meu recorte.    

          Inicialmente tive que lidar com alguns desafios de estranhamento. A minha 

primeira ida ao povoado de Moreré enquanto pesquisador antropólogo, com um projeto 

de pesquisa e um punhado de ideias na cabeça, foi no final de julho do ano de 2015, ainda  

no primeiro semestre do mestrado interrompido pela greve das Universidades Federais. 

Nesse momento, eu já tinha ido ao povoado dezenas de vezes durante anos e já havia 

estabelecido relações duradouras com alguns moradores. Esse deslocamento perceptual 

de viver o lugar enquanto um visitante de férias e então como pesquisador, tendo que 

associar experiências antes corriqueiras a um arcabouço teórico-metodológico com o qual 

dialoguei durante a minha formação, me deixou ansioso e preocupado em não produzir 

algo com a profundidade e o rigor que a academia requer. Esse sentimento se diluiu 

somente depois do trabalho de campo, quando retornei para casa e comecei a notar 

associações e afastamentos com relação às teorias e pesquisas etnográficas que dialogo 

na bibliografia do presente trabalho, às quais já mencionei alguns expoentes 

anteriormente. Dessa forma, mesmo com as amizades e o conhecimento do local, uma 

estadia prolongada praticando a observação participante me fez perceber, para além dos 

contrastes, a suficiente familiaridade que os torna interessante enquanto tema viável e 

relevante de estudo. 

          Esse movimento de desconstrução do turista e construção do antropólogo ocorreu 

de forma paradoxal. Durante as baixas estações, nos períodos de outono e inverno, pude 
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ter atenção integral dos meus interlocutores no que diz respeito às suas atividades de pesca 

e trabalho de um modo geral. Nesse período do ano não só participei de diversas 

atividades relacionadas à pesca como ajudei constantemente no atendimento a clientes no 

restaurante e no camping. Foi possível dialogar muito mais sobre o meu trabalho 

compartilhando o andamento do mesmo, receber contribuições e também retificações nos 

momentos de escrita do diário, assim como aprender a pescar e me encaixar na 

temporalidade local. No final do ano com a chegada do verão e dos períodos mais 

movimentados por visitantes, a dinâmica do local sofre uma mudança significativa, todas 

as atividades se direcionam para a chegada dos turistas e a própria atividade pesqueira dá 

lugar a uma outra variedade de formas de trabalho envolvendo principalmente o comércio 

e atendimento aos visitantes. Nesse período é inviável qualquer tipo de entrevista formal, 

e até mesmo conversas informais sobre determinados assuntos não vem a calhar. A 

dinâmica e temporalidade do verão se contrastam muito com as outras épocas do ano na 

localidade. Busco expressar tal configuração espelhando essa mudança no texto, por isso, 

dedico o capítulo 3 ao movimento representado pelo mercado turístico na vida das pessoas 

e na dinâmica local. Esse movimento de construção e desconstrução foi muito marcado 

pelo trânsito dialógico que as técnicas audiovisuais estabeleceram com interlocutores e 

técnicas de pesca. Através dela pude sedimentar relações e ampliar uma reflexão de cunho 

metodológico no manejo criativo de ideias e na minha própria formação enquanto 

antropólogo imerso em um domínio técnico e em determinado contexto prático.         

               Da mesma forma que a utilização de técnica audiovisual, pensar a pesca através 

das balizas de uma Antropologia da Ciência e da Técnica produzida no Brasil pressupõe, 

em suas essências, o engajamento prático do pesquisador. Seja ele um engajamento 

corporal ou político, é através do lançar-se num mundo incipiente que as estruturas de 

pensamento recompõem-se possibilitando uma compreensão mais aprofundada do outro. 

Para fazer uma pesquisa sobre pesca através das perspectivas que por hora propus, vi 

como ponto primordial estar imerso na atividade a partir de uma relação fundamentada 

no aprendizado. As características fundamentais de significados, valores, disposições e 

técnicas que constituem os sistemas de práticas e conhecimentos ganham vida sem a 

necessidade de verbalização. A inserção pela prática nesses sistemas abre a oportunidade 

de estabelecer um contato mais complexo e efetivo com esses universos, dessa forma, 

esse engajamento proporciona relações que não restringem a empiria etnográfica ao que 
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pode ser verbalmente comunicado ou visualmente percebido (SAUTCHUCK, 2014).  

          Sendo assim, me inclino a concordar com autores (as) que defendem a imersão do 

pesquisador em campo como principal forma de engajamento e de produção do 

conhecimento. Vagner Gonçalves da Silva (2005), por exemplo, faz uma metaetnografia 

de pesquisas sobre religiões afro-brasileiras. No diálogo com diversos antropólogos que 

se dedicaram a estudar tais religiões pode-se reiterar o que Juana dos Santos já percebera 

muitos anos atrás (1972), a cosmologia das religiões afro-brasileiras está enraizadas no 

segredo e certos rituais e informações só são acessados através do engajamento na prática 

e na iniciação do pesquisador no culto. Favret-Saada também demonstra como conseguiu 

acessar um outro nível de compreensão sobre feitiçaria no Bocage francês a partir do 

momento em que adentrou no circuito de relações que envolviam acusações e eventos 

(FAVRET-SAADA, 2005). Loic Wacquant (2002) fez um estudo a respeito dos 

boxeadores do subúrbio de Chicago considerando tal prática como intensamente corporal, 

na qual o essencial se transmite, se adquire e se desdobra aquém da linguagem e do 

conhecimento. O autor iniciou-se no boxe e chega a interessantes conclusões de um ponto 

de vista das interações cinestésicas (sentidos, sensações, gestos) a respeito do universo 

masculino do boxe e da vida suburbana. Carlos Sautchuck atribui o mesmo valor da 

inserção do pesquisador no caso da pesca onde afirma que:  

[...] foi pelo fato de ter acompanhado um arpoador em sua atividade – dirigido 

a canoa, experimentando-me na habilidade com o arpão, ouvindo seus 

comentários sobre minha atuação- que pude apreender o tipo de interação com 

o peixe, os artefatos e o ambiente que essa posição envolve, além do percurso 

restrito e prolongado que leva alguém a assumi-la (...) Minha inserção 

deslocada nas duas atividades foi elucidativa porque evocou reações diferentes 

de cada sistema, ressaltando seus regimes técnicos específicos 

(SAUTCHUCK, 2007, p.22). 

          A importância do trabalho de campo como aprendizado remete à ideia de que a 

própria etnografia não se desenvolve de um modo geral sem que seja através do 

envolvimento direto do pesquisador em um ambiente compartilhado, ou seja, habitando 

um terreno comum da experiência. Para isso foi necessário me deixar afetar pelas minhas 

próprias práticas estando imerso nas atividades e construir relações cada vez mais sólidas 

de amizade e empatia com meus interlocutores. Vale ressaltar que participar e ser afetado 

não corresponde a uma operação de conhecimento por empatia. A empatia, por definição, 

supõe experimentar de forma indireta as sensações, percepções e pensamentos do outro, 
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o que implica em um distanciamento. É pelo fato de não estar no lugar do outro que se 

tenta imaginar ou representar como seria ‘estar lá’. Sendo assim, em muitos momentos 

quando estava imerso nas atividades abandonei completamente os cadernos e 

equipamentos audiovisuais para participar efetivamente, o que não implica identificar-se 

com o ponto de vista nativo ou aproveitar-se da experiência para exercitar um narcisismo 

com a intenção de comprovar ‘o estar lá’, mas, desde que o projeto de conhecimento não 

se perca em meio a uma aventura de outra ordem, é dessa forma que se torna possível 

compreender aquilo que está além de uma comunicação verbal, voluntária e intencional 

visando a aprendizagem de um sistema de representações. Sempre as situações mais 

emblemáticas de uma estadia em campo são situações em que não estamos em condições 

de praticar essa precária comunicação formal por estar invadido por uma situação e/ou 

por seus afetos (FAVRETT-SAADA, 2005).    

          Outra questão importante a indagar diz respeito ao recorte de gênero nas atividades 

que pesquisei e na própria composição do presente texto. Inicialmente, ainda no projeto, 

delineei um recorte claro entre pescadores e marisqueiras pressupondo distintas técnicas 

nas quais não havia necessariamente uma divisão de gênero tão rígida, dada a presença 

de pescadores(as) e marisqueiras(os). Ainda assim, ressaltei que no povoado de Moreré e 

em outros locais próximos, onde essas atividades coexistem, a pesca e a mariscagem são 

exercidas majoritariamente por homens e mulheres respectivamente.  

           Já no trajeto da pesquisa, imerso em campo, pude perceber que as minhas ideias 

iniciais se diluíram à medida que convivi mais tempo e de maneira orientada e direcionada 

para as atividades pesqueiras e tudo aquilo imbricado na relação estabelecida entre 

humanos e entre eles e o ambiente que lhes cerca. A pesca na localidade já inclui a ideia 

que eu tinha de mariscagem. A geografia de Moreré permite um leque de técnicas e de 

animais distintos emaranhados em uma mesma pescaria. No local, a mariscagem consiste 

na ação de investigar ou conferir as redes e armadilhas. Reflito mais demoradamente 

sobre esse e outros aspectos nos capítulos subsequentes, mas julgo necessário esclarecer 

um recorte e algumas dificuldades relacionadas a questões de gênero.          

          Por mais que as minhas intenções tenham sido de trabalhar com homens e mulheres 

pescadoras, a pesca em Moreré consiste num universo majoritariamente masculino. 
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Contudo, a atividade pesqueira não se encerra no ato de extrair o pescado, mas se 

desdobra em uma diversidade de outras atividades nas quais o papel da mulher é essencial. 

No entanto, é muito difícil adentrar na casa de pescadores para falar com suas esposas e 

filhas. Com exceção da família com a qual mantive interlocução na maior parte do tempo, 

não concebi como conveniente insistir e forçar essa entrada nas demais casas que adentrei 

e famílias que conversei. O papel de falar sobre a pesca e sobre as habilidades empregadas 

em cada modalidade foi assumido pelos homens em diferentes circunstâncias, mesmo 

com a presença feminina no local, o imperativo de descrever conhecimentos, experiências 

e capacidades corporais se mostrou como a afirmação de um ethos masculino 

característico da pesca no povoado. Por outro lado, as etapas relacionadas ao trato, 

preparo e armazenamento do pescado eram descritas como práticas majoritariamente 

femininas. Essa observação que enfatizo não tem a intenção de afirmar uma inexistência 

de mulheres pescadoras, que pescam e mariscam armadilhas, além de atuarem no 

tratamento, armazenamento, preparo e comercialização. Elas estão presentes, mas em 

número reduzido comparado ao número de homens, e eu, homem branco vindo de fora, 

não tive a mesma facilidade de adentrar esse universo feminino na maioria das ocasiões. 

Na pesca embarcada e com rede não tive oportunidade de presenciar nenhuma mulher em 

prática, mas na família que estabeleci minhas principais interlocuções tive liberdade 

suficiente para investigar alguns aspectos dessa configuração do trabalho.   

          Há relativamente uma ampla bibliografia dedicadas a investigar a participação das 

mulheres em atividades extrativistas e na pesca em particular. Por isso, considero 

importante que não se deixe de lado tal questão sem uma explicação plausível, afinal, as 

mulheres atuam de forma diversa e constante em diferentes etapas que se desdobram da 

atividade pesqueira. Na tese As mulheres e o mar, de Rose Mary Gerber, protagonizam 

mulheres pescadoras embarcadas na pesca artesanal no litoral de Santa Catarina, onde a 

autora chama atenção para o não reconhecimento com o qual as pescadoras comumente 

se deparam frente ao Estado, frente aos pesquisadores e à sociedade de forma mais ampla 

(GERBER, 2013). Gerber reivindica que as mulheres se apresentam em todos os espaços 

da pesca artesanal. O importante é ressaltar os papéis complementares que homens e 

mulheres exercem na pesca e o reconhecimento que as mulheres reivindicam. Dessa 

forma, os seus papéis se entrecruzam fazendo com que ambos trabalhem em funções 

semelhantes, distintas ou iguais. Como destaca o relatório da Organização das Nações 
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Unidas para Agricultura e Alimentação:  

Milhões de mulheres de todo o mundo trabalham, com ou sem remuneração, 

no setor pesqueiro. Embora elas participem, sobretudo das ocupações 

anteriores e posteriores à pesca propriamente dita, às vezes, participam nesta. 

No âmbito artesanal, suas atividades de preparação consistem em elaborar e 

reparar as redes, cestos e vasilhas, e os anzóis para a isca, além de prestar 

serviços aos barcos pesqueiros. Elas mesmas pescam por razões comerciais ou 

de subsistência, às vezes em canoas em zonas próximas aos lugares onde 

vivem. Também recolhem larvas de lagostins e pescados para alevinos para 

suprir os tanques de aquicultura. Recolhem algas marinhas e mariscos e, às 

vezes, trabalham com os homens no mar. 

(Fonte:http://www.fao.org/FOCUS/S/fisheries/women.htm). 

 

 

          Esclarecidas as circunstâncias que me levaram a um recorte de gênero, nesse 

processo não se pode perder de vista o jogo de poderes, territorialidades e as principais 

reivindicações e articulações políticas da localidade pesquisada. Busco dessa forma evitar 

analisar qualquer atuação através de um viés utilitarista e de um determinismo técnico 

e/ou ambiental.  Tal concepção levaria a uma consideração adaptacionista da técnica ou 

construcionista onde o ambiente é um mero resultado das construções simbólicas de uma 

cultura particular. Os humanos e os não humanos devem ser vistos como um coletivo, no 

qual a técnica é entendida como modalidade específica de estabelecer relações entre eles 

(LATOUR, 1994).  

          Não percebi dentre os pescadores e as atividades nenhuma reinvindicação ou 

mobilização política latente frente ao Estado. Entendo que o conceito de pescador 

artesanal se refira àqueles pescadores (as) cujo modo de vida é baseado principalmente 

na pesca. Modo de vida entendido em sua acepção geral de práticas cotidianas - de 

trabalho, de consumo, de vida familiar, de organização temporal da vida, de lazer- 

conforme processos que expressam sua singularidade. Esses pescadores podem exercer 

atividades complementares, como extrativismo vegetal, artesanato, agricultura, etc. 

Sendo, em geral, uma unidade produtiva familiar, sem descartar a presença de não 

parentes nas tripulações, o pescado é, em parte para subsistência e, em parte 

comercializado (DIEGUES, 2005). Alguns autores referem-se ao conceito como 

'pescadores de pequena escala' (BERKET et al., 2006), que são caracterizados por 

reduzido poder político ou econômico, grande dependência de recursos naturais e de 

ciclos de ordem ambiental e econômica. O setor artesanal da pesca é tido como secundário 

no que se refere às políticas públicas para esse setor. Tais políticas tendem a privilegiar 
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empreendimentos de maior tecnologia agregada, a exemplo da pesca industrial 

(FURTADO, 1997). Políticas como, por exemplo, de fiscalização, regulamentação e 

manejo dos pescados são qualificadas como injustas, demasiadamente restritivas ou 

desencaixadas da realidade que conhecem esses pescadores. Tais formulações, no 

entanto, os colocam diante de um problema: a transgressão (NETO, 2012).    

          A Lei n. 11.959/09 define pesca como "toda operação, ação ou ato tendente a 

extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros" (BRASIL, 2009, 

p.76), e assim, classifica o que vem a se enquadrar no conceito de pescador artesanal. Na 

presente etnografia irei me desvencilhar dessas amarras conceituais para definir os limites 

ou não da atuação dos pescadores e de suas identidades e propósitos. Durante toda a 

minha vivência no povoado de Moreré nunca presenciei os pescadores se 

autodenominarem ou apontarem terceiros como "pescadores artesanais", por isso, opto 

por privilegiar a categoria empírica de pescador.  
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CAPÍTULO II 

A BAIXA 

 

          No capítulo anterior busquei expor o emaranhado entre teorias, métodos, afetos, 

responsabilidades e experiências que compunham a minha formação e desenvolvimento 

na antropologia. O movimento de desconstrução de um veranista para reconfiguração das 

minhas faculdades de percepção e julgamento voltadas para a prática do meu ofício, foi 

significativo nesse processo de aprendizado. Processo esse que, ancorado na prática, foge 

dos estereótipos “tradicionais” ou “modernos” de aprendizagem e assume o seu caráter 

libertador, onde o aprendiz não se encontra em uma posição passiva, mas criativa; onde 

tal processo não encontra-se separado da vida, mas é constitutivo da mesma, no qual os 

mais experientes não depositam informações a serem armazenadas, mas guiam as 

descobertas preparando contextos em que o aprendiz ganhe experiência e desenvolva suas 

habilidades por si próprio. A partir de então sigo o fio condutor dessa análise, buscando 

caminhar pelas páginas assim como caminhei pelo campo para aprender um pouco mais 

sobre ser antropólogo e sobre ser pescador.    

          O percurso de Salvador até Moreré é cansativo e cheio de interrupções. Muitos dos 

moradores do povoado e alguns de meus interlocutores vieram à capital poucas vezes, 

outros nenhuma ao longo da vida. Ao partir, atravessei o ferryboat até o terminal de Bom 

Despacho. Em seguida, fui de ônibus até Valença, onde apresentam-se duas opções para 

chegar à Ilha de Boipeba: a primeira é seguir de lancha rápida diretamente até o cais da 

Velha Boipeba e a segunda, e mais barata, é optar pelo Expresso Boipeba, um ônibus que 

parte de Valença até a cidade de Torrinhas, por onde embarcamos em uma lancha lenta2. 

Vale ressaltar que há muitos anos o estado de conservação do ônibus que opera essa linha 

é deficiente, a estrada de terra que segue até Torrinhas após Nilo Peçanha apresenta curvas 

sinuosas e, com a influência das chuvas, são perigosas. No entanto, as embarcações são 

                                                           
2As lanchas rápidas contam com um motor mais potente e hidrodinâmica projetada para maiores 

velocidades, costumam ter um espaço limitado para passageiros e carga, além de sofrerem mais com a 

presença de ondulações e ventos fortes. Já as lanchas lentas costumam transportar um número muito maior 

de passageiros e carga, além de se adaptarem melhor ao mar aberto como, por exemplo, na Travessia 

Salvador- Mar Grande. As lanchas lentas são utilizadas pelos moradores de Moreré para pesca em alto mar 

e transporte de carga e passageiros, enquanto àqueles que possuem lanchas rápidas em geral não são 

pescadores e só utilizam as embarcações para transportar turistas.  
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mais espaçosas e diferentemente das lanchas rápidas, pode-se transportar um número 

maior de passageiros e bagagens. Valença é o centro urbano mais próximo de Boipeba, 

lugar no qual os moradores fazem suas carteiras de pesca, contas em banco, mercados, 

etc. Quando os moradores fazem compras relativamente grandes e precisam voltar à 

Boipeba ficam impedidos de fazer o percurso de lancha rápida por conta da quantidade 

de bagagens, a única opção fica sendo o Expresso Boipeba. Ao chegar no cais da Velha 

Boipeba, seguimos para dentro do povoado até a área de onde partem os tratores para 

outros povoados, dentre eles, Moreré.  

           Essa dificuldade de acesso e ausência de rodovias e carros é uma das características 

que atraem os visitantes e configuram o produto do ecoturismo, sobre o qual irei me ater 

no capítulo subsequente, mas que gera certa demanda a ser cumprida com os moradores 

no que se refere ao acesso a hospitais, bancos e colônias de pesca, todos exigindo um 

deslocamento considerável até localidades vizinhas. O trator é um equipamento que 

exerce funções importantes, carrega consigo uma extensão acoplada à sua traseira, onde 

leva passageiros entre os povoados, em geral turistas, moradores e crianças para a escola; 

faz também o recolhimento do lixo para prefeitura e ajuda em outras demandas diversas 

como reparos na rede elétrica ou até auxiliar na movimentação de uma embarcação 

encalhada na costa.  

          Cheguei ao povoado depois de três anos sem visitar o local, em pleno mês de julho, 

no qual há predominância de ventos e chuvas fortes. No decorrer do percurso carregava 

na bagagem certa inquietação e insegurança por não saber como seria recebido depois de 

tanto tempo. Tal sentimento ultrapassa essa questão mundana, diz respeito também ao 

ambiente acadêmico extremamente hostil do qual advimos, pressionados por uma 

enxurrada de declarações e missões, planos estratégicos, artigos, relatórios e exercícios 

de revisão. A inovação, a produtividade e a competitividade subsumi o que já foi uma 

tradição de aprendizagem a marcas de mercado, disputa por financiamento e prestígio, 

busca pela excelência e cumprimento de prazos demasiadamente curtos constituindo seus 

produtos sempre medidos por classificação e impacto, ao invés da capacidade que podem 

ter de contribuir para o entendimento humano. Essas questões foram se esclarecendo e ao 

mesmo tempo se diluindo à medida que decidi fazer de minha tarefa não um balanço 

cheio de conclusões objetificadas sobre o que eu viria a ver, mas concentrar meus esforços 

em seguir o que está acontecendo, seguir as múltiplas trilhas do devir aonde quer que elas 
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conduzam. Ajudou-me muito pensar no insight de Ingold ao refletir sobre as 

considerações de Gilles Deleuze e do psicanalista Félix Guattari. Ambos consideram 

tanto indivíduos como grupos como um feixe de linhas (2004, p.223) e, metaforizando, 

Ingold nos propõe pensar nas margens de um rio conectadas por uma ponte (2015, p.41). 

Através da ponte podemos nos deslocar do ponto A ao ponto B, ou seja, através de objeto 

e imagem pensamos nas margens e nas conexões sem atribuir a relevância nem 

desenvolver a consciência do rio que corre entre elas. O rio continua fluindo e sem o seu 

fluxo não haveriam margens, encarar dessa maneira o mundo pressupõe reavaliar nossa 

percepção e consequentemente o nosso trabalho, mergulhar nesses fluxos e segui-los. 

Essa forma de pensar me deu uma certa liberdade por se deslocar do dilema que atrela a 

Antropologia a um modelo acadêmico de produção do conhecimento inspirado em outras 

áreas que, deliberadamente, criam situações afim de analisar suas conclusões, passando a 

comparar resultados com o que foi previsto com base nas conjecturas especulativas 

geradas a partir de um raciocínio abstrato, teórico (INGOLD, 2015).  Baseado nisso, está 

o temor de que minhas observações possam estar contaminadas por projetos próprios e 

preconceitos, podendo ser consideradas etnocêntricas ou descredibilizando a 

Antropologia enquanto uma ciência experimental. Nesse sentido, “não é, pois, a 

experimentação tão fundamental para a investigação antropológica quanto o é para as 

formas de vida que ela busca entender? ” (p.43). Como Roy Wagner já afirmara décadas 

atrás (1975), o antropólogo inventa categorias como a de cultura para dar um mínimo de 

ordem e inteligibilidade lá onde a plenitude da vida a dispensa completamente. Nesse 

sentido, Wagner foi o primeiro autor a fazer da vida (e não da evolução, da estrutura, 

história, cognição...) o referente último do trabalho antropológico. A pretensão às grandes 

sínteses – ou a denúncia das falsas - é apenas uma “estratégia de proteger a Antropologia 

dela mesma” (p.227), protegendo-a da relatividade que ela mesma revela quando é capaz 

de “analisar a motivação humana em um nível radical” (p.13). Fazendo importantes 

analogias com o Jazz, Wagner salienta que na improvisação do músico nem tudo é 

permitido, é necessário não perder sua relação com a convenção, para que faça sentido e 

seja levada a sério pelos ouvintes. Sendo assim, um bom músico é aquele capaz de tocar 

em mais de um estilo e de “interpretar” uma obra de diferentes maneiras, “cada estilo de 

criatividade é também um estilo de entendimento” (p.61).     

          No trajeto da pesquisa refleti bastante sobre as questões que acabo de mencionar, 
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dessa forma, foi possível diluir tais angústias e pensa-las como parte de engajamentos, 

que se desenvolveram através do meu envolvimento direto e prático com a vida daquelas 

pessoas. Chegando no povoado me direcionei de imediato ao Camping Verde, onde está 

situada a casa de Zé, meu principal interlocutor. Nascido na Velha Boipeba, morador de 

Moreré há 58 anos, filho do falecido Sr. Altino, o primeiro a trabalhar com camping na 

localidade. Com o seu falecimento, Altino deixou uma considerável faixa de terra 

dividida entre os seus filhos, são terrenos que se estendem desde a beira da praia até a 

parte alta das dunas, próximo aos caminhos onde trafegam os tratores. Cada filho, todos 

pescadores, gerenciam um negócio relacionado ao turismo nos seus terrenos, a maioria 

trabalha com restaurantes, mas, dentre eles, Zé foi o único a construir e manter um 

camping além do restaurante. Zé é ainda um pescador ativo, que vive na intersecção entre 

diversas atividades relacionadas ao mar e ao atendimento a turistas. Considero-me 

privilegiado por estabelecer fortes laços de amizade e ter nesse núcleo familiar o ponto 

de partida das minhas experiências e análises. Ao chegar em sua casa, ainda ansioso para 

saber como tudo aconteceria depois de tanto tempo afastado, fiquei surpreso pela forma 

que fui recebido, estavam saudosos assim como eu. Um dos enteados de Zé, filho da sua 

esposa Maria, mora na Velha Boipeba e estava de passagem quando por coincidência eu 

chegava. Orácio se tornou um importante interlocutor e se fixou em Moreré por conta da 

minha presença e dedicou-se a ajudar-me na pesquisa. Esse movimento me assegurou da 

viabilidade e da capacidade que o trabalho tinha de produzir boas reflexões a respeito do 

meu envolvimento e formação em um processo de aprendizado intensamente dialógico, 

que envolve o exercício da minha formação em investigar de forma constante e 

disciplinada os potenciais e as condições da vida humana, o que me leva a inserir-me num 

processo de aprendizado de técnicas locais de pesca, e consequentemente, no manuseio 

de artefatos como, por exemplo, a câmera, a rede, a linha, o bicheiro, etc. O 

estabelecimento de relações profundas e profícuas, no meu entendimento, é o mínimo que 

podemos (e devemos) fazer para produzir uma pesquisa que se dedique a entender e 

descrever a vida de outras pessoas.        

      O período de maior instabilidade climática está entre os meses de junho a agosto. 

Esses meses integram a “baixa estação” do povoado, no qual o trânsito de turistas existe, 

mas é escasso e diferenciado dos outros períodos do ano. Durante o inverno, a incidência 

de ventos leste e sul interferem tanto na atividade turística como na pesca. Situado com 
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horizonte a leste, Moreré sofre grandes influências desses ventos. O vento sul traz consigo 

bastante chuva, mas em contrapartida contribui para que as condições favoreçam à pesca 

de camarão e lagosta. Já o vento leste é o grande vilão dos pescadores, são poucos os que 

se aventuram pescar em mar aberto com essas condições, pois o vento remexe o fundo 

das águas afugentando tanto os peixes quanto os turistas que visitam a localidade afim de 

praticar mergulho e conhecer as piscinas naturais famosas mundo afora. Em 

contrapartida, como afirma Zé, o vento leste descobre plásticos e sujeiras submersas 

levando-as para a beira das praias e limpando o mar, “quando ele entra, o mar logo 

responde na beira”. A partir do mês de setembro aumenta a incidência de ventos norte e 

nordeste reabrindo então os períodos de maior visibilidade nas águas, de marés mais 

calmas e de um número crescente de turistas. Sendo assim, foi importante fazer a minha 

pesquisa de campo mais duradoura no inverno, pois, apesar da instabilidade climática, 

tive tempo e atenção integral de meus interlocutores além de acompanhar e me 

experimentar em diversas atividades de pesca nesse período. Pude, inclusive, ajudar no 

camping, no restaurante e reproduzir durante a noite todas as imagens coletadas ao longo 

do dia. 

         Moreré está situado no Corredor Central da Mata Atlântica e encontra-se sobre uma 

grande região rochosa, as encostas recobertas por matéria orgânica fazem fronteira com 

a parte mais alta e arenosa, composta por dunas que apresentam uma variedade de plantas 

e animais endêmicos, e por onde trafegam os tratores. O povoado é também composto 

por duas grandes fazendas de coco no seu perímetro e adjacências. Uma delas, situada na 

parte norte da localidade, faz intersecção entre a praia da Cueira e a primeira praia de 

Moreré, a fazenda mantém abertas as cancelas para moradores e visitantes que optam por 

chegar ao povoado caminhando pela praia trafeguem sem impedimentos. 

         A outra fazenda de coco está situada na praia ao Sul do povoado. Bainema 

compreende uma faixa extensa de areia que, ao contrário das outras praias de Moreré, tem 

a maior parte da sua extensão banhada por mar aberto até dar lugar a uma enorme 

formação de recifes de corais se conectando com o manguezal que separa o povoado da 

Ponta dos Castelhanos e do povoado de Cova da Onça. Quase todo o terreno que 

compreende a costa da praia de Bainema pertence a um mesmo dono; este vende em 

média vinte e cinco mil cocos secos por mês. Um caseiro administra a fazenda e seu filho, 

junto com mais alguns nativos, ajudantes contratados para o serviço, descascam cocos 
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para a venda. A casca dos cocos é também aproveitada e levada para as pistas onde 

trafegam os tratores, pois nos períodos de inverno o terreno arenoso dificulta a passagem 

até para veículos de grande tração como os utilizados, suas rodas derrapam na lama. Ao 

reaproveitar as cascas para cascalhar a estrada, os moradores aumentam o atrito e a 

capacidade de aplicar a tração dos pneus na superfície ajudando na própria dinâmica da 

vida local, na qual os tratores exercem importantes funções. 

          Uma habilidade muito interessante que me chamou atenção é aquela empregada 

pelos descascadores de coco. Em geral são de 3 a 5 homens, que se reúnem em torno de 

uma grande pilha de cocos secos para fazer uma das últimas etapas do processo de preparo 

para venda. Cada qual se posiciona em um local nas imediações e estabelecem cada um 

para si, uma “cama”, um local forrado no chão com palhas de coqueiros ou lonas, onde 

os trabalhadores depositam os cocos já descascados. Essa prática lhes permite contabilizar 

a quantidade de cocos que cada um descascou. As apostas e competições são muito 

frequentes, principalmente em dias de festa, quando as competições os impulsionam a 

encerrar o serviço com maior agilidade. Trata-se de uma maneira de manejar o tempo a 

seu favor, os vencedores garantem alguns trocados e afirmam sua masculinidade frente 

aqueles que foram derrotados nas apostas. A habilidade desenvolvida para tal função aos 

olhos distraídos ou de amadores pode parecer mecânico e repetitivo, mas na verdade se 

trata de um acoplamento multissensorial entre percepção e ação garantindo-os destreza e 

controle sobre os movimentos. Uma cavadeira reta, ferramenta com lâmina de aço fixada 

a um cabo de madeira, normalmente é utilizada para jardinagem ou construção civil, mas 

nesse caso ela é fixada ao chão na posição invertida, com a lâmina para cima e 

posicionada mais ou menos na altura da cintura dos trabalhadores. Com as mãos 

protegidas por luvas, afinal a ferramenta pode machucar gravemente, os trabalhadores 

aplicam um golpe no coco, esse primeiro golpe vou chamar de ponto de entrada. Um 

escultor quando começa a lapidar uma pedra analisa a sua densidade, suas dimensões, e 

então escolhe um ponto de entrada, ponto do qual partirá para esculpir sua obra. O 

antropólogo faz o mesmo quando entra em campo, analisa e percebe quais pessoas se 

mostraram mais solícitas e empolgadas com sua presença e seus projetos, encontrando 

então o seu “ponto de entrada”. 

           O trabalhador habilidoso que descasca o coco percebe algumas qualidades de cada 

fruto no olhar, ainda antes de manusear o mesmo. Ao pegar o coco, outras noções são 
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percebidas como o seu peso e sua consistência; alguns cocos são descartados ou deixados 

para o final. Encontrando o ponto de entrada, o descascador aplica o primeiro golpe afim 

de rachar a casca, com o peso do corpo ele aplica força nas áreas adjacentes à rachadura 

inicial e gira o coco aplicando força sucessivamente até que toda a casca se solte. Na 

velocidade com que é feito, parece uma sequência de movimentos iguais, mas na verdade 

não existe dois movimentos precisamente iguais. Essa habilidade me leva ao exame 

detido que Ingold faz de um carpinteiro trabalhando ao serrar uma tábua, onde a 

amplitude, a força, o gesto manual e a velocidade variam a cada movimento, mesmo que 

quase imperceptivelmente. “Assim também o fazem a postura do corpo e as configurações 

musculoesqueléticas de tensão e compressão que o mantém em equilíbrio” (INGOLD, 

2015, p.104). Ingold cita o neurocientista russo Nicholai Bernstein, que se deparou com 

o mesmo paradoxo no sistema ferreiro-martelo-ferro-bigorna, onde percebeu que a 

trajetória das articulações individuais do braço variava a cada golpe. Pois bem, para o 

descascador de coco, o ferreiro ou o carpinteiro experiente, cada golpe é diferente e a 

sintonização, ou o que Ingold chama de “correção sensorial” do movimento, depende de 

um acoplamento íntimo entre percepção e ação. O descascador monitora visualmente o 

corte posicionando-se com os olhos acima do movimento e corrigindo continuamente o 

alinhamento do coco em relação à lâmina com ajustes sutis na posição das mãos ao 

segura-lo e aplicar força sobre o mesmo. Para Leroi-Gourhan (1984, 1987), autor com o 

qual Ingold e Sautchuck produzem ótimas interlocuções, na linha da proposta maussiana 

(MAUSS, 2009), “ técnica não é aquilo que se passa entre o sujeito humano e o ambiente, 

mediado por artefatos, mas é uma dada relação entre movimento e coisas, que abarca 

ferramenta, corpo e ambiente. ” (SAUTCHUCK, 2015, p.129).   

          Descascar coco é uma dentre as diversas opções de trabalho que se apresentam para 

os moradores de Moreré durante os períodos menos propícios para pesca. Por ser uma 

ilha e não contar com a presença de automóveis, o estoque das mercearias, restaurantes e 

pousadas são supridos sempre pelo mar. As etapas de carga e descarga das embarcações 

são feitas por empreitadas arranjadas sempre de acordo com o material que se transporta 

e a sua quantidade, que vão de frutas e verduras a tijolos, sacos de cimento e outros 

materiais de construção. Essa atividade é caracterizada pelo vigor físico daqueles que a 

praticam, garantindo assim novas empreitadas posteriormente. Alguns outros conseguem 

alguns cargos na prefeitura, principalmente no setor de limpeza pública. Os campings, 
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pousadas e restaurantes sempre apresentam demanda por mão de obra ao longo do ano, 

mas principalmente no verão com o aumento do número de turistas. Aqueles moradores 

que já estabeleceram para si um negócio lucrativo com o turismo, garantem uma renda 

que lhes possibilita aumentar e melhorar os seus negócios a cada ano, acompanhando o 

aumento da demanda imposta pelo crescente número de pessoas que visitam o lugar, além 

de um certo conforto nas épocas em que “o mar não está para peixe”. Os demais 

moradores que não possuem o seu próprio negócio, atuam em diversas atividades 

simultaneamente, como guia turístico e vendendo pescados no próprio povoado, por 

exemplo. Para garantir um acoplamento dentro desse sistema de relações que se 

estabelece em Moreré, uma confluência de habilidades técnicas ecléticas é gestada a partir 

dos processos de aprendizado, tanto daqueles que não tem seu próprio negócio, como 

daqueles que têm, mas não tinham na juventude. A versatilidades de pôr diferentes 

técnicas em comunicação durante uma pescaria e a configuração que essas pessoas tem 

com o ambiente e os animais marca a análise que tive.  

          No estudo feito por Carlos Sautchuck no estuário do Amazonas (2007), o qual já 

mencionei anteriormente, os pescadores se dividem em dois grupos bem marcados, os 

pescadores costeiros e os laguistas. Lá os jovens também têm outras opções como estudar, 

ir para o garimpo, engajar-se em empregos urbanos ou na criação de búfalos em fazendas 

da região. No entanto, o autor constata como os jovens se constituem nos sistemas de 

relações próprios ao lago e à costa através de processos distintos de aprendizado que os 

inserem em cada sistema. Apesar de compartilharem situações históricas, sociais e 

também econômicas análogas, esses jovens se inserem nas atividades do lago ou da costa 

no percurso para “saber alguma coisa” no domínio da pesca, que envolve valores 

significativamente distintos da tentativa de “ser alguém” por meio dos estudos 

(SAUTCHUCK, 2015). Esses processos de aprendizado produzem configurações 

corporais e de construção do pescador particulares para cada modalidade. Em Moreré, 

pude constatar de maneira semelhante as formas de educação da percepção e inserção dos 

jovens no sistema de relações da pesca, contando com a participação decisiva de outros 

seres e coisas (animais, artefatos, etc.) no processo, e não como simples objetos do saber 

e da ação humana, mas, diferentemente dos pescadores amazônicos, em Moreré o 

aprendizado na pesca não está relacionado à especialização no domínio de uma única 

técnica como o arpão ou o anzol. O “ser pescador” no povoado, pressupõe o acoplamento 
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do indivíduo em um sistema ainda mais abrangente de relações, pois, um pescador que 

não sabe polvejar, armar uma ratoeira de guaiamum, encastoar um anzol ou fazer reparos 

em uma rede, não é considerado um pescador pelos mais experientes. Tal fato não se 

contrapõe com a pertinência do papel que Harris (2005) atribui à versatilidade das 

habilidades dos pescadores da várzea amazônica. Em Moreré, ao menos ao longo do 

último meio século, as variações internas às atividades pesqueiras são significativas, mas 

não tão significativas quanto (inclusive do ponto de vista econômico) a variação de 

alternativas à pesca. Com um fluxo de turistas intenso e crescente durante o verão, as 

alternativas de trabalho se diversificam e em algumas épocas, como falarei mais 

detidamente no capítulo seguinte, a atividade pesqueira é quase que completamente 

interrompida no povoado enquanto as diversas formas de garantir maior lucratividade a 

partir do atendimento aos visitantes constituem uma vantagem econômica aos olhos dos 

moradores. Ainda assim, isso ocorre em picos da alta estação, momentos em que a própria 

infraestrutura do povoado não comporta o número de visitantes. Durante as demais épocas 

ambas as atividades interagem garantindo o manejo dos bens naturais por parte dos 

pescadores locais e demais moradores.  

          A baixa temporada é o momento no qual o fluxo de visitantes interfere menos na 

pesca. O perfil dos turistas também é diferenciado, a maioria são famílias e em geral 

estrangeiras, que se hospedam nas pousadas com pacotes turísticos fechados em agências. 

Esses visitantes interagem menos e de forma distinta com os pescadores e moradores; 

apenas durante os passeios ou almoços em restaurantes. Com isso, a pesca se apresenta 

como principal atividade econômica e de subsistência da baixa estação. Aqueles 

moradores que não têm um negócio consolidado, não conseguem lucro suficiente para 

garantir-se durante o inverno sem pescar nos sucessivos dias de vento e chuvas 

torrenciais. Zé, por exemplo, tem um negócio lucrativo no verão, durante os dias de vento 

leste e tempestades de inverno não se arrisca mais a sair para alto mar. Por outro lado, 

nem todos conseguem essa estabilidade; grande parte dos pescadores, tanto experientes 

como os mais jovens, saem em busca de recursos experimentando uma diversidade de 

possibilidades de adquirir alimento. A escolha do que pescar e quais técnicas e 

ferramentas utilizar demonstra um acoplamento fantástico com o sistema de relações que 

a pessoa estabelece com o ambiente e os animais. Nos dias em que o vento impossibilita 

a pesca em alto mar e deixa a água completamente turva (com pouca visibilidade), os 
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pescadores abandonam as redes e passam a polvejar, pescar de linha, pescar no mangue 

e montar armadilhas. Antes de sair é colocada a ratoeira para capturar guaiamuns, em 

seguida partem para os recifes carregando bicheiros, linhas e anzóis no samburá. Ao 

perceber que as condições de vento e maré afugentaram os polvos maiores, qualquer 

polvo de porte médio capturado serve de isca para tentar a sorte com a linha nos 

pesqueiros. Caso não consigam polvo, utilizam o buzaranha, búzio que ao ser quebrado 

serve como isca para peixes pequenos como jabu, peixe gato, bicoara, budião, cioba, 

pampa de espinha mole, dentre outros. Se o pesqueiro não tiver peixes ao menos 

beliscando a isca, outras tentativas são feitas em outros pesqueiros. No final da pesca os 

pescadores fazem a mariscagem da ratoeira, ou seja, verificam as armadilhas colocadas 

no início do dia ou no dia anterior.  

          Com esse exemplo um tanto simplificado e talvez até demasiadamente panorâmico, 

procuro mostrar de que forma diversas técnicas interagem, através de um acoplamento 

sensorial e perceptual com o ambiente e outros seres, proporcionando uma configuração 

que se dá na emergência das skills, ou seja, a aprendizagem como gênese, mas uma gênese 

exercida ativamente pelo indivíduo a partir de sua imersão nas atividades e fluxos. Tal 

movimento consiste na essência dos sistemas de individuação desenvolvidos por 

Simondon e trabalhados por Ingold ao analisar, por exemplo, o fluxo sinestésico da 

atividade humano-pipa-vento, ou músico-som-violoncelo (INGOLD, 2013, p.103). A 

aprendizagem apresenta-se então como um processo imanente ao sistema de relações do 

qual ele faz parte, que constituem ao mesmo tempo os planos de emergência e agência do 

indivíduo. Sendo assim, a construção do pescador se dá em um sistema de relações que 

estabelece comunicação entre um conjunto eclético de técnicas. A configuração dos 

pescadores só pode ser adequadamente percebida no interior desse sistema de relações, 

que Sautchuck (2015) descreve como semióticas ou cinéticas, em que eles atuam e se 

formam.  

           Durante a minha estadia, fiquei instalado em um quarto externo anexado a casa de 

Zé, bem próximo da cozinha, lugar em que as mulheres protagonizavam uma das etapas 

da atividade pesqueira, no trato e no preparo dos alimentos para a família e para os clientes 

do restaurante. O turismo é a principal forma de escoamento da produção, portanto, no 

inverno começa a preparação do estoque de pescados para os períodos mais 

movimentados por visitantes. Durante os meses de abril e agosto está estabelecido o 
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defeso do camarão, único pescado inserido no programa de defeso. Vale ressaltar que 

Moreré está inserida em Área de Preservação Ambiental (APA) e Área de Preservação 

Permanente (APP). O manejo dos recursos naturais e da atividade extrativista se dá pelos 

próprios pescadores com escassa atuação dos órgãos ambientais e de fiscalização das 

normas restritivas por parte dos mesmos. A colônia de pesca do município à qual os 

pescadores de Moreré são associados está localizada na Ilha de Cairu, que se comunica 

com alguns pescadores da Velha Boipeba nas raras vezes em que embarcações do INEMA 

estão na região. Outras tantas espécies como, por exemplo, o caranguejo (que vivem em 

APP), permanecem desprotegidas, porém, a população do povoado, assim como outras 

espalhadas pelo Brasil, estabelece uma relação diferenciada da nossa no que tange o 

manejo dos recursos naturais. Um exemplo disso é o trabalho feito nos manguezais da 

costa paraense, onde o extrativismo de caranguejo tem grande relevância econômica e 

cultural, e em resposta à crescente demanda de caranguejos no mercado urbano e nas 

regiões adjacentes, Oliveira analisa as formas de territorialização e de controle de recursos 

pelas comunidades próximas ao manguezal. (OLIVEIRA  e MANESCHY, 2014).  

          A antropologia tem acumulado uma vasta bibliografia a respeito de populações e 

conhecimentos tradicionais, buscado evitar reificações nesses estudos ao considerar 

determinadas práticas como frágeis ou contidas em si mesmas e se desviar do seu caráter 

analítico. Tais populações marcam um certo tipo de relação com o meio ambiente que 

não exerce o mesmo impacto que a nossa sociedade exerce sobre o mesmo. Essas 

populações caçam e pescam, mas a forma como exercem essas atividades não implica nos 

mesmos impactos do nosso desenvolvimento e do uso que fazemos da natureza. No caso 

do povoado de Moreré, as atividades extrativistas ficam em grande medida condicionadas 

pela demanda turística nas “altas estações”; durante o resto do ano a produção é 

basicamente para comércio local e subsistência. Moreré é referência turística em todo o 

mundo, sendo assim, esse manejo vem se transformando à medida que o fluxo turístico 

se altera.  

          Como já mencionei, os pescadores do povoado se inserem em um sistema de 

relações extremamente dinâmico e em fluxos que se alteram de acordo com as estações 

climáticas e turísticas. Esse sistema engloba o domínio de uma variedade de técnicas e da 

formação do pescador enquanto pessoa a partir do compartilhamento de experiências, 

envolvendo o uso de ferramentas de forma responsiva às condições ambientais em 
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constante mudança e às profundas relações estabelecidas com os animais. Dentre as 

modalidades de pesca praticadas no povoado as principais são: pesca embarcada em alto 

mar (linha e rede de camarão), pesca de canoa (linha e rede), rede e cesto de lagosta, pesca 

de linha (de mão e vara de bambu), rede de espera, rede de caída, ratoeira, pesca de aratu, 

siri com rede, siri de gaiola, siri de pedra (coça), caranguejo de mão e de andada, tirada 

de lambreta, polvejar, pesca submarina e ratoeiras de guaiamum.  

          Com exceção da pesca submarina, modalidade com a qual tive contato escassas 

vezes, as demais técnicas ou a sua maioria fazem sucessivamente parte da trajetória de 

aprendizado de um pescador. A pesca submarina é praticada por alguns moradores 

utilizando técnica de mergulho livre ou apneia. Na atividade utiliza-se um arpão, este 

solto ou armado em um arbalete ou em uma arma pneumática, para realizar a caça. Essa 

técnica de pesca irá apenas figurar no presente trabalho, pois a maioria dos meus 

principais interlocutores dominavam todas as demais técnicas com exceção da pesca 

submarina. Dessa forma, pude notar e interagir com pescadores subaquáticos durante o 

campo, mas não com a mesma profundidade que os demais. Os processos de aprendizado 

e o sistema de relações no qual ele se insere é distinto daqueles que praticam uma 

variedade mais ampla de atividades. Tal fato não pressupõe que pescadores submarinos 

não dominem técnicas como as de polvejar ou pescar com linha, ou que sejam 

considerados menos pescadores, pelo contrário, são tão respeitados quanto os mais 

experientes da localidade e praticam com destreza outras modalidades de pesca, mas se 

configura com capacidades corporais e processos de aprendizado distintos para estar 

submerso no mar, ambiente que é considerado hostil para os demais, que respeitosamente 

reconhecem a coragem e as relações intrínsecas entre pescador, animais e ambiente na 

prática da pesca submarina. Seu lócus em um sistema mais amplo de relações distingue a 

construção do pescador e os seu processo de aprendizado no sistema que mediam, no caso 

da pesca submarina, o arpoador mata, e esse é um verbo que o define enquanto pescador. 

São essas ações que se tornam a chave da localização dos pescadores em um sistema mais 

amplo de relações do mar, dos recifes e do mangue. Sendo assim, irei me debruças nesse 

trabalho com mais profundidade nas principais técnicas praticadas pelos meus 

interlocutores, mas sem desprezar o papel importante que a pesca submarina exerce para 

os moradores de Moreré e a capacidade e alcance que uma análise mais apurada sobre tal 

técnica pode vir a contribuir para o entendimento humano já que se trata de uma atividade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arp%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arbalete
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na qual o mesmo encontra-se literalmente mergulhado nos fluxos que o configuram 

através de uma relação profundamente cinética com animais e  com o ambiente no qual 

atua e se forma.       

         Com os lucros advindos da alta temporada, Zé, que sempre tivera uma canoa, 

conseguiu comprar uma lancha. Com uma embarcação maior e mais segura, utilizando 

um motor B11, Zé facilitou a sua vida em diferentes aspectos. No povoado existem três 

mercearias, nas quais o preço dos alimentos subiu consideravelmente, mas 

acompanhando um contexto nacional de problemas econômicos que tem impactado na 

vida da maioria dos brasileiros e, em especial, os mais vulneráveis. Pela dificuldade de 

acesso ao povoado de Moreré, o preço dos alimentos sobe ainda mais e chega a custar até 

o dobro do que é cobrado nos mercados de Valença. A maior parte dos moradores faz as 

compras, tanto para a própria casa, como para os estoques de seus estabelecimentos (caso 

possuam), em Valença. Outras pessoas “dão o dinheiro todo para comprar comida por 

aqui e enriquecem esses donos de mercado”, como afirma dona Maria. Com a aquisição 

da nova embarcação, Zé facilitou a sua mobilidade e a de sua família. Antes da nova 

lancha, eram embarcados engradados de cerveja, refrigerante, água, dentre outras coisas 

na sua canoa a remo, com a qual percorria todo o trajeto sujeito às variações da maré e 

dos ventos. Agora, a possibilidade de aumentar a produtividade se alia à facilidade e 

segurança que a nova embarcação oferece para o transporte de cargas e de pessoas, como 

parentes que eventualmente precisam ir a hospitais, etc. A possibilidade de pescar em alto 

mar, distante da barreira de corais que marca a geografia do povoado, amplia o leque de 

atuações do pescador e seu status social, também ajuda a suprir a principal demanda dos 

turistas: camarão.       

          Na pesca embarcada, o dono do barco conta sempre com dois a três parceiros. O 

povoado não tem cais ou atracadouro, por isso as embarcações ficam ancoradas no 

interior da barreira de recifes que se estende a cerca de duzentos metros da costa. Na 

baixa-mar, com a diminuição do nível das marés, as embarcações ficam totalmente no 

seco, por isso, a preamar é condição essencial para utilização de barcos e canoas. Por 

outro lado, a baixa-mar é condição essencial para manter os recifes e mangues secos, isso 

permite a prática de uma grande diversidade de modalidades de pesca ao passo que 

inviabiliza a utilização de embarcações. As lanchas e canoas, ancoradas na praia central 

do povoado, abrigadas pelos recifes, têm um canal principal pelo qual sair para mar 
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aberto. Esse canal é chamado de rio, uma estreita passagem com cerca de vinte metros de 

largura, que dá para ser atravessado caminhando na baixa-mar, porém, na preamar tanto 

lanchas como canoas atravessam. O rio é composto também por dois poços, marcados 

por dois troncos verticais, com profundidade de aproximadamente 10 e 15 metros 

respectivamente, nas adjacências da parte mais rasa do percurso de entrada e de saída.  

          No desenho feito por Orácio em meu caderno de campo, o qual constantemente 

foleava, rabiscava e opinava, é possível notar a presença do rio, das marcações e de 

diversos elementos aqui mencionados. O desenho compõe a capa do presente trabalho e 

consiste num movimento mental indelével do interlocutor, um pescador arremessando a 

linha no papel, imprimindo no desenho um movimento itinerante, improvisado e rítmico, 

“trata-se de um fluir e ao mesmo tempo um contínuo corrigir” (BERGER, 2005, p.124). 

Ao observar Orácio desenhar, percebi seu comprometimento em contribuir para a 

pesquisa e para as informações que eu constantemente registrava no caderno. Essa atitude 

se associou ao próprio processo de delineamento pelo qual estava se dando a pesquisa 

com minhas interlocuções teóricas. A utilização de computadores e câmeras têm 

suprimido a prática da ortografia e das anotações a punho, bem como da prática de 

desenhar e fazer esboços, a atitude de Orácio abriu meus olhos para essa carência e me 

remeteu a textos já lidos. Ingold (2015), em Estar Vivo, advoga a favor de uma 

antropologia gráfica, ou “antropografia”, acoplando os movimentos de fazer, observar e 

descrever à tarefa de seguir materiais (mudar o foco de objetos prontos para processos de 

geração), copiar gestos (alinhar observação e ação em um mundo em movimento) e 

desenhar linhas. 
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Como técnica de observação, o desenho é inigualável. No entanto, seu 

potencial para acoplar observação e descrição tem sido largamente eclipsado 

pela sua decadência entre a imagem e o texto – uma dicotomia que permanece 

tão difundida na antropologia recente quanto em estudos de história da arte e 

cultura visual. Da mesma forma que o texto é concebido para ser “não visual”, 

o exercício da visão é identificado não com a prática da observação, mas com 

a habitação de um domínio da imagem. Ao substituir a oposição entre 

antropologia visual e etnografia escrita por uma antropologia gráfica que 

abrange todas as formas de delineamento, da escrita manual ao esboço de 

desenho, proponho que possamos escapar da polaridade da imagem e do texto, 

e mais uma vez restaurar a disciplina da antropologia para a vida (INGOLD, 

2015, p.262).  

          Ultrapassando o rio e a barreira de recifes, as lanchas são utilizadas para a pesca de 

peixe e camarão em alto mar, onde os pescadores devem se adequar à dinâmica a bordo. 

Duas placas de madeira são fixadas com cada uma hasteada de um lado da embarcação, 

nelas são fixadas as redes de malha fina que serão jogadas ao mar. Segundo Zé, as placas 

de madeira junto com as redes atingem uma profundidade de até trinta braças. A unidade 

de medida é relativa ao movimento dos braços cobrindo toda a extensão da envergadura 

na soltura da rede. A rede e o restante do mecanismo são depois recolhidas manualmente 

até a superfície, essa etapa é caracterizada pelo vigor físico dos pescadores, que devem 

aplicar grande força orquestrando seu movimento com os demais integrantes a bordo e 

com o movimento das marés. Concomitantemente os pescadores pescam com anzol e 

linha durante os intervalos no manuseio do mecanismo. O pescado é dividido fazendo-se 

marcas no peixe. Um pescador marca aqueles que pescou retirando uma barbatana, outro 

faz um corte no gogó e assim sucessivamente. Essa atividade é estritamente praticada por 

homens em Moreré, não há mulheres proprietárias de embarcação ou que acompanhem 

seus maridos ou parentes nessa modalidade de pesca.  

          Como já mencionei, um dos grandes empecilhos à pesca em geral e principalmente 

à pesca embarcada é o vento leste. Durante o inverno e basicamente transcorrendo todo 

meu tempo em campo, esse vento predominou garantindo total instabilidade e nenhuma 

garantia para os pescadores. Apenas uma embarcação, de outro pescador que também se 

chamava Zé, saía com seus parceiros nos dias instáveis. Conhecido por ser um pescador 

destemido, Zé enfrenta mares tempestuosos, mas em dias de vento leste nunca vira a noite 

embarcado, sempre sai no horário da primeira preamar voltando na próxima preamar no 

final da tarde. Toda essa atividade é configurada de acordo com o horário das marés e a 

fase da lua. Os praticantes falam de si através de todo um vocabulário de ordem física, 

evocando resistência, força e durabilidade, os calos das mãos mostram que o 
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desenvolvimento contínuo da habilidade constrói simultaneamente a identidade do 

pescador e as suas capacidades e estruturas corporais. Tal vigor é visto também por Firmo 

(2016), que percebeu nas memórias heroicas dos primeiros operários do Vale do Aço 

(MG), “homens metamorfoseados em aço, elegidos para o labor fabril por apresentarem 

a mesma força e rigidez desse metal” (p. 256). Se lançar ao mar significa se engajar a 

bordo de forma árdua e repentina, como Sautchuck notou entre os pescadores costeiros 

no Amazonas (SAUTCHUCK, 2007), os fatores constitutivos do trabalho a bordo 

incluem as ondulações, as intempéries, o ritmo e a coordenação das tarefas. Manter-se 

ativo a bordo é primordial, mas implica um desafio, principalmente ao tentar me inserir 

nessa atividade: o árduo período de náuseas, dores e desconfortos físicos das primeiras 

viagens, que pode ou não resultar no engajamento pleno do corpo às atividades do barco, 

me impossibilitou de adentrar com mais profundidade e detalhamento nessa técnica de 

pesca. O vento leste tornava esse desafio ainda mais árduo e, como eu disse, a maioria 

dos pescadores, inclusive o meu principal interlocutor, não se arriscavam a pescar em alto 

mar durante toda a minha estadia em campo, ou seja, do final de julho ao final de agosto. 

Contudo, pude participar efetivamente de algumas atividades que compões esse diverso 

arsenal de técnicas praticadas para subsistência e comércio local no inverno. Não pude 

me encarregar de todas as atividades, pois os prazos acadêmicos, que já são considerados 

curtos para uma pesquisa strictu sensu engajada, ficaram ainda mais curtos por conta de 

quatro meses de greve em meados do primeiro ano de mestrado não reconhecidos pela 

CAPES.   

 

ARATÚS, GUAIAMUNS, CARANGUEJOS E SIRIS 

           Evitando pescar em alto mar, os pescadores de Moreré se lançam em outras tarefas. 

No exercício de acompanha-las, uma delas chamou minha atenção, a técnica de polvejar. 

Irei me ater mais demoradamente aos detalhes dessa atividade adiante; trata-se da 

modalidade mais praticada pelos meus interlocutores juntamente com a pesca de linha. 

Sendo assim, mesmo participando de outras atividades, foram essas que pude analisar 

mais cuidadosamente. Quando o uso de embarcações fica inviabilizado ou arriscado 

demais por conta dos ventos, a baixa-mar torna possível acessar os recifes e manguezais 

em busca de alimentos. Nos manguezais os principais mariscos capturados são o 
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caranguejo, o aratu e a lambreta. O aratu é um crustáceo de carapaça quadrada e 

acinzentada, capaz de subir com habilidade nas árvores do mangue, onde se alimenta e se 

acasala. Na sua captura utiliza-se uma vara com uma linha amarrada e uma isca de peixe 

sem anzol. A vara é feita de cajueiro do mato e com a isca posicionada, os pescadores 

batem nas quizombas (nome pelo qual chamam as raízes do manguezal) assobiando e 

fazendo barulho. Os aratus, atraídos pelos sons, saem dos buracos e se agarram a isca. 

Nesse movimento o pescador levanta a mesma e vai soltando os crustáceos dentro do 

balde. A atividade de captura é feita por homens e mulheres, posteriormente o aratu é 

catado majoritariamente por mulheres e assim é comido ou comercializado.                   

          O guaiamum é outro animal muito presente na vida dos pescadores e demais 

moradores de Moreré. Encontra-se quase sempre em locais entre o manguezal lamacento 

e a área de transição com a mata, geralmente são terrenos arenosos e úmidos. No Brasil, 

tal crustáceo está ameaçado de extinção em várias partes de seu território, sobretudo 

devido à caça predatória e à destruição do seu habitat. Em virtude disso, várias atitudes 

governamentais vêm sendo tomadas, o que inclui a criação de áreas protegidas e a adoção 

da prática do período de defeso. A partir de abril de 2017 a sua venda foi proibida em 

todo o território brasileiro através das Portarias 445/2014 e 395/2016 do Ministério do 

Meio Ambiente. Até o momento dessa pesquisa, os moradores não tinham nenhum 

conhecimento dessa futura proibição, ainda se alimentam e comercializam o guaiamum, 

mas em uma escala local. Como já mencionei, o manejo e a forma de uso que essas 

populações fazem dos recursos naturais não implica no mesmo impacto que a nossa forma 

de lidar com a natureza. A população do crustáceo é visivelmente considerável, mas não 

se pode desprezar a construção crescente de casas e pousada que restringem cada vez 

mais as áreas habitadas pelo guaiamum.  

        A técnica empregada para capturar o guaiamum consiste numa armadilha 

denominada localmente de “ratoeira”. Ela é construída manualmente utilizando uma 

garrafa pet cortada aproximadamente um palmo abaixo da tampa. Na entrada resultada 

do corte é posto um pedaço de tubo PVC do mesmo diâmetro da entrada, dando mais 

rigidez ao local. A armadilha é utilizada na horizontal, com ela deitada é feito um furo na 

parte lateral mais próxima ao fundo da garrafa, nele é fixado o arame no qual será presa 

a isca. Na parte exterior apoia-se no arame um pedaço de madeira que estará conectado a 

uma tampa de plástico. Nessa tampa, é preso um elástico que a mantém aberta e fixada 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mangue
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manguezal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_defeso
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no fundo da garrafa quando o mecanismo está armado. Quando o guaiamum entra na 

garrafa e puxa a isca do arame, o mecanismo é acionado e a madeira se solta na parte 

superior, consequentemente, o elástico também se solta fechando a tampa. Cada 

guaiamum tem sua toca feita no terreno geralmente arenoso, entre o manguezal e a 

restinga (área de transição). As armadilhas são colocadas em locais estratégicos, são 

analisados alguns fatores como as características do buraco, o tamanho, a forma como a 

terra ao seu redor está dispersa ou compactada indicando a presença recente ou não de 

um guaiamum. O terreno na maioria das vezes é úmido e rico em matéria orgânica, as 

iscas utilizadas em grande parte são restos de frutas, principalmente as mais cítricas como 

limão. Os guaiamuns em geral se alimentam de frutos e folhas, mas também consomem 

insetos, animais mortos, detritos do lodo ou qualquer outro alimento que possam 

transportar para a toca, sendo, portanto onívoros. Ao colocar o limão, por exemplo, são 

feitos vários cortes em sua casca para dispersar o odor. O guaiamum é um caranguejo de 

grande porte, possui carapaça azulada com cerca de dez centímetros de comprimento e 

chegam a pesar mais de 500 gramas. Possuem pinças desiguais, a maior chegando a 

atingir trinta centímetros, o que facilita levar os alimentos à boca, exceção feita à fêmea, 

cujas pinças são, normalmente, ambas de tamanhos iguais. Os pescadores dão o intervalo 

de uma noite para mariscar a armadilha, a demora pode levar à morte do animal 

confinado. Uma das características do guaiamum é que podem ser “engordados” em um 

viveiro feito de cimento ou madeira. Ao contrário dos caranguejos auçás encontrados no 

mangue, os guaiamuns não morrem em cativeiro, apenas aqueles mais fracos que, por 

alguma competição ou tentativa de fuga, acabe lesionado e incapaz de alcançar os 

alimentos. No cativeiro eles são alimentados com resto de frutas e outros produtos como 

o dendê, encontrado localmente em abundância nas proximidades do povoado.    

          Grande parte dos crustáceos, ao longo do seu desenvolvimento renovam a carapaça 

através de um processo de muda. Com o guaiamum não é diferente, segundo os 

pescadores, o animal se tapa em seu buraco vedando seu único acesso à superfície. Nesse 

processo ele regula a temperatura interna do buraco para possibilitar a troca da casca na 

medida em que cresce de tamanho. O ápice desse processo é chamado localmente de 

“patachoco (a)”, quando o guaiamum faz sua última metamorfose para morrer 

posteriormente. Os pescadores conseguem identificar os buracos mesmo tapados, os 

detalhes no nivelamento dos seus contornos, a forma como as folhas e a terra estão 

https://pt.wikipedia.org/wiki/On%C3%ADvoro
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mexidas nas adjacências. Conseguem destapar o guaiamum nessa fase, mas evitam essa 

prática afirmando terem uma grande variedade de recursos e outras formas de conseguir 

alimento, e por isso não há necessidade de interromper o processo de muda garantindo 

posteriormente maiores exemplares da espécie.      

           Outros crustáceos capturados localmente também fazem esse processo de troca da 

carapaça à medida que crescem. O siri se enterra na lama e segue o mesmo sistema de 

mudança, deixa somente os olhos expostos. Olho no olho e o pescador consegue também 

identificar e capturar o siri nesses estágios. Durante a baixa estação, nos períodos mais 

influenciados pelos ventos e chuvas, a captura de siris é uma alternativa muito recorrida. 

Uma das modalidades é através de gaiolas, esse tipo de captura é muito praticada em 

diversas regiões litorâneas e ribeirinhas. O siri, assim como o caranguejo, é um crustáceo 

decapota, ou seja, possuem cinco pares de patas ambulatórias. O siri tem uma 

característica particular nas últimas patas, que são configuradas enquanto nadadeiras, 

dando-os uma capacidade maior de locomoção em ambientes aquáticos diferentemente 

dos caranguejos, que restringem sua vida a substratos. Os siris são seres oportunistas, 

apresentam uma dieta bastante diversificada se alimentando de crustáceos menores, 

moluscos e uma infinidade de outras espécies, geralmente mortas ou em estágio de 

decomposição, o que é denominado localmente de engodo, todo tipo de matéria orgânica 

que sirva para atrair peixes e crustáceos (cabeça de camarão, vísceras de peixe, etc.). 

Sendo assim, as gaiolas, construídas de ferro e muitas vezes revestidas com uma rede de 

metal resistente, são posicionadas na areia com a isca no seu interior, normalmente restos 

de carniça ou sobras dos peixes tratados. Com a elevação das marés, as gaiolas ficam 

submersas possibilitando o trânsito dos siris através da água em busca de alimento. Ao 

adentrar na gaiola, o animal fica preso e com o esvaziamento da maré a armadilha é 

mariscada pelo pescador. 

           Durante o inverno pude presenciar também uma modalidade de capturar siris 

denominada “andada”. Consiste no próprio ato de caminhar no qual os pescadores (em 

geral mulheres), também se inserem em um sistema de relações sensitivas. Enquanto as 

marés estão intermediárias, ou seja, nem tão alta nem seca por completo, a profundidade 

permite a locomoção e a visualização dos mais sutis movimentos na areia. Cada passo 

humano emite uma série de vibrações que se propagam pela terra e pela água, e assim, 

com um gerere de cabo em mãos (uma rede flexível fixada a um aro e sustentada por um 
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cabo de metal ou madeira), as mulheres caminham descalças sentindo o relevo e os 

movimentos através da sola dos pés, enquanto monitoram através de um acoplamento 

visual projetado de cima para baixo e atento aos menores movimentos no seu campo 

periférico. Ao sentir a presença humana, o siri, que geralmente encontra-se recoberto por 

areia, foge com suas nadadeiras traseiras e sua carapaça achatada, característica que 

possibilita uma melhor hidrodinâmica e a exploração de tocas e afins. Nesse movimento 

ocorre a captura; a pescadora muitas vezes não alcança o siri em fuga sem o auxílio do 

gerere. O cabo da ferramenta permite um prolongamento do braço alcançando o animal 

numa distância maior enquanto caminham. Nesse processo, pude reparar como as 

mulheres andam próximas umas das outras vasculhando uma longa extensão de praia, 

dessa forma, elas se sustentam tanto perceptivamente como materialmente, com um 

engajamento ativo sobre tudo aquilo que se abre ao longo do seu caminhar. O escritor 

canadense Rudy Wiebe, em suas reflexões sobre o Ártico (1989), observou que para os 

nativos Inuit cada pessoa que se move se torna uma linha, assim como os animais que 

caçam. As trilhas de todos os seres que se interagem em movimento, sejam humanos ou 

animais, são sinais que direcionam os seres aos seus objetivos, são literalmente linhas que 

levaram Ingold a insights importantes para sua reflexão sobre movimento. 

Diferentemente dos Inuit, a andada, ou a pesca em canoas e pequenas embarcações, 

demonstram como o meio líquido se encarrega de apagar todos os vestígios do que 

ocorreu ali em poucos instantes. Eu, observando-as praticar em terra firme, escrevia no 

diário as minhas anotações que, assim como as linhas Inuit, ficavam gravadas nas folhas 

constituindo um conjunto de trilhas a serem seguidas posteriormente na busca de um 

objetivo analítico, descritivo e documental. Dessa forma, percebi estar vivenciando uma 

analogia construtiva feita por Ingold em uma nota de rodapé, no qual afirma que “o rastro 

de um pequeno barco [...] desaparece rapidamente, assim como o som da palavra falada. 

Assim, a terra é para as viagens marítimas como a escrita é para fala” (INGOLD, 2015, 

p. 223). Sendo assim, a própria leitura é uma forma meditativa de caminhar nas páginas, 

como a andada, que envolve um tráfego constante entre os terrenos, respectivamente 

mental e material, dos sentidos ali emergentes.  

        O caranguejo é mais um crustáceo que se insere no leque de técnicas empregadas no 

desenvolvimento e construção do pescador em Moreré. Esse animal vive em APP (Área 

de Preservação Permanente), que consiste nos manguezais. Além disso é protegido e tem 
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o manejo regulado em diversas localidades do Brasil como já mencionei anteriormente. 

Por falta de políticas de defeso e conscientização para os períodos de desova, os 

pescadores do povoado costumam capturar o caranguejo também durante a “andada” 

(momento de reprodução no qual os caranguejos andam pela superfície desprotegidos). 

Assim como os demais crustáceos citados anteriormente, o caranguejo também se enterra 

no seu buraco durante os períodos de muda. Essa etapa de seu desenvolvimento é 

denominada localmente de sapitinga, quando o animal deixa um amontoado de lama 

encima do buraco. Essa lama é retirada com a mão e o braço é introduzido até a altura do 

ombro. A captura exige tato por parte do pescador, pois a habilidade garante que o mesmo 

não seja pego pelas pinças do crustáceo causando lesões dolorosas. O caranguejo entra 

no buraco com a puã de maiores proporções voltada para fora, garantindo uma 

possibilidade de defesa e proteção contra os predadores mais eficiente. O pescador 

introduz a mão no buraco e pressiona o polegar sobre a casca abraçando-a pelas costas 

com os demais dedos e imobilizando a sua maior pinça para deixar a outra livre, de forma 

que não alcance a mão do pescador. Em geral, os crustáceos pegos no mangue são 

amarrados com imbira de guixuma, uma tira feita da casca da vegetação do manguezal 

extremamente resistente, para em seguida ser consumido ou comercializado. O 

caranguejo não resiste em cativeiro por muito tempo, por isso não é tão comercializado 

quanto o guaiamum nos restaurantes do povoado. Os trabalhos no mangue de forma geral 

são árduos e cansativos, exigem muito da capacidade física dos que ali se dedicam a 

conseguir alimentos e outros recursos. 

 

SOBRE PEIXES E PESSOAS: A LINHA 

          Algumas vezes acontecem coisas enquanto praticamos antropologia que são muito 

gratificantes no mundo da vida. Ao lidar com outros humanos e buscar um 

desenraizamento de nossos preconceitos, mergulhamos no sistema de relações 

estabelecidas entre aqueles com quem convivemos e os animais e ambiente de modo 

geral. Essa dedicação em entregar-se como aprendiz e ser ativo exercendo influência 

sobre a vida daquelas pessoas é uma jornada muitas vezes delicada, mas em alguns 

momentos temos a certeza de que a pesquisa é viável e de que tudo valeu a pena. Durante 

o inverno o fluxo de turistas é bem pequeno comparado às outras estações, e como já 
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mencionei, todo tipo de problema bancário só pode ser resolvido em Valença. Em certo 

momento do meu campo a esposa de Zé precisou ir a Salvador fazer alguns exames mais 

demorados, lá se hospedou na casa de um casal de turistas que estabeleceram relações de 

amizade muito duradouras com Zé e sua família. Esse é um aspecto também importante 

e que mostra como o fluxo turístico e o fluxo da vida local se tornam um só a partir do 

compartilhamento de experiências. Além disso, é um fato elucidativo sobre a dificuldade 

que pescadores (as) e moradores (as) passam para conseguir um atendimento médico 

especializado. Existe um posto de saúde na Velha Boipeba, mas além de insuficiente para 

atender toda a ilha, carece de aparelhos e exames, só restando a saída para Valença ou 

Salvador em busca de atendimento. Por outro lado, observei um domínio muito grande 

sobre os usos de cada planta para dores, febre, feridas, etc., até entre os mais jovens. No 

Anexo II, ao final da presente pesquisa, encontra-se uma relação de plantas que consegui 

tomar nota, utilizadas localmente e suas finalidades. Nessas circunstâncias Zé, eu, Orácio, 

o seu genro e dois grupos pequenos de campistas, fomos os únicos que ficaram no 

camping. Zé precisou ir até Valença resolver algumas coisas a respeito do cartão com o 

qual recebia o defeso e, para isso, decidiu ficar por lá dois dias resolvendo mais algumas 

pendências. Antes de sair caminhou até nós e me entregou a chave da sua casa e do 

restaurante em mãos, avisou aos demais que falassem comigo caso precisassem de alguma 

coisa e partiu. No momento fiquei surpreso com o voto de confiança e com receio de que 

a circunstância causasse certo impacto negativo nos demais ou abalasse nossa relação, 

mas para praticar antropologia é preciso ter jogo de cintura e preservar as boas relações 

estabelecidas enquanto trabalhamos. Ambos se solidarizaram com a atitude e afirmaram 

que já sabiam que isso aconteceria, “não te falei que você tem moral com o coroa? ”, foi 

a frase de Orácio. Com isso, tomei conta da casa e do restaurante. Com a cozinha vazia 

vendi somente bebidas e recebi o pagamento de alguns campistas. Também desbotei a 

canoa de Zé, maneira como chamam o ato de retirar o acúmulo de águas da chuva no 

interior das canoas – em tempos chuvosos essa prática acontece diariamente. Outro voto 

de confiança que me deixou muito contente foi quando Zé retornou e me emprestou sua 

canoa. Com ela pude pescar também na maré cheia acompanhando Orácio e Sandro. 

          A canoa comporta até três pessoas, uma garantindo a locomoção com um remo de 

madeira no leme, outro no meio do barco equilibrando-se delicadamente para manter a 

estabilidade da embarcação, e mais um na proa. Com três pessoas a canoa se movimenta 
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com apenas 4 dedos para fora da flor da água, por isso, garantir o equilíbrio é de total 

importância. Como a profundidade de toda região que se estende entre a barreira de corais 

e a costa, só alaga na preamar, a saída da embarcação é varejada pelo leme. Varejar é uma 

forma de navegar muito praticada em igarapés, onde é possível alcançar o fundo com o 

remo e assim é aplicada força apoiando o peso dos braços e tronco sob o mesmo já 

encaixado no chão, e assim, impulsionando a canoa para frente. Ao atingir profundidade, 

a remada volta ao normal e a embarcação começa a sentir mais as influências do mar 

aberto com ondulações, que adentram através dos corais e canais impondo ao pescador 

que preste mais atenção na dinâmica e no equilíbrio a bordo. Seguem remando até chegar 

nos pesqueiros, vale lembrar que em Moreré os pesqueiros são as próprias poças e corais 

formados pelos recifes, diferentemente de outras localidades onde os pesqueiros são 

construídos com galhos e às vezes objetos de metal e envolvem processos distintos de 

territorialidade. Nesse dia já havíamos ido até Boipeba conseguir camarão para usar como 

isca e fomos pescar de linha. As embarcações de camarão em Moreré não estavam saindo 

por conta do mal tempo, mas em Boipeba o número de embarcações é maior e alguns 

pescadores enfrentam as más condições em busca do pescado. O camarão que compramos 

é chamado de camarão tanha, de tamanho menor que os demais e com o preço mais 

barato. Nos pesqueiros o processo começa por ancorar a canoa jogando o carote na água 

(âncora feita de ferro) e em seguida começa a jogada de linha.  

          Pescar com linha e anzol é uma prática que constitui um bom exemplo a respeito 

do desenvolvimento de uma habilidade, que não é uma propriedade do indivíduo 

enquanto uma entidade biofísica, mas o resultado do campo total de relações constituídas 

pelo organismo-pessoa (INGOLD, 2015), o que implica ambiente, coisas, animais, outras 

pessoas, etc. Dessa forma, Ingold busca uma abordagem ecológica sobre o estudo das 

habilidades, sobretudo através de autores como James Gibson (1979) e Gregory Bateson 

(2000). Partindo dessa perspectiva, a skill nunca resultaria de um padrão ou automatismo 

e sim da conjugação entre percepção e ação que se encontra no desempenho de um 

movimento ou gesto. Sendo assim, a habilidade de encastoar o anzol, fixar a chumbada, 

identificar os melhores pesqueiros e arremessar a linha demandam não apenas força 

mecânica, mas cuidado, julgamento e destreza. Através da linha ocorre uma troca cinética 

entre peixe e pescador com todo um campo sensitivo conjugado a partir e através da linha 

de nylon. Esse tipo de pesca é feita com um anzol de menores proporções, do tamanho 8 
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a 12. Segundo os pescadores, o anzol 0 é para pescar peixes grandes, sem limite de peso; 

o anzol 1 para peixes grandes de 200kg a 300kg, como o canapu, conhecido como mero 

e que é uma das maiores espécies de peixe marinho; o anzol 2 serve para peixes de porte 

menor como arraia, cação, badejo, etc.; anzol 3 para bagre, arraias menores, caramuru, 

etc.; anzol 4 para peixes de fundo e de coça (pedra); O anzol 5 em diante é utilizado para 

pesca de recife. A pesca em recife nos pesqueiros pode ser feita a pé, durante a maré 

baixa, ou de canoa na preamar.  

          Como a saída de canoa depende do fluxo das marés, um certo dia saímos ao 

entardecer, pois era o momento mais adequado para o trânsito da embarcação e para a 

captura de peixes que, em geral, se alimentam com mais intensidade durante os 

crepúsculos. Com o sol dando lugar à lua pudemos capturar um número considerável de 

peixes que nos alimentaram por alguns dias, dentre eles, jabu, cioba, budião, dentão e 

bicoara. Os pescadores carregam a linha em um cesto de palha denominado samburá. Ao 

chegarem no pesqueiro é distribuída uma quantidade de iscas para que cada um tenha em 

mãos, evitando a necessidade de locomoção para alcança-las desestabilizando a canoa. A 

linha, enrolado em um tubo PVC, é desenrolada no comprimento de aproximadamente 

seis metros, somente o necessário para alcançar o centro e as extremidades do pesqueiro. 

Com a isca colocada cuidadosamente, o pescador busca camuflar o anzol o máximo 

possível para evitar que o peixe o identifique e fuja com a isca sem ser fisgado. Girando 

a linha acima da cabeça e aproveitando o peso da chumbada, é feito o arremesso. A partir 

de então, uma série de sinais percebidos pelo pescador é transmitido entre o meio aquático 

e o seu dedo indicador, no qual apoia a linha e monitora as sensações. O vento e a 

velocidade das correntes marinhas produzem vibrações na linha que confundem 

facilmente um pescador inexperiente. Por estar sempre nos recifes, os pesqueiros 

apresentam uma grande variedade de corais e pedras na sua composição, a entrada e saída 

de água nas enchentes permite o trânsito de peixes, crustáceos, algas e de moluscos como 

o polvo. Os pesqueiros são poças e locais que permanecem alagados, tanto na baixa-mar 

como na preamar. Sendo assim, o atrito do anzol e da chumbada com o fundo é mais uma 

maneira tátil de se sentir o relevo e a profundidade abaixo da superfície, esse sinal alerta 

os pescadores para a possibilidade de prender o anzol ou a chumbada nos corais e pedras. 

São carregadas algumas linhas já encastoadas de reserva para o caso da linha presa se 

romper na tentativa do pescador de soltá-la. Por isso, quando a linha emite uma vibração 
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sinalizando que o anzol encostou no fundo, o pescador faz movimentos com o braço 

semelhantes aos de uma pessoa soltando pipa, mas com a linha verticalmente invertida, 

buscando manter a isca e a chumbada flutuando um pouco acima do fundo do pesqueiro 

e abaixo da flor da água, evitando assim a perda de anzóis e chumbadas. Durante esse 

movimento, caso o pescador não tenha sentido o peixe “beliscar” a isca, a linha é 

recolhida e outro arremesso é feito. Caso o número de beliscadas e fisgadas não seja 

satisfatória, os pescadores partem em direção a um novo pesqueiro. Quando o pescador 

sente o peixe beliscar a isca, puxa a linha com um pouco mais de força afim de fisgar o 

peixe, dessa forma, o peixe não só se fisga no anzol ao morder a isca, como é fisgado pelo 

movimento que o pescador imprime baseado no sinal sensitivo que a beliscada inicial 

propicia, antecipando a fisgada pelo próprio movimento gestual feito com a linha. Então, 

o movimento da maré e do vento, o atrito com corais e pedras, os beliscões e a fisgada 

são sinais sensitivos transmitidos por meio da linha e interpretados pelo pescador 

influenciando seus gestos, decisões e sucesso. Os pescadores sabem distinguir esses 

sinais, isso só é possível através do domínio de uma habilidade que emerge na construção 

do próprio pescador imerso em um sistema de relações com o ambiente no qual se 

constitui.  A pesca de canoa nos canais é praticada por crianças quando as condições não 

estão arriscadas, algumas vezes até sem a presença dos pais. As canoas ganham constantes 

reparos dos pescadores para evitar acidentes e garantir sua eficiência. Zé me falou sobre 

uma lesma denominada localmente de buzana, ela come a madeira das canoas e tem que 

ser removida periodicamente através de maçarico, garantindo a vedação da embarcação 

e sua flutuabilidade.  

          A pesca com linha e anzol é feita nos pesqueiros também sem a presença de 

embarcações.  Durante a baixa-mar os recifes ficam descobertos e ao caminhar sobre eles 

é possível acessar poças que as canoas não podem acessar, além disso, também é possível 

arremessar a linha das extremidades dos canais onde ocorre a pesca com canoa. Dessa 

maneira são também utilizadas varas de bambu e pude perceber a presença de mulheres 

nos pesqueiros. A pesca de linha sem embarcação proporciona ao pescador um outro 

conjunto de relações ao caminhar pelos recifes, normalmente sempre levando os bicheiros 

(ferramenta para polvejar), e no percurso procuram polvos e alguns búzios como o 

buzaranha, que serve de isca para a pesca de linha.  

Segue abaixo uma relação dos principais peixes que são capturados com cada isca, 
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fato que evidencia a maneira pela qual a construção do pescador parte também de um 

entendimento sobre as idiossincrasias e preferências de cada peixe.  

Camarão – Ariocó, Dentão, Cabeçudo, Cioba, Carapitanga, Boca Torta, Barbudo, 

Bicuda e Chumberga. 

Cascuda e Chaveia- Cavala, Arraia, Robalo e peixes grandes e de fundo. 

Tainha- Xaréu, Dentão grande e Caranha. 

Polvo- Tudo menos Cavala. 

Camarão, polvo e buzaranha- Jabu, Gato, Bicoara, Budião, Cioba e Pampa de Espinha 

Mole.    

          

          No caso da pesca de linha nos recifes só são utilizados o camarão, polvo e o 

buzaranha dessa relação, os demais são utilizados para pesca embarcada em alto mar. 

Existem algumas restrições alimentares dentre os pescadores, que excluem de suas dietas 

peixes como o Papa Fumo, que possui a carne amarga, o Mangruera, por fazer espumas 

quando está cozinhando, “como se tivesse sabão”; a Arraia Mijona tem um cheiro horrível 

segundo os pescadores e, por fim, o Baiacu, pelo seu veneno letal. Como já foi dito 

anteriormente, são explorados um leque de possibilidades de conseguir o pescado, seja 

mudando de pesqueiro e experimentando outros, ou mudando de técnica e passando a 

polvejar. Durante um dia de pesca nos recifes, saímos em direção ao pesqueiro mais 

próximo, no percurso os pescadores mantêm os olhos sempre atentos rastreando possíveis 

tocas de polvo. Esse era um dia de lua morta (minguante), ou seja, as marés nem secavam 

ou enchiam completamente, e assim, os recifes ficam descobertos por menos tempo do 

que as marés de lua (cheia e nova). Ao fazer algumas tentativas no pesqueiro 

arremessando linha, os pescadores perceberam que a maré virou de vazia para enchente, 

e então nos locomovemos até o início da primeira praia de Moreré, onde fica a fazenda 

de cocos atravessada por turistas e também onde a bancada de recifes cede lugar ao mar 

aberto na parte norte do povoado. Nesse local, atravessando-o pela costa, existem 

rochedos altos que dão de frente para o mar, os pescadores afirmam ser um bom ponto de 

pesca e muitas vezes recorrido por conta da maré. Depois de várias tentativas também 

não conseguimos nada, os peixes nem sequer beliscaram. Foi aí que Orácio exclamou: 
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“sem peixe a gente não volta para casa!”, recolhemos as coisas e seguimos para outro 

pesqueiro, dessa vez no manguezal adentrando trinta metros. Na beira do Rio Aritibe 

ficou claro como o conhecimento, que emerge na busca diária por alimentos, se 

caracteriza pela versatilidade dos pescadores frente uma variedade de possibilidades e 

práticas. Ali conseguimos pegar uma dúzia de baiacus até o entardecer.  

          O baiacu é um animal imponente para muitos pescadores por ser altamente tóxico 

e venenoso - principalmente a pele e as vísceras - mas apresenta a carne particularmente 

macia e delicada. Muitos dos pescadores com quem convivi afirmaram não comer o 

baiacu sob hipótese alguma, outros afirmavam comer desde que fosse tratado por ele 

próprio, alguns ainda não confiando nas suas habilidades afirmaram que só comiam se 

um pescador experiente e de confiança fizesse o tratamento. Em todo caso, é um peixe 

evitado na dieta de todos, só é consumido se não houver outras opções, como no caso 

acima descrito. Orácio me certificou de que sabia tratar o baiacu e que já comia o peixe 

desde a infância, aprendeu a tratar observando os mais velhos. Durante a pescaria, nos 

arremessos de linha, percebi uma comunicação intensa entre pescador e peixe, sempre se 

referindo ao baiacu pela sua expertise e ressaltando suas habilidades. O pescador afirma 

que a linha deve ser puxada rapidamente ao primeiro sinal de vibração, pois o baiacu tem 

o hábito de “roubar” a isca ou, caso seja fisgado, engolir o anzol dando muito mais 

trabalho para retira-lo posteriormente.  

          Todas as práticas nas quais mergulhamos em campo pressupõem um envolvimento 

particular com aquilo que nos dedicamos a compreender, o que se difere das demais 

ciências, afinal, não estamos ali para escutar o que queremos, mas o que os outros tem a 

dizer. Quando me refiro aos outros, falo daqueles com quem estabeleço interlocução, 

pessoas, animais, ambiente e materiais de maneira geral. Engajar-se nessa disciplina é 

correr o risco de construir inimizades e desconfiança, mas também o seu oposto. Vendo 

a forma como Zé e sua família confiaram em mim durante todo o processo, não havia 

possibilidade de me negar experimentar o baiacu preparado por eles, ainda mais tendo eu 

próprio pescado uma parte dos mesmos. Uma árvore havia caído encima de fios de uma 

rede elétrica próxima ao povoado, que se encontrava sem eletricidade nesse mesmo dia, 

o trato do baiacu foi feito com lanternas, aumentando ainda mais o risco e mostrando a 

familiaridade do pescador com aquele processo, que, tranquilamente realizava. De fato, a 

carne é muito saborosa e macia, mas para nossa sorte são raros os dias em que não haja 
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uma variedade de outras opções de alimento disponíveis. O baiacu não tem escamas, o 

trato é feito com um corte cuidadoso na região da barriga. Dentre as vísceras que devem 

ser retiradas há uma bolsa onde fica armazenada a Tetrodotoxina, neurotoxina 1.200 

vezes mais mortal que o cianeto e que põe o baiacu como o segundo vertebrado mais 

venenoso do mundo. A dose da toxina encontrada em um único baiacu pode matar até 

trinta pessoas, ela se desenvolve nas gônadas e outros tecidos viscerais do peixe. A 

retirada da bolsa, denominada localmente de embigo, é feita cuidadosamente para que o 

tecido não se rompa espalhando o veneno na carne e nos demais peixe. Comemos uma 

dúzia de baiacus e à medida que a pesquisa se desenvolveu pude notar diversos casos de 

envenenamento circulando na mídia. Em Moreré, os pescadores sempre remetem a um 

caso antigo e quase imemorável para alguns, uma mulher e sua família morreram 

envenenados por conta dessa toxina, que não é produzida pelo peixe, mas por bactérias 

que se associam ao mesmo. O único caso narrado foi um tanto nebuloso e com poucos 

detalhes, basicamente serviu como baliza para enfatizar o nível de risco associado ao 

consumo e à venda do baiacu, o que o torna um pescado que se enquadra em um sistema 

de restrições alimentar local, mas não deixa de ser consumido em certa medida. Tal 

experiência me fez perceber como determinadas características de um peixe influem no 

tipo de relação que o pescador construirá no ato de caçá-lo, tratá-lo e comê-lo, e de que 

forma esse domínio é importante na própria configuração emergente do pescador.  

          Seguindo essa linha, mas no outro extremo, está o peixe mais apreciado pelos 

pescadores de Moreré. O beijupirá atinge até dois metros de comprimento e 80kg, são 

normalmente solitários, exceto ao se agregarem para desova anual, reúnem-se em recifes, 

naufrágios, portos, boias e outras estruturas. Eles podem também entrar nos estuários e 

manguezais em busca de presas, alimentam-se de peixes, crustáceos e lulas. São bastante 

curiosos e não apresentam medo dos barcos, além disso são conhecidos por “brigarem” 

na linha. Segundo Zé, o beijupirá é o peixe que faz o nome do pescador, por ser raro, forte 

e apreciado na culinária, o pescador que captura-lo deve estiar uma bandeira branca para 

divulgar o seu feito. Capturá-lo engrandece o status dos pescadores demonstrando mais 

uma vez como o peixe e suas intrínsecas características influenciam na construção da 

pessoa, participando ativamente dos processos de aprendizado. O pescador emerge a 

partir da sua imersão em um sistema de relações no qual os animais e o ambiente 

interagem com papéis fundamentais nesse processo. Zé afirma já ter pego um beijupirá 
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de 38kg, mas aponta outro pescador que já pegou um ainda maior, com mais de 60kg. A 

maneira respeitosa que Zé se põe a falar desse outro pescador demonstra a maneira dele 

perceber o mundo no qual é formado e as relações que emergem dele. As características 

do peixe refletem um ethos masculino local de construção e afirmação da identidade de 

um pescador. Suas habilidades, geradas a partir da aprendizagem, estão conectadas a um 

campo de relações que transcende o humano, são essas conexões fundamentais para 

compreender o papel e a dinâmica do pescador e do desenvolvimento de suas habilidades. 

          Dentro de um universo majoritariamente masculino, é muito comum observar essas 

condutas marcadoras de um ethos. Quanto a isso, me refiro a um conjunto de costumes e 

hábitos, no âmbito do comportamento, manifestados de maneira coletiva por determinado 

grupo e em determinado tempo. Tratam-se de regras, não estabelecidas no campo das 

formalidades, mas desenvolvidas no campo das práticas e experiências. É mais uma das 

muitas categorias construídas para tentar compreender diferentes costumes e hábitos, mas 

procuro aqui, fugir de qualquer pretensão universalizante quanto à sua utilização e utiliza-

la como baliza para compreender determinados fenômenos. Como já mencionei, a 

atividade pesqueira no povoado tem a participação das mulheres principalmente em 

etapas que antecedem ou sucedem os processos de captura, sendo assim, estão imersas 

nesse sistema de relações, mas estabelecem modos distintos de aprendizado e socialidade 

em relação aos homens. Com a inviabilidade de adentrar esse universo feminino, não 

consegui perceber e nem devo arriscar palpites rasos sobre qualquer representação de um 

ethos feminino na pesca, mas acredito ser um campo que envolve temas importantes a 

serem desenvolvidos e amadurecidos para, cada vez mais, enriquecer o entendimento 

humano sobre as dimensões do universo feminino construído a partir do aprendizado e da 

vida imersos na prática pesqueira.  

 

POLVEJAR 

          Existe uma atividade que é bastante comum no povoado e que envolve homens e 

mulheres na sua prática. Essa modalidade merece especial atenção de minha parte por ser 

a técnica mais praticada pelos meus interlocutores e também pelos demais pescadores de 

Moreré, principalmente na baixa estação. A técnica de polvejar levanta questões 

essenciais para a presente pesquisa. É praticada com a utilização de uma ferramenta 
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denominada bicheiro, que consiste numa haste de metal (ferro ou aço) fixada com 

borracha a um cabo de madeira. Essa haste é curvada na sua extremidade com o formato 

de um gancho e o metal do bicheiro é flexível. O cuidado com o material da ferramenta e 

a sua curvatura, ou seja, a construção do bicheiro, também remete à construção do 

pescador em certa medida, principalmente ao escutar um jovem dizer que “andar com o 

bicheiro todo lustroso e com a curva bem feita é a maior pala!”.  

          A técnica de polvejar, assim como as demais praticadas nos recifes, estão sujeitas 

ao fluxo das marés, e por assim dizer, das fazes da lua também. Com as marés de lua 

(cheia e nova), o coeficiente das marés é maior, ou seja, a amplitude da maré apresenta 

uma maior diferença de altura entre as consecutivas preamar e baixa-mar de determinado 

lugar. Com isso, os recifes ficam descobertos por mais tempo e numa área mais extensa. 

Em contrapartida, na maré morta (lua minguante), o coeficiente das marés é menor e os 

recifes voltam a ser alagados pela virada da maré mais rapidamente. O conhecimento 

desses fluxos é determinante para toda estruturação do dia de um pescador, as marés de 

lua minguante não impedem os pescadores de polvejar, mas restringem 

consideravelmente o seu tempo em oposição aos períodos de lua cheia e nova.  

          Nos preparativos para sair, o pescador carrega um balde ou um samburá, cesto no 

qual deposita os polvos e onde leva eventualmente alguns conjuntos de linha encastoada. 

A utilização de calçados é essencial para qualquer pessoa que transite pelos recifes; cortes 

e espinhos infeccionam com muita facilidade e geralmente são usados chinelos, mas 

alguns se previnem ainda mais utilizando botas de borracha. A prática normalmente é 

solitária, mesmo quando parte acompanhado de parceiros, o pescador se distancia dos 

demais na medida em que começa a rastrear os possíveis sinais de polvo. Caminhando 

sobre os recifes, o pescador mantém os olhos atentos a qualquer movimento ou vestígio. 

Pessoas que não desenvolveram essa habilidade, como eu, se preocupam demasiadamente 

com aonde estão pisando afim de evitar o choque com uma pedra, entrar com o pé em um 

buraco ou pisar nos ouriços, o que desvincula o meu olhar à procura pelo polvo. Os 

pescadores habilidosos, com um acoplamento sensitivo gestado ali, na relação entre 

polvo, peixe, marés, lua e ferramentas, transitam, observam e capturam com fluidez e 

eficiência.                                      

          O polvo é um molusco astuto e enigmático, sua flexibilidade ultrapassa o fato de 
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não possuir esqueleto interno como as lulas. É um predador solitário que se alimenta de 

peixes, crustáceos, outros invertebrados, e é comum o canibalismo em várias espécies, 

utilizam seus oito tentáculos com ventosas para agarrar os alimentos e desenvolveram 

visão binocular e olhos semelhantes à estrutura visual humana, o que lhes permite 

distinguir a polarização da luz. Seu mecanismo de defesa engloba as glândulas de tinta, a 

camuflagem e a autonomia dos braços. O polvo também tem um aparato sensorial 

apurado para o toque físico, com quimiorreceptores nas ventosas é possível sentir o gosto 

das coisas tocadas, e os receptores de tensão lhes permite uma melhor noção da dimensão 

e disposição dos seus tentáculos. Por não possuir uma carapaça, mas um corpo altamente 

sensível, diversos pesquisadores vêm fazendo experiências neurológicas com os polvos e 

atestando a sua inteligência. Os funcionários do Santa Mônica Pier Aquarium, na 

California, foram surpreendidos com 750 litros de água desperdiçados. Acontece que um 

polvo curioso tinha desmontado a válvula de reciclagem de água e o cano, dirigido para 

fora do tanque, fez a água escoar durante 10 horas. Uma outra característica única dos 

moluscos é que, neles, duas áreas do cérebro se especializaram no armazenamento de 

memórias. Os cefalópodes apresentam macro neurônios que são mais desenvolvidos do 

que qualquer outro invertebrado, certamente aumentando as chances de fuga dos ataques 

de predadores, além de auxiliar na captura com mais eficiência das diversas variedades 

de presas existentes em seu hábitat. Não é só o fato de terem cérebro maior e condensado, 

mas eles se destacam também por possuírem áreas no cérebro dedicadas à aprendizagem. 

E é nesse aspecto que se assemelham aos humanos, mas com um cérebro completamente 

diferente (BORREL, 2009). Esse conjunto de características faz do polvo um animal 

complexo e admirado pelos humanos, principalmente pela sua versatilidade, conseguindo 

muitas vezes “vencer” o pescador no jogo da captura. 

          Durante a maré baixa, os polvos ficam mais vulneráveis e se escondem em poças e 

buracos, é aí que as condições estão propícias para o pescador identifica-lo e captura-lo. 

A flexibilidade do polvo lhe permite adentrar em buracos minúsculos, alagados ou 

semialagados, às vezes, transitando até em solo seco entre uma poça e outra mais 

adequada para sua proteção. Ao entrar no buraco, o polvo se esconde tapando a entrada 

cuidadosamente com areia, conchas e/ou pedras, consiste em uma forma muito cautelosa 

de se proteger durante as marés mais baixas, seu momento mais vulnerável frente os 

humanos. É justamente esses sinais de esperteza que os pescadores procuram, observam 

https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
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o agrupamento das pedras, a forma como a areia se coloca frente o buraco e suas 

dimensões. Uma pessoa inexperiente, ao procurar tais sinais não vê nada além uma 

infinidade de buracos iguais. Algumas vezes o pescador habilidoso identifica o polvo 

escondido sem precisar sequer remover as pedras e conferir com o bicheiro. Nessa 

circunstância, ocorre um movimento cinestésico entre pescador-bicheiro-polvo. Ao 

identifica-lo previamente, o pescador retira as pedras e conchas que obstruem a entrada 

do buraco, em seguida, o bicheiro é colocado na entrada e o polvo põe os braços para 

fora, abraçando o bicheiro e puxando-o para dentro do buraco. Com outro bicheiro na 

mão oposta, o pescador aplica o golpe buraco adentro fisgando o polvo e o retirando da 

toca. Nesses casos em que o polvo é identificado previamente, o pescador apresenta-se 

em vantagem no jogo ritual que se procede. O polvo, caso não seja capturado, adentra no 

buraco e libera tinta na água dificultando a visibilidade. As tocas nos recifes podem 

configurar imensos labirintos, nesse caso, o bicheiro é entortado de diversas formas para 

que, através dos sentidos e privado da visão, o pescador perceba as dimensões internas 

do buraco e sinta o polvo ao encontra-lo. De outra forma, uma grande quantidade de 

buracos apresentam algumas características que indicam a presença do polvo, mas sem a 

certeza, o pescador adentra o buraco com o bicheiro buscando um reconhecimento tátil 

daquilo que está no seu interior. Trata-se de um gesto anfíbio que põe pescador, bicheiro, 

polvo e ambiente em comunicação dentro de um sistema de relações cinestésicas (gestos 

e sensações). Durante o jogo da captura, o pescador estabelece um tipo de diálogo verbal 

com o animal, personificando-o e procurando mostrar “quem é que manda” nesse 

contexto. 

           Muitas vezes o polvo consegue se afugentar do pescador, mas quando capturado é 

imediatamente sacudido no ar e atordoado para evitar que solte tinta, que além de servir 

para atrapalhar a visão de predadores também possuem odor e confundem ameaças como 

o tubarão e outros animais, que utilizam o olfato. Em seguida são fisgados no próprio 

bicheiro e utilizados para atrair outros polvos em outras poças e buracos, dessa forma 

também podem exibir os exemplares que conseguiram capturar aos outros pescadores que 

encontrar. Os primeiros a serem fisgados ficam no próprio bicheiro ainda vivos, o 

pescador coloca-os nas poças para que sua presença atraia outro territorialista e curioso 

que eventualmente esteja no local. Não é somente nos buracos e pequenas poças que os 

pescadores procuram os polvos, mas também no final dos recifes, onde os corais 
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descobertos começam a ganhar profundidade na água e dar lugar ao mar aberto. Nesses 

locais, os pescadores caminham com água na altura do joelho, com os olhos vidrados na 

água, já não procuram por buracos, mas por um vulto ou vestígio da presença de um 

polvo. Esse animal extremamente versátil encontra-se em poças e buracos rasos e até 

quase secos, assim como nas áreas mais alagadas, onde desfruta de uma considerável 

vantagem ambiental em relação ao pescador. Na água, o polvo se movimenta livremente 

e com maior velocidade, pode utilizar da visão e de todos os outros mecanismos de defesa 

desenvolvidos por ele. O pescador habilidoso, por outro lado, também desenvolveu sua 

técnica capturando com muita destreza e perícia o animal nesses locais, agora toda a sua 

atenção está voltada para identificar uma coloração avermelhada na água, escancarada ou 

em forma de vulto, e assim é feita a captura com o próprio bicheiro, fisgando-o 

rapidamente ou o encurralando e iniciando mais um jogo de habilidades de ambos os 

lados. Ao final da pescaria, os pescadores limpam os polvos capturados retirando as 

vísceras da cabeça na beira do mar.        

          Existe uma outra técnica para a captura do polvo, que consiste em pôr algumas 

gotas de água sanitária (cloro) em uma garrafa plástica ou algum outro recipiente, cheia 

de água com a tampa furada, para injetar nas tocas. O polvo é um molusco que vive em 

ambientes rochosos e recifais e ficam intocados durante o dia. Ao despejar um pouco 

dessa mistura nas poças, os moluscos saem rapidamente. Se essa técnica pega muito, 

parafraseando Sautchuck, ela pega mal. Mas pega mal em três aspectos: primeiramente 

pelo impacto que ela produz no ambiente e na população de polvos dos recifes. Em 

segundo, porque essa técnica é considerada uma covardia por não permitir ao polvo ter a 

chance de escapar, aqueles que o fazem, fazem de forma envergonhada e escondida. E 

em terceiro, pelo fato de que tal prática é proibida e considerada pesca predatória, 

extremamente nociva à vida. O problema é que o uso dessas substâncias, além de 

comprometer a qualidade do pescado, prejudica todo o ambiente ao redor, pois mata todos 

os seres vivos incluindo corais, algas, etc. Alguns pescadores relatam que após o uso 

dessas substâncias um polvo nunca mais usará aquele local. Portanto essa forma de pescar 

prejudica sobremaneira aqueles que trabalham corretamente. Essa questão remete 

também a problemas sérios vividos por pescadores espalhados em diversas localidades 

do baixo-sul e da Baía de Todos os Santos, como a pesca de bomba ou a captura de 

caranguejos com rede. Essa pescaria de caranguejo, por exemplo, não seleciona tamanho 
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nem sexo, captura qualquer coisa e em grande parte das vezes o animal que cai na rede 

fica alguns dias preso, acaba morrendo e perde seu valor comercial. O responsável pela 

instalação das redinhas, muitas vezes não retiram o aparato, promovendo o que é 

conhecido como pesca fantasma, pois os animais capturados irão morrer. Além disso, 

existe o defeso na época da “andada”, fenômeno reprodutivo, quando os animais andam 

e ficam expostos à captura, nessa época a pesca é proibida, mas sem o auxílio defeso para 

o povoado de Moreré, a captura de caranguejos na andada ainda ocorre. As demais 

práticas mencionadas não ocorrem no povoado, e o uso de água sanitária é combatido 

largamente pelos pescadores locais, mas tal prática parte de uma perspectiva produtivista, 

que cria um atalho que atravessa um complexo sistema de relações que pescadores 

estabelecem com animais e ambiente. Como o outro lado dessa mesma moeda, podemos 

analisar o trabalho já aqui mencionado (OLIVEIRA, 2012) sobre a pesca com timbó entre 

os Wapichana, um veneno vegetal utilizado para asfixiar os peixes. O processo técnico 

de pesca que utiliza estas plantas está sendo repensado em meio aos processos políticos 

de construção de consensos sociais sobre a gestão ambiental em terras indígenas, esse 

contexto revela uma grande arena política de relações sociais entre humanos e não 

humanos implicados em uma controvérsia. O conjunto de plantas genericamente referido 

como timbó está associado a entendimentos e práticas muito complexas, associadas a 

noções cosmológicas elaboradas sobre rituais ligados ao corpo e ao luto. Nesses termos a 

reciprocidade, na pesca e no consumo, emerge como ponto mais profundo e fundamental 

dessa controvérsia. 

 

REDES, APRENDIZADO E RECIPROCIDADES 

         Em Moreré, o emprego de redes de pesca é muito difundido, mas o ICMBio institui 

várias regras para tal prática, como tamanho de malha, tamanho de rede, tipo de fio e 

locais apropriados e inapropriados. Fechar a boca de rios e estuários, por exemplo, é uma 

atividade proibida por lei. O mesmo ocorre com relação às lagostas, que, segundo o 

ICMBio, trata-se de um recurso muito procurado devido ao grande valor de mercado, mas 

com uma série de normas restritivas: tamanho mínimo de captura (cauda 11cm cabo verde 

e 13cm a lagosta vermelha); só é permitido pesca com armadilha (manzuá ou covo), a 

pesca com rede caçoeira ou mergulho é proibido. Isso sem contar com a prática nociva 
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de colocar marambais no fundo marinho, que são tonéis achatados que servem como 

atrativo para lagostas e também outros pescados, são proibidos e causam um impacto 

negativo de grandes proporções segundo o órgão conservacionista; a época de defeso da 

lagosta (para permitir reprodução) é entre 1 de dezembro e 31 de maio3. Por só possuírem 

o defeso do camarão, os pescadores do povoado de Moreré navegam na interface entre 

essas normas e a transgressão, realidade persistente na maioria das populações ribeirinhas 

e costeiras em todo Brasil. Nesse ponto, a segurança estatutária contrapõe-se à segurança 

alimentar da família, onde os pescadores, sempre avançando rumo à situações de 

vulnerabilidade social, por conta dos impacto ambientais, da diminuição do número de 

pescados, aumento das normas restritivas e, muitas vezes, a restrição das áreas de pesca 

por conta da construção de empreendimentos (muito comum na Baía de Todos os Santos), 

com o apoios cada vez mais escassos do poder público (extinção do Ministério da Pesca 

e Aquicultura), leva os pescadores a estabelecer uma prioridade bem clara, alimentar a 

família.  

          Zé possui um grande arsenal de redes, de todos os tamanhos e modelos. Trançar 

redes e fazer reparos é uma prática cotidiana dos pescadores, principalmente nos dias 

chuvosos. Diariamente, em diferentes momentos, é comum observar os pescadores 

fazendo reparos e trançando novas redes, a convivência com tal prática leva ao 

aprendizado da técnica. O papel dos mais experientes nos processos de aprendizado 

consistem em guiar a descoberta, preparando contextos onde o novato possa desenvolver 

suas aptidões e ganhar experiência por si mesmo, construindo-se a partir da sua imersão 

no contexto prático de dada atividade.  

O exercício de trançar redes também remete à reflexão mencionada anteriormente, 

em analogia às considerações de Ingold (2015) no que diz respeito ao sistema pessoa-

serra-madeira. Inicialmente a corda é comprada em Valença, pelo preço e pela qualidade, 

em seguida é feito o entralho, que consiste em esticar a linha e fixar as boias, a partir da 

qual poderá levar meses para que seja completamente trançada a depender do tamanho. 

Com um ponto fixo que sustenta a corda num local alto, o pescador trança uma fileira por 

vez definindo a largura da malha e o tamanho da rede. Trata-se de um movimento rítmico, 

que implica não apenas repetição, mas uma contínua correção das imperfeições que o 

                                                           
3 Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/apacostadoscorais/o-que-fazemos/protecao.html 
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sistema exige, demandando do pescador destreza e um acoplamento sensorial 

desenvolvido a partir do desenvolvimento das suas habilidades em contextos práticos. 

Muitas vezes presenciei pescadores dançando ao som de músicas, ou conversando com 

companheiros enquanto trançavam suas redes. Aparentemente trata-se de uma repetição 

de gestos, mas na verdade, como afirma Leroi-Gourhan (1993), em um desempenho 

fluente há uma qualidade rítmica, que não se encontra no caráter repetitivo do próprio 

movimento, mas no acoplamento entre percepção e movimento, a chave para a prática 

qualificada. A atividade técnica não é conduzida contra um fundo estático (a corda da 

rede), mas num mundo múltiplo e constituído por seus ciclos particulares. Através da 

percepção, os gestos rítmicos do pescador encontram-se em sintonia com os diversos 

ritmos do ambiente, assim, qualquer tarefa, ela própria um movimento, se desdobra dentro 

da “rede de movimentos”, na qual a existência de cada ser vivo, humano ou animal, é 

suspensa (LEROI-GOURHAN, 1993, p. 282). Uma operação como trançar uma rede, por 

exemplo, não compreende somente um movimento, mas um conjunto de movimentos 

concorrentes, dentro e fora do corpo. O pescador experiente é aquele que pode mais ou 

menos harmonizar esses vários movimentos uns com os outros, de modo que ressoem ou 

estejam em sintonia. Por isso conseguem trançar uma rede enquanto conversam; a cada 

nó o pescador deve perceber se a distância da malha está correta, se a posição e o aperto 

do nó estão corretos, além de dar atenção àquelas pessoas que passam e param para 

conversar, ou que passam e cumprimentam. O pescador harmoniza diversos movimentos 

em confluência, sendo ele próprio o motor da operação e o produto da mesma. Um 

pescador, para ser reconhecido como tal, deve estar em sintonia com animais, ambiente, 

materiais e outros humanos, o saber fazer é um fator preponderante na construção do 

pescador em Moreré.   

         O saber fazer, desenvolvido a partir do engajamento prático em um sistema de 

relações mais amplo, está configurado a partir de processos de aprendizado que, como já 

mencionei, busca guiar a descoberta ao invés de restringir esse processo à oralidade ou 

formalidade, como é tradicionalmente trabalhado. Dessa forma, buscando inserir-me no 

ritmo das atividades e arriscar-me também na prática de diferentes técnicas de pesca, a 

aprendizagem foi um dos temas mais frequentes de diálogo com os meus interlocutores, 

como foco de observação e de experimentações práticas. Carlos Sautchuck (2007; 2015) 

produziu uma bela reflexão sobre os processos de aprendizado enquanto uma ontogênese 
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ou tecnogênese, a respeito dos pescadores no estuário do Amazonas. Diferentemente do 

que pude notar no povoado de Moreré, Sautchuck constatou que haviam dois processos 

muito particulares e distintos de aprendizagem entre pescadores costeiros e laguistas, tais 

processos não produzem interlocução na sua tese, na qual um aprendiz de laguista não 

costuma se arriscar em alto mar, assim como um aprendiz da pesca costeira não se engaja 

na prática com o arpão. Em Moreré os pescadores são versáteis, engajam-se em diversas 

atividades que também exigem um conhecimento e interlocução com o ambiente, como 

guiar turistas. Mas estou inclinando a concordar que há uma ausência de investimento 

etnográfico que se dedique efetivamente à processos de aprendizado, além do fato de que 

os estereótipos de aprendizagem “tradicional” e “moderna” não são suficientes para 

abarcar um processo tão dinâmico. Sautchuck trabalha com alguns autores que também 

desenvolveram reflexões constatando a insuficiência e inexatidão da oposição entre 

formal e informal, tradicional e oral ou escolar-escrito (SAUTCHUCK, 2015, COHN, 

2005; GOMES, 2007; INGOLD, 2004; LAVE, 2011; ROGOFF, 2009; PELISSIER, 

1991; STRAUSS, 1984). Como observa Chamoux (1981), em seu estudo com os nahuas 

do México, as transmissões escritas têm naturezas diversas e as formas de oralidade e 

suas codificações também são inúmeras e variadas (CHAMOUX, 1981, p.91), pois, o 

critério de diferenciação não pode ser o meio de transmissão (oralidade ou escrita), mas 

a forma de relação estabelecida pelo noviço com tudo aquilo que lhe cerca em cada tipo 

de aprendizagem.  

          Também devo concordar com Sautchuck quando afirma que “não seria exagerado 

dizer que Ingold desenvolve a mais potente formulação acerca da aprendizagem na 

antropologia depois dos múltiplos efeitos gerados pela voga do interesse mais geral pela 

‘prática’ e pela ‘experiência’” (SAUTCHUCK, 2015, p. 122). Tais interesses, de modo 

geral, nos leva a considerar inadequadas, insuficientes ou imprecisas explicações como 

transmissão oral, imitação e familiarização. Em Da transmissão de representações à 

educação da atenção (INGOLD, 2010), Ingold se volta precisamente contra corolários e 

pressupostos das teorizações sobre cultura e cognição, fazendo do objeto último da 

antropologia a vida, fundamentada na prática:  

Estes pressupostos são, especificamente, que o conhecimento é informação, e 

que seres humanos são mecanismos para processá-lo. Devo argumentar que, 

pelo contrário, nosso conhecimento consiste, em primeiro lugar, em 

habilidades, e que todo ser humano é um centro de percepções e agência em 
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um campo de prática (INGOLD, 2010, p.7).        

          Trata-se de um movimento que avança numa apreciação etnográfica da 

aprendizagem para além da sua dinâmica sociológica, incluindo no cerne das 

preocupações as relações com artefatos, ritmos e tudo aquilo imerso em dada atividade 

prática. Tal perspectiva de aprendizagem me fez lembrar da obra Pedagogia do oprimido, 

escrito pelo pedagogo, mas também filósofo, Paulo Freire. O autor chega a considerações 

muito interessantes e uma crítica muito consistente ao modelo dito “formal” de educação, 

denominada por Freire como “bancária”.  

Quanto mais analisamos as relações educador-educandos, na escola, em 

qualquer de seus níveis, parece que mais nos podemos convencer de que estas 

relações apresentam um caráter especial e marcante- o de serem relações 

fundamentalmente narradoras, dissertadoras. Narração de conteúdo que, por 

isto mesmo, tendem a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto. Falar da 

realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem-comportado, 

quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio à experiência 

existencial dos educandos, vem sendo, realmente, a suprema inquietação dessa 

educação. Nela, o educador “enche” os educandos com os conteúdos de sua 

narração. A palavra, nessas dissertações, se esvazia da dimensão concreta que 

devia ter ou se transforma em verbosidade alienada e alienante (FREIRE, 1994, 

p.80). 

          Chamou-me atenção as conexões entre a reflexão de Ingold (2015), que desenvolve 

uma sofisticada visão da aprendizagem enquanto ontogênese das pessoas (humanos e 

não-humanos), e a reflexão de Freire (1994), que reivindica uma educação também 

fundamentada na prática e em experiências concretas do cotidiano, como forma 

emancipadora de aprender engajando-se na vida. Apesar de serem teorias com grandes 

afastamentos, em 1968 Freire já desenvolvera uma perspectiva filosófica com relação aos 

processos de aprendizado e constituiu um verdadeiro projeto de intervenção social e 

pedagogia libertadora no Brasil e no mundo. Tais considerações produzem singulares 

analogias com o fato de que Zé, um dos meus principais interlocutores, assim como um 

número considerável de pescadores com os quais convivi, se fizeram ao mar, tornando-

se pescadores experientes e reconhecidos através de um vasto e dinâmico domínio 

técnico, mas completamente desafinados com a escola e os seus programas e ritmos 

acadêmicos. Pensar esses dois problemas me fez perceber que a essência da educação 

como prática da liberdade está fundamentada na dialogicidade, que é o pressuposto básico 

da prática antropológica e do desenvolvimento de habilidades a partir do engajamento nas 

experiências da vida. Guiar a descoberta e produzir situações em que o aprendiz 

desenvolva sua própria habilidade pode ser notado, por exemplo, no corriqueiro trabalho 
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de trançar uma rede no povoado. Diariamente, com a recorrência da prática, em algum 

momento eu mesmo me arrisquei trançar algumas malhas com orientações de Zé, mas o 

meu ímpeto partiu de vê-lo repetidas vezes trançar, reparar e organizar redes diariamente, 

até nos períodos mais difíceis para a pesca nessa modalidade. Os fortes ventos deixam a 

maré com maiores ondulações e riscos eminentes de naufragar embarcações e danificar 

os equipamentos.  

          Assim como eu me empenhei em trançar algumas malhas de rede, as crianças o 

fazem constantemente. Sob orientação dos mais experientes elas aprendem essa dentre 

outras técnicas relacionadas à pesca. Acompanham os pais na canoa, no mangue e nos 

recifes, mas não acompanham os mais velhos na pesca embarcada em mar aberto antes 

dos 15 anos de idade. A vantagem da configuração do ambiente na localidade é 

fundamental nesse processo de aprendizagem. A bancada de recife protege uma extensa 

área de mar (o que configura poças e águas rasas e claras), onde as crianças tem liberdade 

de pescar e navegar nas canoas ou caminhar nos recifes até mesmo sem o 

acompanhamento dos pais em determinada idade, desenvolvendo habilidades na 

interação direta com os artefatos, os animais e o ambiente. Mas constantemente seguem 

os mais velhos, e assim, aprendem a partir de situações proporcionadas para que 

desenvolvam-se imersos em tal contexto prático e técnico. É comum ver as crianças 

pescando na maré baixa, acompanhados dos mais velhos nos recifes ou em canoas. Até a 

média dos 10 anos de idade as crianças vão acompanhadas dos mais velhos para os 

pesqueiros. Caminhar nos recifes não é uma tarefa fácil para os inexperientes, existem 

inúmeros casos de turistas que feriram os pés nos corais ou em ouriços e sofreram graves 

infecções, além de torções, fraturas, etc. Isso ocorre porque as pedras, os corais, e os 

animais, assim como os pescadores, estão em constante mudança e transformação. A 

interação do humano com esse tipo de terreno no movimento do caminhar exige 

acoplamento sensitivo com os diversos fatores em interação, o que permite identificar 

quais trechos alagam mais rápido, quais corais cedem com mais facilidade, quais 

infeccionam, etc. Seguindo o passo dos pais, eles aprendem a caminhar entre as poças, 

pedras e corais, e ao chegar no pesqueiro brincam e praticam a pesca de forma vigiada, 

para que não perturbem os animais de forma desnecessária e desrespeitosa, ou que se 

machuquem. Ganhando mais experiência e maturidade, os jovens passam a explorar o 

ambiente sem a necessidade da atenção integral dos mais velhos.  
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           No final da praia de Bainema, em meio a uma imensidão de praia, existem duas 

cabanas de pescador. São feitas de madeira e uma delas pertence a Zé, a outra a um antigo 

e experiente pescador chamado Zé Macaco. Ao contrário de Zé (meu principal 

interlocutor), Zé Macaco não se dedicou ao mercado do turismo, vive imerso na atividade 

pesqueira. É comum vê-lo trançando e colocando redes, tratando peixes, colocando cestos 

para lagosta, polvejando, enquanto os seus dois filhos correm livremente. Quando os 

conheci tinham uma faixa de 7 e 5 anos, desde muito jovens manuseavam redes, boias, 

canoas, peixes, crustáceos e todo tipo de bicho que se mexia. Voltando ao povoado alguns 

anos depois para fazer essa pesquisa, os dois, já mais crescidos, sabiam manusear um 

bicheiro, exploravam a região sem a presença do pai e agora também podiam mexer em 

facas e anzóis no momento da pesca. Uma época marcante para um jovem no povoado é 

quando, ainda na juventude, começam a manusear facões. Trata-se de uma fase de 

afirmação da masculinidade, mas são constantemente orientados pelos mais velhos 

quanto ao uso de tais ferramentas, correndo o risco de serem proibidos caso façam maus 

usos. Todos esses artefatos fazem parte ativa e significativa na formação da pessoa no 

povoado, são relações de atuação e formação simultâneas, tanto para os humanos quanto 

para os artefatos. Os filhos de Zé Macaco, que se criaram ao mar imersos na pesca, tem 

tido bastante dificuldade de comportamento e concentração às aulas na escola. A própria 

pesca como um trabalho configura a socialização das crianças, mas esbarra no Estatuto 

da Criança e do Adolescente e na educação enquanto um direito subjetivo, o que gera 

incongruências entre o que se vive no cotidiano e o que se deve aprender na escola. 

Grande parte dos pais pescadores colocam os seus filhos na escola. Em Moreré só existe 

uma, que é de ensino básico e fica na Rua do Cajueiro. Os ensinos fundamental e médio 

são feitos na Velha Boipeba, trajeto no qual o trator exerce um importante papel levando 

e trazendo os jovens entre os povoados.   

           A cada ano que passa, a variação de opções de trabalho frente a pesca vem se 

multiplicando e mostrando um maior potencial rentável aos moradores. Os jovens não se 

inserem na pesca como na época em que o fluxo de turistas não era tão intenso. O filho 

de Zé, por exemplo, não pratica a pesca, ajuda o pai no camping e no restaurante, trabalha 

para a prefeitura, mas não se empenha em extrair alimentos do mar, dos recifes ou do 

mangue. Essa segurança financeira gerada pela alta estação faz com que os pescadores 

mais velhos abandonem a pesca mesmo que parcialmente, focando seus recursos no 
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desenvolvimento de um bom negocio para atender aos turistas. Refiro-me àqueles 

pescadores que mesmo com lancha e um arsenal de equipamentos, já não se arriscam ao 

mar aberto em qualquer circunstância climática ou no que se refere ao fluxo de turistas. 

Por outro lado, alguns pescadores já aposentados pela carteira de pesca, ainda pescam 

constantemente, mas praticam outras modalidades ao invés da pesca embarcada em alto 

mar, onde costumavam passar dias. Dessa forma, a variação de opções à pesca vem 

colocando a atividade em um contexto de vulnerabilidade, já que os jovens têm, 

paulatinamente, buscado desenvolver negócios no turismo ao invés de se formarem 

pescador. Da mesma forma, pescadores mais velhos e experientes como Zé, também 

priorizam os negócios, muitas vezes comprando pescado em Boipeba para suprir a 

demanda do restaurante. Ainda assim existe uma parcela da população local que não se 

inseriu nesse fluxo turístico através da constituição de negócios, mas sim no escoamento 

do pescado extraído. Com isso, a atividade vive essa interface, um emaranhado entre duas 

formas de trabalho e economia que coexistem em um mesmo contexto.   

          Na baixa estação, durante os meses de inverno, a incidência de vento leste algumas 

vezes dura até uma semana. Um certo dia, depois de dez dias aprendendo e praticando 

outras modalidades de pesca, ainda aguardava o momento em que as condições 

favorecessem a utilização de redes para poder acompanha-los, e então Zé combinou de 

colocarmos uma rede de espera nos pesqueiros. Enquanto nos preparávamos para partir 

passou um outro pescador, e como de costume, parou para conversar. Disse que havia 

colocado rede um dia antes no mesmo pesqueiro que estávamos indo, só pegou dois 

peixes. Zé imediatamente cancelou a tarefa, colocar rede de espera com a instabilidade 

dos ventos e após saber que havia pouco peixe no local era um risco desnecessário de 

causar danos à rede. A rede de espera é fixada nos corais durante a maré baixa. Quando 

a maré enche, os peixes transitam e a rede assume o fluxo da água se desprendendo das 

pedras e retendo algumas espécies. A malha utilizada é larga e só captura peixes maiores, 

em compensação o comprimento da rede é extenso e o seu peso contribui para ocorrência 

de fissuras e rasgos durante a maré alta e sob efeito dos ventos. Colocada durante a maré 

baixa, os pescadores vão mariscar a rede assim que a maré abaixar novamente, em certas 

situações essa etapa pode ser realizada durante a noite dependendo do horário das marés 

de determinado dia. A agilidade em verificar os pescados se dá pelo fato de que os peixes 

morrem na rede e apodrecem no seco caso não sejam retirados no tempo ideal, 
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inviabilizando o seu consumo. Isso implica em uma temporalidade própria do processo 

técnico, já que tal tarefa é inadiável. Sendo assim, o vento leste se torna preponderante 

para a prática de diversas modalidades de pesca no povoado. Busquei então, tentar 

perceber como se dava a dinâmica de determinadas práticas a partir do meu insucesso em 

inserir-me nelas. Em geral, as técnicas que empregam o uso de redes foram as que mais 

tive dificuldade de acessar durante a minha estadia em campo no inverno, sucessivas 

vezes os ventos e a chuva prorrogavam os planos até que se alterassem.  

          A rede de caída é lançada para fora dos recifes, fica presa em duas âncoras, duas 

boias e uma bandeira. A rede é lançada na maré alta, por isso necessita de uma 

embarcação, mas não necessariamente uma lancha, a atividade é praticada na maioria das 

vezes usando canoas. Fixando uma ponta da rede com uma das âncoras, o pescador 

transita com a canoa esticando a rede e fixando a outra ponta, posteriormente é colocada 

a boia e a bandeira como marcação para que no dia seguinte o pescador identifique e 

marisque a rede. Essa rede também possui uma malha maior, sendo ideal para capturar 

peixes grandes e evitar espécies pequenas e filhotes. Durante o inverno a pesca embarcada 

é muito dificultada pela ação dos ventos intermitentes, mas ainda assim alguns pescadores 

se arriscam a enfrentar o mar aberto. Depois de alguns insucessos na tentativa de 

acompanhar as modalidades de pesca que utilizam rede, consegui agendar o que seria 

mais um insucesso proveitoso: sair para pescar em alto mar com um pescador reconhecido 

no povoado, Altino.  

          Combinamos de sair às cinco horas da manhã, quando a maré estivesse 

suficientemente alta para embarcar e partir com a lancha para alto mar. Vale lembrar que 

a percepção temporal (temporalidade) dos pescadores e moradores do povoado se 

diferencia muito da nossa, desenvolvida no ritmo da cidade grande. Os pescadores em 

particular, tem uma grande baliza temporal enraizada no movimento das marés e no ciclo 

da lua, sendo assim, seus próprios movimentos estão harmonizados aos movimentos 

desses componentes, muitas vezes colidindo com a perspectiva temporal cronológica 

habitual do mundo moderno e dos centros urbanos, desenvolvidos a partir dos processos 

de industrialização. Quando um pescador fala que vai sair às cinco, ele na verdade está 

dizendo que às cinco horas as condições provavelmente serão as ideais para partir, porém, 

é bastante comum que o pescador, assim como as condições, esteja pronto para sair às 

quatro horas, por exemplo. Falarei mais um pouco sobre a questão da temporalidade no 
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capítulo seguinte, onde ficará mais evidente de que forma essa temporalidade local se 

choca com a temporalidade urbana que adentra o povoado na alta estação de 

movimentação turística.  

          Acordei às quatro horas da manhã, percebi no telhado do quarto os fortes ruídos do 

vento acompanhados de uma leve garoa. Devagar, me levantei e terminei os preparativos 

para encarar a pescaria custe o que custar, organizei equipamentos de filmagem, comida, 

linhas, anzóis, etc. Ao sair na beira da praia notei uma movimentação de pescadores 

próximo à casa de Zé, em torno de um barco com as cores semelhantes à lancha de Altino. 

Aproximei-me, e lá estava Zé, Altino e outros pescadores em torno da lancha de um 

companheiro que se soltou durante a noite e encalhou na praia. O vento forte rompeu a 

corda que segurava a embarcação ao carote (âncora), à deriva, ela se chocou com as 

pedras na beira da praia, rompeu o casco e encalhou. Fiquei descontente pelo prejuízo do 

pescador, mas me mantinha confiante por não ter sido a lancha de Altino, assim a 

possibilidade de acompanha-lo na pescaria ainda estava de pé. Não durou muito, o 

pescador logo viera me informar que não sairia em tal dia, pois deveria ficar para ajudar 

o companheiro. Nesse exato momento percebi que acontecia ali algo interessante, com o 

passar do tempo foram se reunindo um número cada vez maior de pescadores em torno 

da embarcação. Aqueles que eram donos de mercearias deixavam as filhas ou filhos 

trabalhando para que fosse até a praia ajudar, outros como Zé, deixaram o camping e o 

restaurante vazios em pleno sábado para também ajudar com a embarcação. Um grupo de 

aproximadamente trinta pessoas, composto por diferentes gerações de pescador, 

começaram o trabalho coletivo empurrando a lancha para fora da água, onde poderia ser 

reparada posteriormente sem arriscar novos danos. A presença de pessoas ajudando era 

majoritariamente masculina, algumas esposas e filhas transitavam e paravam para 

observar de longe, o que não quer dizer que as mulheres não estavam ajudando em outros 

aspectos, para que todos os pescadores estivessem ali reunidos era necessário que suas 

esposas ou filhas assumissem as tarefas que por hora foram interrompidos de fazer.  

         Prontamente apareceu um motorista de trator para ajudar a retirar a embarcação da 

água, além disso foi necessário cavar a areia em volta do barco e fixar troncos de madeira 

no chão para que a lancha deslize sobre os troncos encontrando menor atrito do que na 

areia. Além do trator puxando a embarcação através de cordas tracionadas, dezenas de 

pescadores, moradores e até turistas empurravam o barco. O número de homens dispostos 
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a ajudar já era maior do que o espaço para apoiar as mãos e aplicar força; percebi algumas 

pessoas que não alcançavam uma posição ideal, mas ainda assim apoiavam uma das mãos 

como num gesto mais figurativo do que efetivo de auxílio e participação.  

Ao conversar com Zé, questionei se essa determinação em ajudar outro pescador 

com problemas era recorrente e ele me disse: “Com certeza é nossa obrigação, pois 

amanhã pode ser eu”. Não havia como não lembrar imediatamente da obra de Marcel 

Mauss, Ensaio sobre a dádiva (1974), onde, partindo dos seus próprios pressupostos 

teóricos universalizantes, fala em contrato para exprimir a sociabilidade gerada pela 

dádiva. Não se trata de um acordo individual, mas de regras da organização social. Nela, 

“os contratos fazem-se sobre a forma de presentes” (MAUSS, 1974, p. 41), transportando 

a teoria maussiana para a pesca em Moreré, tais contratos se dariam a partir da presença, 

tanto quanto do presente. O pescador tem que estar presente no momento em que um 

companheiro está com problemas, mesmo que não haja espaço para empurrar o barco, a 

presença é reconhecida e retribuída sucessivamente. Como já mencionei, a presença não 

consiste somente na observação, não existe observação sem participação. Mauss (1974) 

produz sua obra em um contexto no qual a grande maioria dos antropólogos e cientistas 

sociais buscavam teorias sintetizantes. Para isso tratou da Polinésia (Capítulo I), das Ilhas 

Andaman, no Oceano Índico, Melanésia e do noroeste americano (Capítulo II), das 

chamadas sociedades antigas (Roma, Índia, povos germanos) no “Capítulo III e da Europa 

moderna (Conclusão). Com isso, não pude deixar de citar a contribuição inegável que tal 

autor deu, ao mostrar como a troca em diferentes povos, permite a comunicação dos seres 

humanos e um exercício de intersubjetivodade. As trocas são simultaneamente 

voluntárias e obrigatórias, interessadas e desinteressadas, mas também simultaneamente 

úteis e simbólicas. Trata-se de um exercício de solidariedade, que é também um exercício 

de humildade, que lhes permite se reconhecer nos demais. Por volta do meio dia de 

sábado, a embarcação foi completamente removida da água e posicionada em solo firme 

com segurança. Todo acontecimento decorrente dos fortes ventos mostra como o 

ambiente interage na construção de uma organização social. Logo em seguida, Zé e outros 

pescadores reforçaram as cordas de suas canoas e lanchas, em alguns casos adicionando 

mais um carote para garantir a segurança das embarcações.  

          Não havendo pescaria, voltamos para casa de Zé, de onde parti logo em seguida 

para acompanhar alguns pescadores mais jovens trabalhando em um outro circuito que 
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está sempre presente, mas ainda bastante discreto nos meses de inverno. O fluxo de 

turistas durante o inverno inclui um número bastante reduzido de pessoas em busca de 

campings, em grande medida, são visitantes de fora da Bahia, de outras regiões do país 

ou do mundo em que as férias coincidem com o inverno brasileiro. Um dos principais 

passeios recorrido pelos visitantes é para conhecer a Ponta dos Castelhanos, para isso 

necessitam de um guia “nativo”, que inclui moradores nascidos ou não na localidade, mas 

em geral são pescadores jovens, que estão sempre buscando assumir diversificados tipos 

de trabalho no povoado. Foi aí que acompanhei Orácio em um passeio que já havíamos 

feito outras vezes, mas dessa vez acompanhando-o como guia turístico. O dia era de maré 

morta, Zé não estava pescando e todos os pescados comercializados no seu restaurante 

estavam sendo comprados em Boipeba. As marés não atingiam seu coeficiente mais baixo 

nem mais alto, alagando rapidamente os recifes e limitando a pesca de linha e o polvejar. 

Acompanhei Orácio como guia de um grupo com três casais chilenos. Durante o caminho 

pude perceber a presença de outros dois grupos sendo guiados por um pescador e um 

morador do povoado nascido em Salvador. É muito comum encontrar pessoas não 

nascidas, mas moradoras antigas do povoado, que trabalham em pousadas, bares, 

restaurantes, ou que tem seu próprio negócio. 

           É sempre aconselhado aos turistas que pretendem ir à Ponta dos Castelhanos, que 

contratem um guia. O caminho, partindo da vila, pode ser através do mar fretando uma 

embarcação, mas é mais comum que isso ocorra no verão, quando as águas estão mais 

calmas e há uma quantidade muito maior de turistas para compartilhar o valor do frete. 

Partindo do povoado, os turistas são guiados a caminhar toda a extensão da praia de 

Bainema até o início do manguezal, a partir de onde requer a destreza do guia. O 

manguezal é um ambiente completamente sujeito aos fluxos da maré, uma maré cheia 

apaga pegadas e vestígios, dificultando o caminho para os desavisados. Além disso, 

configura grandes labirintos e entradas muito semelhantes umas às outras, principalmente 

aos olhos de quem não conhece o percurso. Os guias devem estar atentos aos horários da 

maré, e essa atenção é monitorada constantemente a medida que caminham e observam 

os sinais mais discretos emitidos pela mesma, ou pela relação entre as marés e as plantas, 

sonoridades e faculdades de percepção desenvolvidas em sua emergência contínua nesse 

ambiente.  

          Após transcorrer o caminho através do mangue, os turistas chegam a um estuário, 
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a embocadura larga de um rio sujeito ao fluxo das marés. Atravessando o Rio Catu, 

chegamos à desembocadura que é conhecida como Posta dos Castelhanos. O nome Ponta 

dos Castelhanos, se dá por conta do naufrágio do navio espanhol Madre de Diós em 1534, 

hoje o ponto onde se encontra o naufrágio é frequentado por mergulhadores na região. A 

praia é deserta, sem nenhuma infraestrutura turística, rodeado por uma densa Mata 

Atlântica e com um imenso manguezal bem preservado que abriga grande variedade de 

crustáceos como caranguejo, aratu, siri e lambretas. A única infraestrutura existente no 

local para atender os turistas são pequenas barracas de madeira e palha, feitas por 

pescadores e moradores de Moreré ou Cova da Onça (São Sebastião). Para atravessar o 

rio, é necessário a ajuda de canoeiros, que são pescadores que atuam quase sempre nessa 

região e cobram uma taxa para atravessar os turistas. Na Ponta dos Castelhanos, as 

barracas oferecem mariscos e peixes capturados no próprio manguezal pelos pescadores. 

No inverno só costumam funcionar, no máximo, duas barracas dependendo da quantidade 

de turistas, um contraste muito grande com a alta temporada.  Ao retornar para o centro 

do povoado, o guia aguarda o tempo da maré para atravessar o manguezal voltando pelo 

mesmo caminho ou seguindo por Salinas, outro local visitado por turistas e que fica 

situado ao longo do Rio Catu, apresenta um extenso banco de areia e águas calmas. 

          Assim como a maioria dos serviços, os preços de campings, restaurantes e passeios, 

são todos mais baixos e negociáveis durante o inverno. Um guia recebe uma quantia 

importante para esse período, mas não se compara ao lucro que ele garante na alta estação. 

Tanto na baixa quanto na alta, eles diversificam ainda mais suas atividades atuando além 

do mar, como guias turísticos, na construção civil, ajudando nos campings (nessa época 

árvores soltam muitas folhas e é recorrente os proprietários precisarem de um ajudante), 

carregando e descarregando embarcações, descascando coco, trabalhando em pousadas e 

alguns, como o filho de Zé, conseguem empregos com a prefeitura, principalmente na 

área de limpeza pública. Na medida em que entra o mês de agosto, os ventos começam a 

dar tréguas maiores aos pescadores, assim como aos turistas, aumentando continuamente 

o número de visitantes e modificando gradualmente a sua dinâmica até seu ápice, o Ano 

Novo. Somente a partir do mês de outubro e novembro que o sol passa a predominar em 

grande parte do tempo, o período de férias e recessos começa, bem como o verão e todo 

seu impacto no comércio: é o início da alta estação...  

   



110 
 

 
 

CAPÍTULO III  

A ALTA 

 

          Percebam que, ao me referir a baixas e altas estações, estou diferenciando dois 

momentos representativos para a dinâmica da prática pesqueira e das demais formas de 

trabalhar e viver no povoado de Moreré. A baixa estação é toda aquela na qual o fluxo de 

visitantes não interrompe ou prepondera sobre a pesca na região, consiste nos meses de 

março a outubro, com raros picos de movimentação em alguns feriados como a Semana 

Santa. A alta estação é aquela na qual a atividade turística exerce um papel significativo 

em grande parte do tempo, o que gera novas formas de adquirir lucro para os moradores 

e aumenta a capacidade de escoamento do pescado.  

          A partir do mês de agosto, os pescadores e demais moradores que mantém comércio 

ou serviços na alta estação, começam os preparativos para aguardar os visitantes como, 

por exemplo, na construção e reparos em barracas de palha, nas quais vendem tapioca, 

bebidas, etc. Anualmente, os donos de campings têm ampliado seus espaços disponíveis, 

Zé abre clareiras e planifica algumas áreas mais acima do seu terreno todos os anos, com 

isso aumenta os locais reservados para colocar barracas, alega nunca ser o suficiente para 

receber a crescente demanda de turistas nos picos da alta estação, como no Ano Novo. 

Sua família, incluindo os mais jovens, ajudam nas tarefas de limpar o terreno, colher 

mangabas, mangas, cocos e outras frutas para o restaurante, varrer as folhas e lixos 

deixados pelos visitantes, ir a Boipeba ou Valença comprar mantimentos e bebidas, 

organizar a cozinha e desenvolver coberturas no camping, pescar, armar ratoeiras, guiar 

turistas, servir as pessoas no restaurante, calcular, cobrar e lidar com os consumidores, 

dentre outros serviços; na cozinha protagonizam as mulheres, no trato e no preparo do 

pescado e demais alimentos. Todas essas atividades constituem também o universo de 

aprendizado no qual, tanto os mais jovens quanto os mais velhos estão imersos na alta 

estação. Um grande diferencial para essa época é a mudança dos ventos. Com a entrada 

dos ventos norte e noroeste, as águas ficam calmas e, consequentemente, passam a ficar 

translúcidas, indo de águas sem quase nenhuma visibilidade para piscinas naturais, cartão 

postal conhecido mundialmente como principal atrativo da localidade. 
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          Com o fim do inverno, tive que retornar para casa e prosseguir com o mestrado e 

outras responsabilidades que me cabiam no momento, mas infelizmente enfrentei ainda 

mais dois meses de greve dos Programas de Pós-graduação. Nesse período, mantive 

contato constante com meus principais interlocutores e revisei as minhas anotações e 

imagens. Ressalto a importância fundamental que o uso de equipamentos audiovisuais 

teve na configuração do presente trabalho e na construção de uma dialogicidade entre o 

meu domínio técnico de tais equipamentos em constante comunicação com domínios 

técnicos aos quais me dediquei compreender. Os equipamentos audiovisuais, como forma 

de sedimentar relações e atuar frente uma dinâmica com ritmo próprio e interesses difusos 

por parte dos meus interlocutores, foi essencial para pensar as ponderações e 

considerações que trato na presente etnografia. Diariamente, durante a noite, revíamos 

todas as imagens produzidas durante o dia. A partir desse processo desenrolou-se um 

compartilhamento de ideias com relação ao uso de tais imagens. Enquanto eu procurava 

captar ângulos precisos que mostrassem o desempenho corporal e o uso de ferramentas 

em determinados contextos práticos do exercício de técnicas, os pescadores buscavam 

fazer das imagens um produto convidativo, com uma característica musical e que ressalte 

as belezas do ambiente e das práticas daqueles que ali vivem de uma forma um tanto 

romanceada. Em geral, eles mostravam interesse por um produto no qual pudessem dar 

visibilidade ao povoado e atrair um maior número de visitantes na alta estação. 

Elaboramos uma ideia do que seria o produto, e durante o período em que retornei para 

casa finalizei as edições sob exigentes cobranças de agilidade na publicação por parte 

daqueles presentes nas imagens. Esse movimento consiste em um fator elucidativo quanto 

à constante mutação pela qual passam as ideias iniciais que levamos a campo. O fato de 

pensarem um produto essencialmente convidativo e romanceado descortinou uma 

hermenêutica, uma compreensão alcançada fora do método, que me permitiu ressignificar 

o uso que fiz das imagens durante a pesquisa e também a própria dinâmica na qual estão 

imersos os pescadores e suas visões de mundo.  

          Ao publicar o vídeo4, uma variedade de pessoas que já haviam visitado o povoado 

reconheceram os moradores e se comunicaram através de redes sociais elogiando as 

imagens. Um dos moradores de Moreré presente no vídeo trabalha em uma pousada, na 

                                                           
4 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OU1scJo8tBo 
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qual possui acesso à internet e com isso mantém contato com pessoas de diferentes partes 

do mundo. Prontamente entravam em contato muito alegres e satisfeitos por terem sido 

procurados por pessoas que assistiram o vídeo afim de tecer elogios. Um feedback, 

mesmo não sendo exatamente como eu imaginava, aconteceu. Na verdade, esse feedback 

se deu para além das imagens e da pesca, a minha presença era bem-vinda em diversos 

aspectos para as pessoas envolvidas na construção dessa pesquisa, como um exercício de 

compreensão dialógico em toda sua composição. O vídeo alcançou mais de mil 

visualizações e todas as vezes que seus participantes me encontram, relembram com 

alegria da existência do mesmo. Essa busca por visibilidade, a exaltação de certas 

características e conhecimentos locais, são algumas das artimanhas de pescadores e 

moradores que, na alta estação, se empenham em participar da economia que gira em 

função do turismo.  

         Os processos de aprendizado e construção da pessoa agora estão para além das 

atividades desempenhadas no mar, nos recifes ou no mangue, de caráter extrativista. Tais 

práticas estabelecem uma interlocução com o trânsito constante de turistas e as suas 

implicações. A pesca só se apresenta predominantemente interrompida nos dias mais 

lotados do ano, que configuram os picos da alta estação, são eles os feriados de Ano Novo 

e o Carnaval.  As crianças, agora continuam acompanhando os mais velhos na pesca, mas 

além dessas atividades interagem com os visitantes em trânsito constante, jogando bola, 

enquanto ajudam os pais ou nos próprios recifes e piscinas naturais. Não só a extração do 

pescado está condicionada em grande parte ao movimento de turistas, como a sua própria 

comercialização. Os adultos e os mais velhos, caso não se desloquem afim de alugar suas 

casas, também mantêm interlocução e trânsito direto com turistas vindos dos mais 

variados lugares do mundo. Esse movimento não condiz com a ideia de que os pescadores 

preparam os estoques durante a baixa estação para se dedicarem exclusivamente ao 

atendimento a turistas na alta estação, mas sim na confluência de práticas que englobam 

inclusive os processos de aprendizagem e socialidade. Mesmo com o estoque de pescado 

preparado desde a baixa estação, a alta demanda de turistas e a capacidade de 

armazenamento condicionam a necessidade de repor esse estoque constantemente. O que 

ocorre é que, para quem tem restaurantes como Zé, ou pousadas que servem almoço e 

café da manhã, o tempo para colocar redes ou sair na pesca embarcada é mais restrito, 

então os peixes e mariscos são muitas vezes comprados na mão de outros pescadores 
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locais ou na Velha Boipeba. Os demais pescadores permanecem aproveitando as 

condições climáticas favoráveis e a maior facilidade de escoamento devido à alta 

demanda.       

          O turismo tem sido abordado pelos antropólogos através de um amplo espectro de 

interesses, como etnicidade, identidade, política local, global, dentre outros, mas não há 

uma abordagem teórica que amarre as pesquisas antropológicas sobre o tema. Dessa 

forma, talvez possa-se pensar em “antropologias do turismo” (GRABURN, 2009). O que 

proponho aqui é uma antropologia, somente. Mas julgo necessário memorar os esforços 

de autores que se dedicaram a pensar e vivenciar experiências relacionadas a tal tema no 

ímpeto de contribuir para a nossa disciplina do ponto de vista etnográfico. Apesar do 

grande avanço que tem tido nas Ciências Sociais, sabe-se que a maior parte dos estudos 

sobre o turismo encontra-se no âmbito das ciências econômicas (BARRETO, 2003). O 

trânsito de pessoas, que se deslocam das suas moradias temporariamente visitando outros 

lugares, ocorre por diversas motivações e constitui um negócio lucrativo, representando 

não só um movimento de pessoas, mas de capital. Historicamente o planejamento do 

turismo é feito por teorias e práticas da área administrativa, desenvolvendo projeções 

futuras com base nas tendências do mercado, e criando hábitos de consumo através de 

técnicas publicitárias de marketing. Em muitas áreas, onde o planejamento do turismo foi 

feito sem o aporte das ciências sociais, os conflitos estão presentes envolvendo em grande 

parte os interesses das populações tradicionalmente estabelecidas em choque com as 

propostas de desenvolvimento turístico, sempre renovado sob novos rótulos, como o de 

“turismo sustentado”, “ecoturismo”, dentre outros (BARRETO, 2003). Dentre os 

antropólogos brasileiros que se dedicaram a estudar o turismo, gostaria de ressaltar 

Margarita Barretto (2000; 2003), Carlos Alberto Steil (2004), Rodrigo de Azeredo 

Grunewald (2001; 2002; 2003), Rafael José dos Santos (2005), Álvaro Banducci Jr (2001) 

e Tereza M. Luchiari (2000). Autores estes que abriram os olhos da antropologia 

brasileira para a imprescindível importância de se analisar tal fenômeno e as suas diversas 

implicações nas sociedades envolvidas.       

           Viajar implica um deslocamento de ideias e corpos, dessa forma, o viajante “é um 

intermediário; ele coloca em comunicação lugares que se encontram separados pela 

distância e pelos hábitos culturais” (ORTIZ, 1997, p.32). Com o passar do tempo as 

viagens foram se modernizando cada vez mais na medida em que os meios de transporte 



114 
 

 
 

e comunicação se desenvolviam rapidamente, diferentes lugares e culturas se tornaram 

mais acessíveis e diferentes gostos e predileções foram se desenvolvendo no tempo e 

espaço. A revolução industrial e suas implicações tiveram um papel fundamental no 

desenvolvimento do turismo e no fato de torná-lo acessível a um grande número de 

pessoas. Com as lutas do proletariado por jornadas de trabalho menores e tempo livre, 

com o passar do tempo as viagens vieram assumindo outro papel social nas sociedades 

capitalistas modernas, não mais as longas viagens do Grand Tour em busca de 

experiências e formação pessoal dos jovens aristocratas ingleses, mas sim as viagens 

recreativas de férias ou finais de semana em busca de uma fuga da rotina massacrante do 

trabalho. O turismo surge desse fato. Segundo o historiador Peter Burke (1996, p.9), os 

termos “turismo” e “turista” [...] que derivam do Grand Tour, expressão do século 17, já 

eram correntes em inglês no começo do século 19, sugerindo que já grassava a moda da 

viagem recreativa. 

          O ecoturismo aparece notoriamente como uma opção viável para o turismo de 

massa característico por atrair turistas em bandos, degradando e saturando os destinos 

sem tomar conhecimento da população local visitada e correndo contra o tempo para 

visitar o maior número de lugares no menor tempo possível. Inicialmente o ecoturismo 

consistia em viagens para contemplação da natureza, que traziam de volta o encantamento 

degradado e dominado pelo turismo de massa. Alguns autores acreditam que essa forma 

alternativa de turismo possa resgatar o sentido da viagem seletiva com fins educativos, 

como as do Grand Tour no século XVI e XVII (BARRETO, 1998). Porém, o turismo 

ecológico vem também carregado de inúmeras críticas desde que passa a ser empreendido 

com fins lucrativos, transformando locais isolados e preservados, juntamente com suas 

populações, em mercadorias, ocasionando muitas vezes o deslocamento temporário ou 

permanente dos moradores desses novos destinos turísticos. A criação dos dois primeiros 

parques nacionais nos EUA (Yellowstone e Yosemite) atraiu os visitantes pioneiros dessa 

modalidade de turismo ecológico. Segundo Western (1995, p.15) “se constituíam nos 

primeiros ecoturistas” os visitantes dessas primeiras áreas de conservação. O movimento 

de contracultura dos anos 1960 que questionava os valores vigentes e pregava o modo de 

vida em comunidades alternativas também contribuiu nesse processo acarretando o 

deslocamento de muitas pessoas, inclusive jovens, para diversas partes do mundo, dentre 

estas, o Brasil e a Bahia. 
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          De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2008), apesar 

de toda a vocação do setor turístico brasileiro, ele não tem ampliado de forma significativa 

seu peso na riqueza produzida pelo país. Desde 2003, a participação do turismo no PIB 

tem oscilado pouco, representando cerca de 3,6% do produto interno bruto nacional. Na 

classificação do Índice de Competitividade em Viagens e Turismo de 2009, que mensura 

os fatores preponderantes à consolidação de negócios no setor turístico de cada país, o 

Brasil ficou em 45º lugar mundial, sendo o segundo colocado entre países da América 

Latina e o quinto no continente americano. O mesmo relatório classificou o Brasil em 

quarto lugar mundial no quesito potencial turístico na área de recursos humanos, nos 

aspectos culturais e naturais, sendo que, quando considerado somente seus recursos 

naturais, o Brasil posiciona-se no segundo lugar do ranking mundial. O ecoturismo é um 

segmento turístico que proporcionalmente mais cresce no mundo, enquanto o turismo 

convencional cresce 7,5% ao ano, o ecoturismo está crescendo entre 15 a 25% por ano 

(SOUZA, 2011). Todos esses estudos desenvolvidos pela área da economia e do turismo 

procuram incentivar tal prática sobrepondo sempre um viés econômico a uma perspectiva 

local de vida e conservação. 

          Um adensamento muito prolongado nas formulações teóricas pelas quais a 

antropologia e outras áreas do conhecimento buscam analisar o fenômeno do turismo não 

constitui objetivo da presente pesquisa. Os aspectos empíricos apresentam maior 

relevância nesse momento da etnografia, além de manterem a fluidez das ideias que por 

hora vos apresento.  

Aqueles que não constroem o seu próprio negócio continuam pescando, mas com 

uma grande facilidade no escoamento do pescado, as pousadas e restaurantes estão 

sempre comercializando com os pescadores afim de suprir a larga demanda da estação, 

continuamente crescente a partir do mês de outubro. Os preparativos geram expectativas, 

a margem de lucro para algumas pessoas é significativa. Zé, por exemplo, afirmou lucrar 

mais de vinte mil reais somente no feriado de Ano Novo e nos dias que o antecedem e 

sucedem.   

          Decidi voltar ao povoado no ápice da alta estação, aproveitando o recesso da 

universidade e buscando um contraponto ao que havia observado durante a baixa estação. 

Esse retorno constituiu um momento muito importante para a pesquisa, ao chegar ao 
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povoado no final de dezembro, visualizei um mar, um mar de barracas onde há alguns 

meses só havia eu de forasteiro. Fiquei espantado pela quantidade de barracas e de pessoas 

que não paravam de chegar continuamente. A organização do camping, sua estrutura 

(número de banheiros, áreas com sombra, fogão a lenha ou a gás, etc.), assim como o seu 

preço, são as formas de atrair e capturar os turistas. Algumas vezes os donos colocam 

uma pessoa para ficar na frente dos estabelecimentos divulgando os serviços, cardápios, 

etc. É muito comum observar pescadores e moradores oferecendo passeios e mergulhos, 

é como o pescador que lança uma linha e outrora fisga um peixe. Nos picos da alta estação 

a pesca continua, mas o bicho muda, agora o pescador está pescando “gente”. No período 

do Ano Novo, por exemplo, a pesca é quase que completamente interrompida para atender 

à demanda de visitantes, que em geral extrapola a capacidade do povoado. Moreré 

anualmente sofre com o aumento significativo de turistas, o que gera momentos em que 

a infraestrutura não comporta o número de pessoas e, consequentemente, esse (des) 

equilíbrio já muito instável, rompe.       

          Com a estrapolação do número de turistas frente à infraestrutura do povoado, essa 

incapacidade de atender a uma quantidade tão grande de visitantes gera problemas sérios 

e recorrentes para os moradores. É muito comum faltar luz durante o Ano Novo; quando 

estive fazendo pesquisa foram dois dias sem luz e, com isso, a falta de luz impede que as 

bombas encham novamente os reservatórios de água, ou seja, dois dias sem luz e água no 

momento em que o povoado está no ápice da alta estação. São transtornos muito 

desgastantes para Zé, que tem de lidar com turistas voltando da praia sem achar água 

doce, todo o estoque de pescados estragando nos congeladores devido à falta de energia, 

dentre outras questões relacionadas. Presenciei Zé recusando turistas no camping por não 

haver mais espaço para uma barraca sequer. Alguns moradores chegam a se deslocar 

temporariamente do local para alugar suas casas a turistas. Já nas pousadas, os quartos 

são reservados antecipadamente, é quase impossível achar um quarto sem a reserva 

antecipada. Nesse período a demanda por todas as modalidades de hospedagem e serviços 

extrapola as ofertas. Decorrente disso, aumenta também a quantidade de lixo, durante o 

inverno a coleta é feita no “ponto do trator” diariamente às 9:00 am. Cada morador 

recolhe o seu lixo e carrega até o centro do povoado, onde é recolhido e parte rumo a 

Monte Alegre e Velha Boipeba. É corriqueiro, para quem acordar cedo, encontrar 

moradores varrendo a frente de suas casas e estabelecimentos, em seguida dirigindo-se 
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ao centro do povoado com carros de mão. Na alta estação, a quantidade de lixo aumenta 

drasticamente, o trator passa a fazer uma coleta extra nos períodos mais movimentados. 

Por sorte, do ponto de vista sanitário, o povoado não apresenta esgotos a céu aberto nem 

nas moradas mais humildes, pois todas as casas são construídas com fossas, o que evita 

outro problema muito recorrente em regiões adjacentes do baixo-sul e dos municípios do 

recôncavo e Baía de Todos os Santos. 

             A água é um dos bens locais que sofre com a falta de infraestrutura para suprir a 

demanda dos povoados. Isso afeta tanto o povoado de Moreré quanto povoados vizinhos 

como Monte Alegre, comunidade quilombola que fica para o interior da ilha, em uma 

região mais alta, onde cerca de 120 pessoas vivem basicamente da agricultura de 

subsistência e da pesca. Dentre os principais problemas de Moreré e Monte Alegre estão 

o saneamento, o tratamento e abastecimento de água. A água vem de uma área mais baixa 

e é bombeada por energia elétrica para um reservatório que também é pequeno. O 

reservatório possui uma pequena barragem e mesmo nos períodos de seca ele se mantém 

cheio, por isso, os problemas de escassez de água nos povoados não está relacionado à 

falta de chuva, mas com a capacidade de bombeamento dessa água para uma caixa d’agua 

que fica no topo da ilha. Essa caixa d’agua tem capacidade de 15 mil litros e precisa ser 

constantemente reabastecida, com isso, a conta de energia do bombeamento é muito alta 

e pesa no bolso dos moradores. Outra questão decorrente dessa estrapolação no número 

de visitantes é nos momentos em que o choque de mundos produz conflito entre 

moradores e turistas. 

           Já discorri sobre a perspectiva de temporalidade local dos pescadores e moradores 

de Moreré, que gira em torno do movimento das marés e o posicionamento da lua. A 

maioria dos visitantes vêm de centros urbanos e grandes metrópoles, onde o tempo 

cronológico habitual segue uma outra dinâmica daquele vivenciado em locais isolados. 

Não só a percepção de tempo, como também a própria perspectiva de trabalho e lazer são 

distintas da nossa. O trabalho como forma de engajamento social é muito comum em 

localidades ribeirinhas e rurais, o que produz um sério contraponto ao Estatuto da Criança 

e do Adolescente. Com advento de tal estatuto, houveram importantes avanços no que diz 

respeito às discussões relacionadas ao trabalho infanto-juvenil, com o estabelecimento de 

um leque de punições àqueles que insistem em submetê-los a atividades laborais penosas, 

não amparadas pela lei. Mas, por outro lado, o problema dessa perspectiva é a inexistência 
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de uma delimitação clara entre a exploração do trabalho infantil e o papel do trabalho 

enquanto processo de construção da pessoa e elemento importante para socialização das 

novas gerações, dimensão especialmente importante nas populações ribeirinhas, 

indígenas, quilombolas, de modo geral na zona rural. A indefinição de tais limites faz 

com que a exploração do trabalho infantil e a dimensão socializadora das atividades que 

as crianças realizam junto com seus pais caiam, ambos, no mesmo fosso da ilegalidade. 

Outros trabalhos já discutem esse tema como, por exemplo, Viver, aprender e trabalhar: 

habitus e socialização de crianças em uma comunidade de pescadores da Amazônia, de 

Cardoso e Souza (2011). O texto faz uma análise da comunidade Matá, localizada no 

baixo Amazonas, Pará, a aproximadamente 55 km da cidade de Óbidos. É uma 

abordagem sobre o cotidiano dos moradores, especialmente em suas atividades na pesca, 

focalizando, mais precisamente, a participação das crianças (SOUZA e CARDOSO, 

2011).  

          Ainda na alta estação, os moradores locais tem uma perspectiva de tempo voltada 

ao fluxo das marés, mas não somente por conta das condições ambientais relacionadas à 

pesca. Em um dia no qual a baixa-mar ocorre por volta das 10:00am, por exemplo, 

significa que grande parte dos turistas saíram para os passeios mais cedo, aproveitando a 

maré baixa para frequentar as piscinas naturais ou atravessar o manguezal até a Ponta dos 

Castelhanos. Nesse caso, donos de restaurante como muitas vezes manejam o horário dos 

funcionários para começar o serviço por volta das 12:00am, pois sabe que a partir do meio 

dia, com a maré enchendo, um número maior de turistas estará retornando da praia e dos 

passeios. O estágio da lua é uma variável importante nessa equação. Nos períodos de lua 

cheia e nova, o tempo que a maré permanece baixa e ideal para os passeios é bem maior 

do que nos períodos de maré morta (lua minguante), onde as marés não atingem seus 

coeficientes mais baixos e altos. Algumas vezes, quando a baixa-mar ocorre no início da 

tarde, os comerciantes sabem que os turistas estarão nas praias e passeios até o final da 

tarde, quando a maré estará cheia e os visitantes regressam para o centro do povoado e 

suas respectivas hospedagens. Nesse caso, os comerciantes organizam toda estrutura de 

atendimento e trabalho de acordo com a interface estabelecida entre o movimento de 

turistas e o movimento das marés e do ambiente de modo geral. Um movimento engloba 

o outro no fluxo dos acontecimentos, o pescador emerge através de sua versatilidade e 

das capacidades desenvolvidas em determinados domínios técnicos, mas essa formação 
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envolve o engajamento num sistema de relações muito mais amplo. Através dos turistas, 

os pescadores locais e demais moradores entram em contato com uma infinidade de 

ferramentas e visões de mundo constantemente renovadas com a chegada de visitantes de 

todas as partes. Nesse sentido, há um confronto entre diferentes sistemas de valores.  

          Na perspectiva da temporalidade, nos períodos de maior movimentação turística, 

há momentos em que tais perspectivas colidem e acabam em conflito. Moreré é um 

povoado simples e grande parte dos seus moradores vivem da pesca. Quatro horas da 

manhã já é possível observar alguns pescadores e também comerciantes saindo de suas 

casas, limpando o quintal e dando início às tarefas do dia. Por outro lado, o horário de 

dormir é muito cedo comparado ao ritmo das pessoas nos centros urbanos, onde é bem 

comum encontrar uma vida noturna intensa em diversas regiões. Muitos turistas procuram 

reproduzir esse ritmo acelerado das cidades nas suas férias, colocando som alto até a 

madrugada e fazendo reuniões barulhentas na praia e próximo de algumas casas. Com a 

intensificação do número de turistas em determinadas épocas o conflito é eminente; 

presenciei Zé reclamando com as pessoas sobre barulho tarde da noite diversas vezes e 

até expulsando turistas da frente da sua casa. É mais um exemplo de como esse período 

do ano proporciona uma série de novas associações que se intensificam em larga 

proporção, durante alguns anos ocorrem festas em localidades próximas da região, o que 

engrandece ainda mais esse fluxo de visitantes.  

           O festival de música eletrônica Universo Paralello, que ocorre em Pratigí há mais 

de uma década, é um bom exemplo. Pratigí está localizada no município de Ituberá, 

também no baixo-sul e próximo a Valença. Inicialmente era um festival anual que reunia 

de três a cinco mil pessoas, mas devido às proporções que tomou, passou a ocorrer a cada 

dois anos. A última edição de 2015 contou com a presença de mais de vinte mil pessoas, 

dentre elas, turistas de diversas partes do mundo reunidos em um grande evento que 

acontece na virada do ano e dura sete dias em sua totalidade. Grande parte dos viajantes 

ali presentes, busca regiões próximas para visitar após o término do festival, Morro de 

São Paulo, Ilha de Boipeba, Barra Grande e Itacaré, por exemplo, são as localidades que 

mais recebem os turistas vindos do Universo Paralello, e como é de se imaginar, aquelas 

localidades com menos infraestrutura para receber essa quantidade de pessoas acaba 

passando por um engarguelamento no funcionamento do sistema e tumultuando a vida 

das pessoas em alguns aspectos, como os que mencionei no parágrafo anterior. Esse 
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movimento intenso de visitantes produz um contraste muito grande no povoado entre a 

baixa e a alta estação de movimentação turística. Além disso, nos anos em que ocorre o 

festival de música eletrônica em Pratigí, o pico da alta estação (Ano Novo) se estende por 

todo o mês de janeiro, com um fluxo intenso de turistas de um perfil diferenciado. 

Consistem em pessoas dos mais variados locais do mundo, muitos chegam a Moreré ainda 

no ritmo do festival, acelerados, com muitas noites mal dormidas, com uso constante de 

substâncias estimulantes e psicoativas. Esses turistas inundam o povoado com o fim do 

festival e, assim como aqueles vindos das áreas urbanas, chegam com uma percepção de 

temporalidade diferenciada, mas muito mais acelerada. Uma parcela das pessoas que 

chegam a Moreré após o Universo Paralello não se adéqua ao ritmo local e procuram 

sempre criar eventos no qual possam continuar extravasando. Isso inclui música, 

fogueiras, aglomerações e até por vezes alugam-se locais para fazer eventos de música 

eletrônica, que se estendem até a madrugada e incomodam moradores. Enfim, é mais uma 

característica da alta estação que vem se desenvolvendo initerruptamente a todo ano 

atraindo cada vez mais os olhos de investidores e aumentando a especulação imobiliária5.   

          Moreré está inserida em uma área de conservação, nesse sentido é que, sendo em 

grande parte considerada como área de proteção ambiental, a localidade passa a ser 

representada pela ideia de um “paraíso ecológico” a ser visitado e usufruído, mas também 

preservado. Naturalmente que é nessa ideia que se funda o apelo turístico para o lugar, 

como se pode ver nos folhetos de divulgação e nos sites referentes ao local6. O turismo 

aí, portanto, só deveria ser o que se entende como ecoturismo. Mas, a exemplo de outros 

casos conhecidos de “paraísos”, rotulados ou não como ecológicos (dos quais talvez 

Búzios, no Estado do Rio, e a região de Porto Seguro, na Bahia, sejam os mais notórios), 

isso pode significar uma incongruência, no sentido de que, não havendo o delicado 

controle e o planejamento que a situação demanda, o que acaba acontecendo é a 

destruição do objeto de atração e/ou de preservação (LORENZO, 1996). Nesse contexto, 

o principal aspecto a se reconhecer do modelo de implantação e desenvolvimento do 

                                                           
5 Exemplos de tais empreendimentos são o número crescente de pousadas cujos proprietários são pessoas 

de fora do povoado. Pousada dos Ventos, Pousada Alizeés Moreré, Pousada Mangueira, Pousada O Rancho 

Alegre, Chalés Alto do Moreré, Pousada Canto do Moreré, Chalés Colibri Moreré, Eco-Pousada Casa 

Bobô, etc.  
6 http://boipeba.net/ ;  http://www.feriasbrasil.com.br/ba/ilhadeboipeba/ ; 

http://viagemeturismo.abril.com.br/cidades/ilha-de-boipeba/ ;   

https://www.ilhaboipeba.org.br/martour.html http://www.boipebatur.com.br/ilha-de-boipeba ; 

http://www.guiadoturismobrasil.com/hospedagem/2/BA/morere/283, por exemplo.  

http://boipeba.net/
http://www.feriasbrasil.com.br/ba/ilhadeboipeba/
http://viagemeturismo.abril.com.br/cidades/ilha-de-boipeba/
https://www.ilhaboipeba.org.br/martour.html
http://www.boipebatur.com.br/ilha-de-boipeba
http://www.guiadoturismobrasil.com/hospedagem/2/BA/morere/283
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turismo é a forte mudança no modo de vida local, que na verdade engloba todos os demais 

componentes do modelo. Outros casos semelhantes tratam também de um confronto de 

saberes: “uma ruptura com os modos anteriores de vida, pesqueira e camponesa”. “Tal 

realidade significou a imposição de uma outra lógica na dinâmica socioambiental e 

cultural.” (GOMES, L., 2000, p. 173).  

O cerne do que estou aqui designando amplamente como “mudança no modo de 

vida local” diz respeito aos estilos de vida locais atravessados por uma nova lógica 

econômica, ditada pelas relações decorrentes do fluxo turístico. Moreré reúne as mesmas 

características de várias outras localidades estudadas em relação à “chegada” do turismo: 

a imagem paradisíaca, o contexto de unidade de conservação ambiental, o apelo 

ecológico. É o caso do litoral norte paulista estudado por Luchiari (2000), como também 

o das ilhas do litoral paulista, tratado por Furlan (1997), ou, especificamente, o de 

Ilhabela, tratado por Calvente (1997), Saco de Mamanguá, em Parati (RJ), estudado por 

Diegues e Nogara (1994) e Praia do Forte, na Bahia, estudada por Lorenzo (1996) e 

Gomes, L. (2000), autores que analisaram casos em que a implementação do turismo 

seguiu um mesmo corolário, de mudanças drásticas na ocupação do território e no uso 

dos recursos naturais, especulação imobiliária, densificação e excessos de todo tipo 

(gente, demandas, serviços, construções), problemas de infraestrutura, conflitos de 

interesses e valores entre grupos diversos, marginalização dos nativos e disputa por 

território e trabalho com os novos moradores, empregados e empresários do turismo 

(PRADO, 2003).    

    A prática da minha própria pesquisa durante o pico da alta estação foi elucidativa no 

que diz respeito a esse processo de estrangulamento da infraestrutura e a imposição de 

uma dinâmica que pressupõe uma série de novas demandas para os moradores do 

povoado. A medida em que a festa de Ano Novo se aproximava, é possível notar a 

chegada constante de pessoas ao povoado até o dia 31 de dezembro, além daqueles que 

chegam para se instalar em campings, casas alugadas ou pousadas, Moreré conta também 

com uma leva diária de turistas que, fixados na Velha Boipeba (que apresenta melhor 

infraestrutura e mais opções de estadia), passam o dia em Moreré ou na Ponta dos 

Castelhanos e retornam ao final do dia. Para terminar de compor esse cenário um tanto 

invasivo, é comum a presença de lanchas rápidas vindas de Morro de São Paulo, que 

ancoram nas piscinas naturais e muitas vezes atracam em Moreré para passar o dia nos 
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restaurantes. Acompanhei as atividades de Zé e sua família. Nesse período foram 

contratadas duas cozinheiras que eram parentes de sua esposa. Os seus enteados o 

ajudavam constantemente a levar e trazer engradados de cerveja até Valença, organizar 

as bebidas e no atendimento aos clientes do restaurante e do camping. O processo pelo 

qual passei durante o inverno para me inserir no ritmo das atividades práticas não 

subsistiu nesse momento, o que eu notava eram os meus interlocutores buscando se 

adequar ao ritmo daqueles que chegam, organizando o seu tempo e suas atividades em 

função desse fluxo. Não houve em momento algum dessa minha estadia em campo, a 

possibilidade de conseguir um tempo dos moradores para ter conversas relacionadas à 

pesca e afins. Acompanhei alguns pescadores trabalhando também como guia, mas dessa 

vez levando grupos com mais de quinze pessoas para Ponta dos Castelhanos, que se 

encontrava também lotada de lanchas e grupos de turistas passando o dia. Sendo assim, a 

variação de técnicas de pesca se sobressai menos do que variação de opções à pesca.  

         Os problemas se exacerbam nos feriadões, Ano Novo, Carnaval, Semana Santa, e 

na alta temporada do verão; o que pude presenciar em sucessivos janeiros. Essa guinada 

no povoado em função do turismo se dá sem qualquer planejamento ou ordenamento, ou 

seja, ao mesmo tempo em que as pessoas querem manter Moreré um local preservado, 

com tranquilidade e paz, paradoxalmente, continua seguindo em frente dentro de um 

esquema atropelado que a demanda turística impõe à dinâmica local. Esse processo 

acumula problemas de toda ordem, desde questões como as de infraestrutura já 

mencionadas, às questões que são objetos de disputa entre os segmentos sociais que ali 

interagem, em razão das respectivas posições em relação à demanda turística e diante de 

uma lógica do lucro que parece que toma conta do povoado nesse período do ano.  

O verão é a hora de todo mundo “defender o seu”, tudo se vende, tudo se aluga. Na 

medida em que, nas pousadas há uma cobrança de “profissionalismo” por parte daqueles 

que são contratados, eles demandam igualmente dos nativos o mesmo “profissionalismo”. 

Já os nativos, interessados em adaptar-se da melhor maneira possível, tiram proveito do 

jeito que for melhor para encaixar seus recursos e suas capacidades, mediante as suas 

próprias necessidades nesse contexto.  

          O crescimento imobiliário e turístico modifica paulatinamente a dinâmica da 

temporalidade local, do sistema de relações e de valores ali presentes. Na literatura 
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referente ao que se tornou o campo disciplinar do “turismo”, pode-se encontrar, de um 

lado, teorias repletas de generalizações e proposições, e do outro, o teor dos casos 

estudados, remetendo às incongruências das situações que ocorrem na prática. Dessa 

perspectiva ampla, “o turismo” é referido como se se tratasse de uma entidade com suas 

formas e contornos próprios. Fala-se de um contexto macro, em referência a tendências 

dominantes e a propostas como, por exemplo, de “planejamento sustentável do turismo”, 

de “controle da capacidade de carga”, de “turismo popular social”, que, ao mesmo tempo 

que soam como avaliações/constatações, soam também como prescrições/proposições 

ideais (PRADO, 2003). E por outro lado, de uma perspectiva mais focada, encontram-se 

os muitos estudos de caso, como os mencionados anteriormente, mostrando os percalços 

na concretização de tais propostas e as incompatibilidades entre elas, seja quanto aos 

visitantes turistas, seja quanto aos seus receptores. “E aí o que se tem são as 

recomendações para “o ideal” de um lado, e, do outro, os fatos consumados de um 

caminho já percorrido conforme um modelo perverso” (PRADO, 2003, p. 206). Projetos 

turísticos e imobiliários têm avançado cada vez mais sobre a Ilha de Boipeba e sobre 

Moreré em particular.   

          Um exemplo importante sobre esse avanço do turismo imobiliário na região é o 

Projeto Turístico-Imobiliário Fazenda Ponta dos Castelhanos, criado em 2001 pela 

empresa Mangaba Cultivo de Coco Ltda. O empreendimento milionário prevê a ocupação 

de 20% da ilha de Boipeba com a construção de 69 lotes para residência fixa ou veraneio, 

condomínio com 32 casas, três pousadas, aeroporto, um píer para 153 embarcações, 

campo de golfe de 18 buracos, além de parques de lazer, estradas e infraestrutura de água 

e telefonia. Com base na Resolução nº 1.692 de 19 de junho de 1998, o Artigo 4 

caracteriza a área como zona de proteção rigorosa. O empreendimento pretende construir 

e comercializas: a Venda de 69 lotes para residências fixas e veraneio com áreas entre 

20.000 e 80.000 m², Construção e comercialização de um condomínio com 32 casas nos 

morros das mangabas, Construção de duas pousadas com 3.500 m² e a mais 25 casas, 

cada; Construção de um aeroporto com 221.886 m²; Construção de um campo de golfe 

com 18 buracos (Área total = 3.700.000 m²); Construção de um píer com infraestrutura 

náutica no Rio dos Patos (Área total = 35.628 m²); Construção de áreas e caminhos, 

construção de um parque de lazer (73.300 m²), construção de uma rede de abastecimento 

de água, rede de energia e telefonia. Implantação de um habitat protegido de desova de 
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tartarugas marinhas na Praia dos Castelhanos e de uma reserva florestal.  

          Em contrapartida, o projeto segue as linhas gerais de outros projetos semelhantes, 

que se baseiam na mistura de hotel/pousada, apartamentos/casas. Desse tipo de projetos 

existem milhares no mundo. O que falta para os moradores da ilha é uma “identidade 

local”, algo que contempla a originalidade da Ilha de Boipeba e respeita as limitações 

ambientais e a singularidade da cultura local. O projeto também não aponta solução para 

o acréscimo de quase 260% de lixo. O projeto espera uma ocupação fixa e flutuante de 

até 1.916 pessoas, entre proprietários, seus familiares e amigos, empregados e hóspedes. 

Levando em consideração que o censo de 2010 do IBGE constatou 721 habitantes no 

povoado de São Sebastião, o empreendimento irá aumentar a população local em 265%. 

          Os moradores da Ilha de Boipeba estão mobilizados através de redes sociais e 

ocupando audiências públicas. Dentre as diversas queixas se mostrou necessário ressaltar 

que a divisão dos lotes não leva em consideração o ambiente natural. Ela foi realizada a 

partir de divisões geométricas que não atendem às necessidades dos córregos que 

desembocam na enseada de São Sebastião. Esses córregos se encontram secos durante o 

verão e se enchem no período de chuvas, enquanto alargam os terrenos vizinhos. Essas 

áreas são bastante habitadas por insetos e pequenos animais e não são apropriados para a 

ocupação humana. O parque tem sua forma delineada pelas ruas do condomínio e não 

mostra alguma integração ao ambiente natural. Os lotes que fazem divisa com o povoado 

de São Sebastião, além de serem bastante afetados pelo Rio Mariocaba, estancam 

qualquer possibilidade de expansão do povoado. A ocupação dos morros com 32 casas, 

com uma altura de até 10 metros e área construída de 1.200 m² irá modificar 

significativamente a paisagem na região. A construção de duas pousadas e mais 50 casas 

irá ocupar de forma densa duas áreas de grande influência de manguezal. Para as 

pousadas, são previstos até 3 pavimentos, enquanto o Plano de Manejo da APA limita as 

construções a dois pavimentos. A construção do aeroporto causará um impacto ambiental 

muito grande ao aterrar uma área de 221.886 m² com cerca 100.000 m³ de solo e areia 

tirada na localidade e desmatar 450m além das cabeceiras da pista. O aeroporto pretende 

funcionar 24 horas com um número estimado de 250 pousos e decolagens por ano. O 

número de pousos e decolagens parece muito baixo, visto os exemplos de Morro de São 

Paulo. A construção de um campo de golfe com 3.700.000 m² irá modificar o habitat dos 

animais que vivem nesta área, junto com as áreas dos lotes, das casas, das pousadas, do 
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aeroporto, das vias e do parque irá modificar o ambiente de cerca 80% da área total do 

empreendimento de 16.507.752 m². A única parte não alterada seria a reserva Florestal 

Legal de 3.465.400 m². Um campo de golfe também requer uma irrigação que gasta muita 

água. Tem muitos exemplos de campos de golfe em regiões quentes que mostram as 

dificuldades de manutenção. Está previsto a construção de um píer e garagem para 152 

embarcações do condomínio. Quem conhece a região, sabe que além da habilitação, 

precisa conhecer bem a área, para não encalhar em bancos de areia ou bater nos recifes 

de corais. Essas embarcações irão alterar bastante o fluxo de navegação e aumentar os 

riscos de acidentes. As praias, descritas no projeto como ainda preservadas e de muita 

beleza natural, irão perder a sua tranquilidade, como alegam os moradores mobilizados. 

           A implementação desse projeto abre um campo carente de análises de cunho social. 

É preciso investigar de que forma os moradores da ilha, e principalmente àqueles do 

povoado de São Sebastião (mais conhecido como Cova da Onça), vem se organizando 

através de reuniões e de suas associações locais afim de discutir a viabilidade e as formas 

de embate ao empreendimento. Moradores e visitantes tem se manifestado através das 

redes sociais em movimentos como o Movimento Boipeba Viva, que já promoveu abaixo-

assinado e apelos à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, acionando categorias 

jurídicas como as de “populações tradicionais” e “pescadores artesanais”. É essencial 

perceber o que é importante para esses agentes sociais que estão invocando uma 

existência coletiva, que em grande parte diz respeito ao acesso à terra (entendendo-se 

como tal os recursos naturais: hídrico florestal, do solo e do subsolo) que incorpora uma 

identidade gerando processos de territorialização.  

         A tensão presente entre essas localidades e os empreendedores carece não só de 

investigações, mas também de laudos periciais de impactos socioambientais. A produção 

destes laudos não é regulamentada como ocorre, por exemplo, com os laudos 

antropológicos destinados a processos de demarcação de terras indígenas. Além disso, o 

antropólogo estaria sendo contratado por uma empresa privada, uma situação 

relativamente nova para nós, logo, ainda não se dispõe de parâmetros consolidados que 

orientem este tipo de profissionalização. Uma questão importante a respeito da 

implementação de laudos antropológicos de impactos socioambientais é que o termo 

empregado por órgãos licenciadores de grandes empreendimentos é “impacto ambiental” 

e não “impacto socioambiental”. O impacto sobre componentes humanos (ou antrópicos, 
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como é posto na legislação) está amparada pela lei, porém, nossas conclusões podem 

identificar impactos impossíveis de serem compensados. Quando se trata de impactos 

sobre o “biótico”, as recomendações para a implementação de programas de compensação 

e mitigação são claras e direcionadas. O mesmo não ocorre com os impactos sobre os 

“antrópicos”. Não há consenso sobre o que seja uma compensação adequada (CID, 2005). 

Essa é uma questão fecunda para o debate em torno do processo de profissionalização da 

Antropologia e para o seu debate epistemológico, além de ser um tema importante para 

os moradores dos povoados de Moreré e Cova da Onça. Trata-se de uma análise que 

requer tempo e recursos, não houve viabilidade de expandir a presente pesquisa para tratar 

de tal questão, mas fica aqui um pontapé inicial do que poderá vir a ser um tema para 

trabalhos posteriores, com a densidade analítica e engajamento prático que uma boa 

etnografia requer.  

Considerei então que as pesquisas, apesar de complementares em alguns aspectos, 

não estabeleceriam um recorte e a profundidade suficientes para uma dissertação de 

mestrado. Um empreendimento de tal porte e com tantas repercussões necessita de maior 

fôlego, recurso, interlocução acadêmica e um tempo mais prolongado em campo. Além 

disso, é um tema que remete a questões fecundas no campo da Antropologia como, por 

exemplo, populações tradicionais, território e territorialidade, laudos de impacto 

socioambiental, questões referentes à profissionalização do antropólogo e de parâmetros 

não consolidados para mitigar impactos sociais; intermediação de discussões vs. 

intermediação de decisões, ambientalização de conflitos sociais e outras questões de 

grande relevância. Mencionei o Projeto Turístico-Imobiliário Fazenda Ponta dos 

Castelhanos, como um exemplo do corolário pelo qual seguem os “paraísos naturais” que 

vivenciam o avanço contínuo do turismo em seus mais diversos segmentos. Tal projeto 

ainda não saiu “dos papéis” por conta das mobilizações sociais e participação popular em 

audiências públicas e redes sociais, mas, analisando outros trabalhos, como os já citados 

aqui, fica clara a grave tendência de que essas grandes empresas prosperem e consolidem 

a dinâmica econômica da qual provém.  

         Com o fim do Ano Novo, ainda nos dias 2 e 3 de janeiro, uma procissão de turistas 

deixa Moreré carregando suas bagagens em direção ao ponto do trator no centro do 

povoado. É um fluxo semelhante ao dos dias 30 e 31, no mesmo sentido, mas em direção 

oposta. Com o passar dos dias, a entrada e saída de visitantes permanece constante, 
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principalmente pelo fato de que o povoado recebe muitos turistas hospedados na Velha 

Boipeba e passam o dia em Moreré, mas a quantidade de pessoas não ultrapassa o 

alcançado durante o feriado de Ano Novo. Os tratores exercem uma função importante 

nesse trânsito e operam por lotação, constantemente indo e vindo entre a Velha Boipeba 

e Moreré. O povoado abriga uma grande parentela, muitos ainda mantêm os seus terrenos 

e negócios, são os donos de campings, restaurantes, mercados e padarias, mas aos poucos 

o número de pousadas pertencentes a estrangeiro vem aumentando, assim como as ofertas 

de aquisição que a especulação imobiliária proporciona aos moradores, com a instalação 

de outros comércios como restaurantes, pizzarias, padarias, etc.  Após o ano novo, o 

movimento continua constante até o recesso de carnaval, quando volta a aparecer um 

maior número de visitantes.  

           A criação de áreas de preservação garante ao local a aplicação de instrumentos 

legais normativos, demonstrando o reconhecimento da importância da proteção desses 

ecossistemas. Embora já hajam muitos instrumentos legais para a conservação ambiental 

das ilhas, devemos considerar que as investidas sobre tal paisagem insular têm aumentado 

nos últimos anos, com a supervalorização econômica, a especulação imobiliária e o 

turismo predatório. Sendo assim, os instrumentos legais não têm sido perfeitamente 

adequados para preservar esses ambientes. Juntamente com isso, observamos a ausência 

de políticas públicas para efetivar a implantação das diretrizes de proteção e manejo 

propostas nos instrumentos legais. O espaço turístico é criado através de valores sociais 

que, difundidos pela publicidade e meios de comunicação, acabam impondo aos 

indivíduos representações do espaço fortemente enraizadas pelos interesses econômicos. 

Os elementos naturais, históricos e artísticos passam a ter valor em função do modo de 

pensar dos usuários. Mas esse é o grande paradoxo, a atividade turística com o objetivo 

de lucro imediato contribui para a destruição dos próprios recursos dos quais dependem. 

Talvez falar no meio ambiente enquanto recurso já seja uma forma econômica de enxerga-

lo, falar em bens naturais pode ser mais adequado a certos contextos, mas o movimento 

turístico não se trata de um movimento unicamente de pessoas, mas de capital. Tal 

movimento subscreve a natureza a uma categoria de recursos.    

Tendo em vista a importância da imagem para o turismo – uma vez que o turista 

compra primeiro a imagem do destino –, são produzidos idealizações e estereótipos a 

partir das representações de cada lugar. Quando há o desenvolvimento do turismo sem 
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planejamento, considerando-se apenas as “leis” do mercado, formam-se os estereótipos 

que podem ser consolidados através dos meios de comunicação, uma vez que “a 

identidade conferida ao local pelos turistas e pela mídia é contrastada, por vezes, com a 

identidade dos habitantes, e, por outras, é reforçada” (BANDUCCI JR e BARRETTO, 

2001, p. 18).  

A Ilha de Boipeba e, principalmente, o povoado de Moreré, são constantemente 

exibidos através da mídia em programas de turismo, exaltando suas características 

naturais e aspectos culturais, como a culinária. Trata-se de um produto que, por meio da 

publicidade, gera imagens através dos diferentes olhares dos turistas, que passam a 

constituir um sistema de ilusões, que se autoperpetuam e proporcionam ao viajante uma 

base para que ele selecione e avalie os lugares potenciais que visitará, o que não significa 

vivenciar a realidade diretamente, mas, sim, como um pseudo-acontecimento (MOESCH, 

2000).  

             A câmera na mão é um fato corriqueiro em Moreré, principalmente na alta 

estação. Visitantes de todas as partes do mundo se ocupam em registrar cada detalhe do 

local e de suas experiências trazendo os avanços tecnológicos mais modernos para perto 

da simplicidade que marca a localidade nos períodos menos movimentados por turistas. 

Moreré não está integrada ao alcance das redes de telefonia móvel, ou seja, não há sinal 

de celular na maioria do povoado, com exceção de alguns pontos afastados em que se 

pode acessa-los, por isso, grande parte dos moradores não dispõem de internet. A 

recorrência de equipamentos audiovisuais, na maioria das vezes, se restringe aos turistas 

e seus propósitos e intenções particulares, como no campo fecundo das imagens e auto 

representações feitas por turistas sobre Moreré no youtube, facebook, instagram, dentre 

outras redes sociais. Por isso, trabalhar com a câmera na mão e colocar esse equipamento 

em interlocução me auxiliou de três formas: durante as atividades de pesca, quando não 

era possível estar anotando coisas constantemente num diário em meio a caminhadas, 

pescarias e tempestades repentinas; analiticamente, a partir do momento em que os meus 

interlocutores passaram a interagir com os equipamentos e eles próprios dirigirem certas 

imagens e reivindicarem seus produtos, delineando suas capacidades analíticas sobre as 

ferramentas e imagens assim como eu em relação às técnicas; e por fim, como forma de 

sedimentar relações, quando todas as noites nos reuníamos para jantar, rever as fotos, e 

com isso muitas vezes bebíamos, conversávamos e tocávamos músicas até a hora do sono. 
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A utilização de um diário imagético, que me permitiu rever e analisar calmamente cada 

detalhe das atividades, o que me levou a insights e diálogos teóricos; ou como forma de 

engajamento, a utilização dos recursos audiovisuais perpassaram todo o delineamento da 

presente pesquisa.  

          Minhas expectativas iniciais consistiam em produzir um filme sobre técnicas de 

pesca com os meus interlocutores e fazer registros fotográficos sucessivamente. O desafio 

para a montagem de tal filme foi manter as diferentes vozes que interagem nesse processo 

de pesquisa, sendo assim, a construção de um filme não é só uma simples metodologia 

destinada a compreender as situações sociais através da imagem, mas a maneira pela qual 

o antropólogo fabrica suas imagens e reflete sobre a contribuição que elas aportam à 

análise do tema pesquisado (PEIXOTO, 2000). Minha estratégia foi criar uma 

transparência do processo fílmico, utilizar a câmera como uma ferramenta de 

interlocução. A democratização dos meios de produção de imagens, com a tecnologia 

digital, ampliou ainda mais as possibilidades de filmagens e edições caseiras, o que 

facilitou o uso de audiovisual em pesquisas científicas. Essas novas tecnologias 

trouxeram a promessa de que as pessoas poderiam ter autoridade de representar a si 

mesmas e ter suas opiniões respeitadas (RODRIGUES, 2011). Ligar a câmera não é um 

ato que passa despercebido, ele desencadeia atitudes específicas por parte de quem é 

retratado, “não há imagem sem mise-em-scêne” (PIAULT, 2001). O processo imagético 

é uma disposição do olhar para o conhecimento, assim como todo trabalho escrito também 

é uma construção. Sendo assim, busquei dar vazão aos interesses dos meus interlocutores 

em relação ao produto final do filme, no entanto, o enquadramento da câmera é revelador 

de um ponto de vista específico, evidenciado na construção da narrativa. O “outro” não 

está alheio ao poder de quem tem a câmera, e quer interferir nesse processo, com isso, 

mostrou-se nítida a intenção de fazer do filme um vídeo musical, convidativo, ressaltando 

as belezas naturais da localidade e, ao mesmo tempo, a destreza dos participantes em 

capturar animais, dirigir embarcações e tocar instrumentos musicais.  

O fato de brincarem constantemente perguntando “quando é que vai publicar?”, 

revela a consciência dessas pessoas de que o registro audiovisual é uma construção da 

qual eles mesmos podem participar como autores. No entanto, produzi o vídeo 

mencionado no início desse capítulo, mas pensando ele enquanto o trailer de um filme 

maior que haveria de vir, por isso de minha autoria. Depois de publicado, percebi um 
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posicionamento etnocêntrico de minha parte colocar somente a minha autoria, por captar, 

editar e publicar as imagens, mas com a satisfação que gerou aos meus interlocutores o 

crescente número de visualizações e comentários que chegaram até eles, resolvi não 

retirar o vídeo para reedita-lo. Nele, o grupo também participa de um discurso visual, 

escolhendo a trilha sonora, revendo todas as imagens junto comigo e ressaltando suas 

preferências, como lembra S. Caiuby Novaes (2004): 

Se, por um lado, ela é obra daquele que capta as imagens ou do diretor do filme, 

por outro lado, no caso de filmes em que não há atores profissionais, como 

aqueles feitos por antropólogos – os chamados filmes etnográficos -, esse 

discurso visual é também obra dos próprios informantes. Ou seja, a própria 

presença da câmera já é, em si, elemento que aciona, naqueles que serão 

filmados, a consciência da imagem que eles exibem para o equipamento e seu 

operador. Isso desencadeia o processo de construção de uma imagem a ser 

exibida, não aquela que é vivida cotidianamente e sim aquela que se quer 

projetar, num âmbito externo à comunidade. (p.12)    

          O projeto do filme se encerrou na produção de dois tipos de imagem, as fotografias 

(onde exponho uma escolha e compreensão analítica sobre o que e como fotografar) e o 

vídeo (o qual editei a partir dos comentários e sugestões dos meus interlocutores). A falta 

de verba e de tempo para fazer novas incursões a campo inviabilizou o desenvolvimento 

de um produto que exige uma convivência mais prolongada com seus participantes, mas 

o que pôde ser feito e consta nessa etnografia apresenta-se como forma de compreender 

a construção da presente pesquisa e os modos de atuação da câmera na dialogicidade da 

prática antropológica. As fotografias foram reveladas e entregues a Zé durante a alta 

estação. Inicialmente o movimento ininterrupto de turistas impediu que ele e sua família 

pudessem olhar com atenção as fotografias e coloca-las em exibição como programamos, 

mas após o feriado de Ano Novo conseguimos ver calmamente as imagens, que em 

seguida foram guardadas por Zé afim de preservá-las para construirmos juntos alguma 

forma de exibi-las na próxima vez que eu retornasse ao povoado.  

          Uma das características da antropologia nos dias de hoje é que, ao tentar elucidar a 

estreita relação que a disciplina procura manter com os cânones de uma filosofia 

racionalista, buscando manter isolada a ação da imaginação criadora no âmbito de suas 

produções em favor de postulados universais, o pesquisador vê corroer-se e muitas vezes 

ruir alguns paradigmas dos saberes antropológicos. Essa adesão às regras de uma razão 

cartesiana e positiva pesa consideravelmente no aprisionamento dos saberes aos regimes 

de consciência. Ao tomar como prerrogativa a pureza de uma etnografia a partir da sua 
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unificação formal e estrita coerência racional, o pesquisador despreocupa-se com o 

equilíbrio do conhecimento capaz de unir humano e mundo (ROCHA, 2003). 

Diferentemente da produção escrita, a construção de etnografias através dos meios 

audiovisuais, pelo mergulho que possibilita ao sujeito epistêmico, ou seja, quando a 

imaginação participa das estruturas lógico-formais do pensamento científico, descortina 

o ilimitado campo de criação de sentido para as faculdades humanas que ultrapassa as 

estruturas formais do pensamento em busca de um retrato do mundo ou uma cópia da 

realidade,  

Assim, a imagem técnica (imagens fotográfica, videográfica ou fílmica), para 

além da visibilidade de seus mecanismos de enunciação para os quais concorre 

a história técnica da Antropologia visual, é enraizamento e abertura do homem 

no mundo; ela nasce no interior do próprio fenômeno da linguagem humana, 

como arranjo e modelagem do ser-para-si da consciência, entretanto, enquanto 

prótese do pensamento ela é criação, e não apenas aquisição, ao integrar um 

universo conceptual que não compreende tão somente o real (ROCHA, 2003, 

p. 118). 

          As imagens aguçam a memória e instigam lembranças e contrastes diacrônicos de 

paisagem, narrativas e práticas. Para além da utilização desses equipamentos durante 

entrevistas e conversas, a articulação entre etnografia, texto e imagem não se dá 

superficialmente de modo ilustrativo ou redundante, mas dotado de uma reflexão 

embasada, o que implica ponderar o significado antropológico e heurístico do encontro e 

da mistura de práticas cognitivas e comunicacionais seculares (visualidade, oralidade e 

escrita) com os mais recentes aparatos tecnológicos das narrativas contemporâneas 

(fotografia, cinema, vídeo, informática e som) (SAMAIN, 1995). É muito comum a 

utilização de imagens para ilustrar o texto escrito, sendo assim, decidi coloca-las 

previamente ao capítulo mais denso dessa dissertação, para que o leitor interprete 

primeiro a minha interpretação das imagens e em seguida prossiga com a minha 

interpretação escrita do que vi, vivi e registrei. Dessa forma busco manter conexão entre 

texto e imagem na minha estrutura de pensamento bem como na estrutura do presente 

texto.  

          É importante ressaltar certos cuidados que envolvem o domínio de técnicas 

audiovisuais, tanto do ponto de vista de captação, como de armazenamento e 

principalmente das questões éticas a serem respeitadas. Novaes (2014), defende a 

utilização de imagem, som e movimento não como subprodutos da Antropologia, mas 
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como produtos finais que pressupõem fundamentalmente uma forma de comunicação na 

qual o seu uso (na perspectiva antropológica) deve ser repensado a partir da natureza 

própria da fotografia e o seu modo específico de estabelecer relações com as pessoas, o 

que comumente acaba se afastando dos modos consagrados de um discurso tipicamente 

acadêmico. As fotografias fazem parte dessa etnografia, não são meros subprodutos, elas 

perpassam as minhas analises e assumem o seu caráter comunicativo embasado em uma 

reflexão epistemológica e metodológica acerca da utilização das mesmas.     

            Procurei refletir sobre o importante papel que a câmera iria desempenhar na 

pesquisa, suas modalidades de utilização e influências no meu papel de pesquisador. O 

meu principal interlocutor foi Zé, antigo pescador, dono de camping e de restaurante, 

analfabeto. Grande parte das experiências e conversas que estabeleço partem do seu 

círculo familiar. Como passar tanto tempo vivendo e aprendendo com as pessoas que nos 

recebem em campo e não poder transmitir ou compartilhar um pouco do trabalho que 

fazemos com elas? A imagem e o som me permitiram fazer os nossos ofícios se 

emaranharem e resultaram em reflexões importantes para pensar a minha 

responsabilidade ética e as formas de engajamento que estabeleci com o domínio técnico 

da câmera e o seu aprendizado dialógico para com as técnicas de pesca e os meus 

interlocutores.  

          O ato de fotografar exerceu uma função metodológica importante. Da mesma forma 

que uma rede de pesca se relaciona com o ambiente e os animais através de um sistema 

de sensibilidade, a câmera, também como artefato, estabelece essa relação com aquilo 

que virá a ser registrado, a composição, o enquadramento, a velocidade, a decisão sobre 

o que registrar. Assim, as ações impõem uma escolha e certa compreensão analítica sobre 

as mesmas. A escolha de um local adequado para fixar a rede, a metragem e o tipo de 

malha, assim como as condições da maré e dos ventos impõem uma compreensão 

analítica com a ação de forma subentendida ou não. Da mesma forma, a câmera opera 

esse sistema quando utilizada na pesquisa antropológica e o meu maior desafio foi o de 

conectar esses equipamentos ao ritmo das atividades que acompanhei. Para isso, utilizei 

uma câmera DSLR Canon 60D, lente 50mm e 18-55mm, e uma câmera subaquática 

GoPró. A instabilidade climática e o risco eminente de pancadas de chuva inviabilizaram 

a utilização da DSLR no momento das atividades, mas a câmera subaquática me garantiu 
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a versatilidade necessária para captar boas imagens apesar da deficiente captação de áudio 

por conta da caixa estanque. Com o som prejudicado, minha leitura e análise dos vídeos 

das atividades foi puramente imagético. 

          A utilização de técnicas audiovisuais para registro documental conquistou um 

estatuto de produção antropológica primordial pela sua qualidade na construção de 

narrativas. Tais narrativas podem ser enunciadas ultrapassando o universo acadêmico, ou 

seja, sua comunidade linguística de origem. Os equipamentos espelham o estado físico e 

mental do antropólogo nas suas faculdades motoras, perceptivas e sensoriais, ocupando o 

lugar dos olhos, ouvidos e do corpo do pesquisador na interação com o outro. Porém, ao 

registrar o outro estamos transformando algo que pode ter um estatuto singularmente 

privado em uma representação na esfera pública. Nesse caso, a defesa da integridade da 

presente obra etnográfica implica na defesa da integridade da vida das pessoas ou grupos 

a que me dedico estudar. É necessária uma reflexão sobre o papel ético desempenhado 

por nós durante e após o trabalho de campo, principalmente no que diz respeito ao desafio 

de romper com as modalidades normativas de texto etnográfico e suas formas 

padronizadas de leitura (ROCHA e ECKERT, 2009).   

          Com prudência, no início, solicitei permissão para acompanhar as atividades 

utilizando uma câmera. À medida que os dias passaram a câmera começou a ser solicitada 

pelos meus interlocutores. Assim como eu os alertava eventualmente de algum material 

que estava sendo esquecido antes de sair para pescar, eles também buscavam garantir que 

eu não esquecesse de levar a câmera ou de recarregar as baterias e descarregar os cartões 

de memória. Em alguma medida dirigiram eles mesmos a captação de diversas imagens, 

mostrando não só a análise e a interpretação que faziam das ações, mas também a relação 

existente entre o status do pescador e o domínio de certas habilidades, bem como o caráter 

atribuído a certos animais que, segundo eles, mereciam ser mostrados. Sobre isso, posso 

citar, por exemplo, na circunstância em que um pescador encenou o momento da captura 

de um caramuru que já havia sido fisgado. Esse exemplo me remeteu imediatamente ao 

filme de Robert Flaherty, seu primeiro filme documentário de longa-metragem Nanook 

of the North (FLAHERTY, 1922), onde Nanook reencena a captura de uma foca que já 

havia sido capturada. O autor fez do seu filme uma expressão da alteridade longínqua da 

comunidade Inuit descrevendo as técnicas de sobrevivência dos esquimós na Baía de 
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Udson e se tornando precursor da antropologia visual e do cinema (GERVASEAU, 2009). 

Sendo assim, na pesquisa estabeleceu-se um processo de registro e devolução. Durante a 

noite em Moreré, após os cansativos dias de pesca, revendo juntos todas as imagens era 

possível perceber as reações às suas atuações e os seus valiosos comentários. Trata-se de 

um feedback estimulador de conhecimento mútuo feito através de imagens.  

         Existe uma filmografia interessante no que diz respeito aos temas da pesca e da 

técnica, o que demonstra a forma como a antropologia e a fotografia se desenvolveram 

paralelamente produzindo associações profundas ao longo do tempo. Algum tempo 

depois de publicar Nanook, Flaherty lança Man of Aran (FLAHERTY, 1934) sobre os 

pescadores da Ilha de Aran, na costa oeste da Irlanda, documentando suas rotinas e formas 

de pesca de tubarão e em altas falésias. Posteriormente, na França, o antropólogo e 

cineasta Jean Rouch lança Au Pays des Mages Noirs (ROUCH, 1947), no qual descreve 

as técnicas de caça aos hipopótamos na África. Mais tarde lança Abidjan, port de pêche 

(ROUCH, 1962), no qual retrata os pescadores e armadores de Abidijan (hoje capital 

econômica da Costa do Marfim) expondo seus problemas, dificuldades e esperanças. Em 

1965 Jean Rouch publicou Chasseau léon à l'arc (ROUCH, 1965), que ganhou Leão de 

Ouro do Festival de Veneza no mesmo ano. Trata-se de uma etnografia audiovisual sobre 

a técnica de caça coletiva ao leão, na qual Rouch passou cerca de seis anos em uma aldeia 

africana.  

Enquanto isso, no Brasil, a pesca marca influência nos adventos da cinegrafia 

nacional podendo-se destacar o documentário Arraial do Cabo, de Paulo Cesar Saraceni 

(SARACENI, 1959) que ganhou o Prêmio Miqueldi no Festival de Bilbao, na Espanha 

em 1960. O filme mostra transformações sociais e a interferência nas formas “primitivas” 

de vida de pescadores. Em 1962 Glauber Rocha dirige Barravento, o seu primeiro longa-

metragem cuja história é a de um negro que volta à aldeia de pescadores de xaréu em que 

foi criado para tentar livrar o povo do domínio da religião (ROCHA, 1962)7.  

         O uso de imagem é entendido como uma forma de registro do “real”, foi por isso 

que se tornou um instrumento da antropologia, para objetificar o “outro”. Mas desde que 

                                                           
7 Nesse breve sobrevoo pode-se notar a existência de um ótimo material audiovisual relacionado ao tema, 

o suficiente para estabelecer diálogos e analisar diversos tipos de abordagem teórica e metodológica como 

ponto de partida para uma pesquisa etnográfica que relacione pesca, técnica, imagem e antropologia. 
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Clifford (1988) descortinou a falácia da “autoridade etnográfica”, mostrou-se necessário 

ter clareza sobre o lugar de fala do pesquisador, e ter sensibilidade para reconhecer que 

esta não é definitiva nem absoluta. Na antropologia, a utilização de máquinas fotográficas 

foi uma estratégia de pesquisa utilizada pelos grandes expoentes da disciplina desde o 

século XX. As técnicas fotográficas eclodiram juntamente com a antropologia 

desenvolvendo histórias paralelas (PINNEY, 1995). Esses dois suportes têm uma vocação 

comum: revelar os humanos e as sociedades, seus imaginários, paixões e delírios. Sem 

nunca desprezar a necessidade da observação, muitas antropologias transformaram a 

fotografia em um prelúdio, reservando ao processo de textualização dos fenômenos 

observados o lugar proeminente e quase sagrado do pensar e fazer antropológico 

(FIRMO, 2016).  O maior desafio para a utilização desse recurso é o de não emprega-lo 

enquanto uma obra aberta, passível de infindáveis leituras e interpretações, mas 

comunicar da melhor maneira a intencionalidade do pesquisador ou a interpretação 

específica que ele propõe. A mecânica da máquina fotográfica nos possibilita um controle 

sobre a velocidade e intensidade da luz, o campo de foco e a plasticidade e composição 

da imagem. Esses elementos são responsáveis por uma particular manipulação do tempo 

e do espaço no fotograma. O conjunto desses elementos, e mais alguns, constituem a 

narrativa imagética que se pretende transmitir, o domínio dessa gramática é condição sine 

qua non para produzir fotos eficientes e permite manipular a perspectiva da imagem 

fotografada condicionando a leitura da imagem produzida. A comunicação entre esses 

elementos não constitui a importância singular da imagem para o antropólogo, afinal, não 

é o assunto, a estética ou o enquadramento da foto o que verdadeiramente interessa, mas 

sim o tipo de conhecimento ou realidade que ela é capaz de transmitir, como afirma 

Samain, “não existem fotografias que não sejam antropológicas a sua maneira” (1995, p. 

7-8).       

          É difícil conseguir articular uma reflexão antropológica inteligível em apenas uma 

fotografia, assim como é difícil fazer uma etnografia com apenas um relato ou uma ida a 

campo. A própria percepção dos contextos em que encontramos os significados tende a 

se esclarecer através da convivência. Além da sintaxe interna da fotografia, sobre a qual 

mencionei acima, há também uma sintaxe dinâmica, ou seja, dispor através da montagem 

um conjunto de imagens de forma que a relação entre elas ou o seu todo produza a 

significação desejada. Dessa maneira se tem maleabilidade para reproduzir situações 
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narrativas tanto quanto em texto escrito, contrapondo ou encadeando imagens conforme 

a necessidade. A montagem garante uma certa autonomia da imagem na construção do 

significado que pode tanto ser amarrado no texto em forma de capítulo, quanto se 

apresentar como exposição fotográfica independente de um texto acadêmico específico. 

Entendo que a montagem consiste na forma mais frutífera para se articular a 

discursividade das narrativas etnográficas. Se produzir uma etnografia implica construir 

um texto que apresenta argumentos encadeados para dar conta de realidades discursivas, 

então devemos lançar mão de alguma espécie de encadeamento como forma de dar vazão 

à nossa compreensão intelectual no que diz respeito às imagens também. Assim é possível 

que a imagem deixe de ser um dado disperso e forme um discurso estruturado e inteligível 

da realidade estudada.  

          A principal característica da etnografia para o conhecimento antropológico é que 

consiste no produto de um mergulho profundo naquela realidade que se deseja estudar e 

compreender através de um método peculiar à nossa disciplina, a observação participante. 

Na pesquisa de campo a fotografia pode ser um estímulo para que o pesquisador se 

aproxime do universo que deseja conhecer. O ato de fotografar implica empatia e 

certamente intersubjetividade e é muito difícil fotografar em ambientes a que não 

pertencemos sem que se estabeleça uma relação de confiança. A respeito do valioso 

recurso das imagens... 

A câmera é [...] um instrumento que obriga à observação atenta, um olhar 

sensível e, de certo modo desnaturalizado. Tal como em toda boa pesquisa, 

para fotografar é preciso estranhar – ou desnaturalizar o olhar – e ao mesmo 

tempo se aproximar. Distância e proximidade são ingredientes fundamentais 

da boa etnografia e igualmente da fotografia. Fotografar implica [...] um tipo 

de conhecimento que não passa pela palavra, mas muito mais pela 

sensibilidade do olhar, pela intuição, pela capacidade de estar no lugar certo na 

hora certa, pela sensibilidade de colocar o corpo (e a câmera a ele acoplada) na 

correta distância. Fotografar implica a boa relação que se consegue estabelecer 

com as pessoas que fotografamos. É igualmente importante no ato de 

fotografar decidir o que estará em foco e o que estará desfocado [...]. Se a boa 

pesquisa implica um recorte adequado, este é também um dos elementos 

centrais de toda a boa foto: o que ela recorta da ampla realidade e dá a ver [...]. 

Não tenho a menor dúvida de que estas habilidades são fundamentais para a 

boa pesquisa de campo. Por outro lado, diria que a fotografia é uma excelente 

aliada do pesquisador. Levar aos fotografados as fotos que deles tiramos é 

essencial numa relação a longo prazo (NOVAES, 2014, p.63-64). 

No contexto histórico em que vivemos, com a proliferação massiva de recursos 

imagéticos, com a comunicação cada vez mais balizada por imagens, considero mais do 
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que plausível tomar a imagem e as diversas formas de processá-la como suporte para 

nossas inscrições, possibilitando essa intertextualidade como forma lícita e usual de 

expressão do conhecimento antropológico.  

Inquietante, no entanto, na sua capacidade de subverter as palavras, a imagem 

não é somente um terreno de “estudo”, mas, sobremaneira, o espaço dado ao 

"imaginário humano", individual e social, para ousar reivindicar e roer - 

também - um pedaço da realidade (SAMAIN, 2003, p.48).            
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          Desenvolvo nesse trabalho a ideia de domínio técnico como dimensão constitutiva 

da pessoa, o que implica pensar nos processos de aprendizado e socialidade, mas também 

na configuração das capacidades corporais, o que me leva a um certo apelo visual. Essa 

perspectiva requer uma imersão prática nas atividades a partir de uma relação dialógica e 

intersubjetiva de aprendizagem com as pessoas a quem me dedico estudar. A utilização 

de imagens supera a tendência atemporal e estática que lhe são atribuídas. Com isso, a 

possibilidade de comunicação de um discurso de caráter etnográfico não se encontra 

necessariamente na imagem em si, mas no imaginado, na trama intersubjetiva dos 

imaginários que se encontram (GODOLPHIN, 1995). Trato aqui a imagem não pelo viés 

de uma Antropologia Compartilhada à la Jean Rouch, ou como os trabalhos de Worth e 

Adair em 1960 entre os Navajo8, mas como mecanismo para sedimentar relações evitando 

que lhe seja atribuído um caráter secundário, superficial ou sem grande relevância nesta 

produção. A partir do momento em que os meus interlocutores passaram a interagir com 

a câmera, passaram também a expressar e reivindicar os produtos dela decorrentes a partir 

dos seus próprios imaginários, o que me permitiu avaliar não só o desempenho da câmera 

em um ambiente compartilhado de experiências, mas também colocá-la em dialogia com 

as técnicas praticadas pelos pescadores de Moreré. 

          A versatilidade em relação às práticas e o amplo leque de técnicas empregadas na 

pesca local são constitutivos da configuração dos pescadores no povoado. O gosto por 

contar os sucessos da pesca não é incomum, mas os pescadores não só contam estórias, 

eles são personagens das estórias que contam, na qual refletem uma existência particular. 

As relações que entretêm com a propriedade dos seres e artefatos fazem com que os 

pescadores se integrem à temporalidade e aos diversos animais que compõem essas 

estórias. Ao elaborar sua narrativa sobre mares tempestuosos, ou sobre embates com 

peixes, não deixam de estar falando do próprio pescador. Assim, ressaltar a refinada 

inteligência do beijupirá, do polvo ou do baiacu, cuja captura envolve estratégia e 

                                                           
8 Trata-se da capacitação de diferentes segmentos populacionais, pesquisados por antropólogos, no uso da 

técnica fotográfica, por meio de oficinas que permitem, ao lado da capacitação destas pessoas, situações e 

oportunidades valiosas para o pesquisador. Os trabalhos mais conhecidos no Brasil nesta área são aqueles 

desenvolvidos desde 1980 pelo projeto Vídeo nas Aldeias, coordenado por Vincent Carelli. 
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interação, remete a modalidades de pesca distintas, mas que integram práticas comuns 

aos pescadores, dinâmicas alimentares, de estruturação da unidade doméstica, da forma 

de circulação do pescado, das formas de socialidade no povoado e na própria morfologia 

e concepção dos corpos, ressaltando sua resistência, persistência, expertise e vigor físico 

para se adaptar à dinâmica a bordo, ao trabalho no mangue ou nos recifes. A falta de 

habilidade em alguma dessas técnicas é avaliada negativamente pelos mais experientes, 

que ressaltam a necessidade de saber polvejar, trançar redes, encastoar anzóis, pilotar 

embarcações, armar ratoeiras ou adentrar no mangue, conforme a demanda das 

circunstâncias que se apresentem. Diante disso, o aspecto central desse estudo foi abordar 

a prática da pesca em seus diversos domínios, considerando sua articulação com as 

pessoas que as praticam. O fato dos pescadores, em grande parte, dominarem uma 

diversidade de técnicas, não demonstra a construção de regimes particulares e separados 

de aprendizado, socialidade ou relação com artefatos e seres, e sim de um processo de 

aprendizado que abarca a maior parte dessas técnicas (ou todas) em um mesmo contexto 

prático, econômico e histórico. Tais modalidades de pesca não têm sofrido significativas 

variações internas ao longo dos últimos anos, principalmente pela forma de manejo local, 

pelas normas de preservação da APA e pela intersubjetividade estabelecida entre 

pescadores e animais, mas a variação de opções de atividades frente à pesca tem se 

multiplicado na medida em que a demanda imposta pelo fluxo de turistas se intensifica a 

cada ano.    

          O povoado de Moreré é marcado por sua sazonalidade, o que busquei imprimir na 

estrutura do presente texto. A baixa e a alta estação são condicionadas pelo movimento 

turístico e também compreendem as subdivisões do ano baseadas em padrões climáticos. 

A alta estação se inicia no final de setembro com o término do período mais chuvoso. A 

partir daí o número de visitantes cresce constantemente e as condições para a pesca 

melhoram com a diminuição dos fortes ventos e chuvas. A alta estação atinge seu ápice 

no feriado de Ano Novo, onde o povoado recebe seu maior número de visitantes e 

expressa suas carências estruturais para suprir tal demanda, nesse momento a atividade 

pesqueira é predominantemente interrompida dando lugar a outros modos de garantir a 

renda familiar. O feriado da Semana Santa marca o fim da alta estação e o início do 

Outono. A baixa estação se inicia apresentando um número reduzido de visitantes, que 

em grande parte se hospedam nas pousadas durante essa época. Esse período é marcado 
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pela instabilidade das condições ambientais para certas modalidades de captura, mas 

revelam a versatilidade dos pescadores, que praticam outras formas de pesca e atuam em 

diversas atividades que configuram a imbricada dinâmica local, como as fazendas de 

coco, a prefeitura, carga e descarga de embarcações, campings, pousadas, etc. A baixa e 

a alta estação descortinam o complexo e emaranhado funcionamento das estações do 

povoado, onde interagem pessoas, animais, ambiente e artefatos na construção do 

pescador e de suas identidades e propósitos, transpondo seus domínios para além do mar.    
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ANEXO I 

 

(Fonte: Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade - Baixo Sul da 

Bahia)  

 
(Bancada de Corais- Moreré e Velha Boipeba. Fonte: Google Maps) 



152 
 

 
 

 

(Fonte: Google Maps) 

 

  
Caminho de Salvador a Ilha de Boipeba via Torrinhas.                                                                                        
Fonte: https://www.researchgate.net/figure/241924199_fig2_Figure-2-Distributions-of-the-orders-of-phytobenthos-found-at-
Boipeba-Island-Bahia [accessed Sep 9, 2016] 
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ANEXO II 

 

Plantas medicinais e seus usos no povoado de Moreré 

Benzetacil- As folhas são utilizadas para desinflamar feridas. 

Boldo- Folhas utilizadas para tratar dores estomacais. 

Batata de Teiú- Utilizada em casos de picada de cobra.  

Pecaconha- Serve para limpar pulmão através de efusão. 

Casca de Cajueiro Vermelho- Limpar feridas. 

Aroeira- Antisséptico em feridas expostas, sendo que seu óleo essencial tem ação 

antimicrobiana, é indicado para distúrbios respiratórios, dentre outras condições de saúde 

Capim Santo- Dores estomacais.  

Erva Cidreira- Tratamento de problemas digestivos. 

Favaca Grossa- Ferimentos abertos. 

Mastruz- Cicatrizante. 

Todador- Para dores. 

Alumã- Dor de barriga. 

Vassourinha- Serve para rezar as pessoas. No povoado só existem duas rezadeiras nos 

dias atuais (Lindalva e dona Antonina). 

Graveto do Cão- Tratar câncer. 

Anador- Dor. 

Algodão- Utiliza-se o sumo para limpar os pulmões.  

Língua de Vaca- Serve para “puxar” pús e espinhos. 

Tiririca de Babado- Servepara o fígado. 

Leite de Cansanção Macho- Dor de dente 

Garampará- Picada de cobra e insetos. 
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Cipó de Burungu- Limpeza dos olhos e catarata. 

Casca do Mangue Vermelho- Serve para banhar a ferida antes de colocar o 

medicamento. 

Canela de Velho- Desinteria.  

Flor de Abóbora- Utilizada para dores de ouvido. É amolecida no fogo e colocada no 

ouvido após ficar murcha.  

Quebra-pedra (vermelha e branca)- Cálculo Renal 

Gambá- Limpar o corpo 

Óleo de Côco- Diversos usos; ferimentos, culinária, etc. 

Urucum- Tratamento de pele e ferimentos. 

Cana de Macaco- Dor de dente.  

Leite de Mamão Macho- Dor de dente. 

Peão- Dor de dente. 

Pimenta- Dor de dente 
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GLOSSÁRIO 

 

Entralho- Trançar rede. Fixar as bóias e dar início ao trançado da malha. 

Engodo- Atrativo para peixes. Cabeça de camarão, vísseras ou qualquer matéria 

orgânica que sirva de alimento para os peixes.    

Samburá- Cesto de palha utilizado para armazenar pescados e/ou ferramentas durante a 

pescaria.  

Fifó- Pequeno candeeiro a querosene provido de pavio.  

Braças- Medida equivalente a aproximadamente o comprimento da envergadura do 

pescador. 

Buzana- Lesma que corrói a madeira das canoas. Tem que ser constantemente 

queimada durante os reparos, evitando a perfuração do casco. 

Mariscar- Qualquer atividade relacionada à checagem de armadilhas e retirada de 

mariscos. 

Coça- Pedra 

Buzaranha- Pequeno búzio utilizado como isca na pesca de anzol nos arrecifes. 

Puã- Pinça dos crustáceos. 

Patachoco/Patachoca- Último estágio de muda do guaiamun. 

Carote- Âncora. 

Arbalete-  Arma de disparo de arpões utilizada por mergulhadores para o abate 

de peixes na pesca submarina. Geralmente possui uma empunhadura e cabo, um tambor 

com molinete para armazenar um fio que prende o arpão e um tubo onde o arpão é 

armazenado. 

Arma Pneumática- Armas para pesca subaquática que utilizam um sistema de ar 

comprimido para lançar o arpão, normalmente os arpões são mais robustos, sendo essas 

armas para pouco alcance.  

Quisomba- Como são chamadas as raízes aéreas que compões a vegetação do 

manguezal.   

Varejar- Navegar na canoa em baixa profundidade. Quando o remo alcança o solo 

abaixo do barco impulsionando-o.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mergulhador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peixe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca_submarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empunhadura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Molinete

