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RESUMO 

Analisa-se a luta social desenvolvida pelos moradores das 

comunidades de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho (Macau/RN) para 

impedir a posse da Restinga Ponta do Tubarão por empresários hoteleiros, 

em 1995 e a devastação do manguezal da I lha dos Cavalos por 

carcinicultores, em 2000, culminando na criação da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão, si tuada nos 

municípios de Macau e Guamaré, l i toral norte do Rio Grande do Norte, 

respectivamente a cerca de 180 e 200 qui lômetros da capital  -  Natal,  cr iada 

em 18 de julho de 2003, pelo Decreto Lei estadual N.º 8.349, para a 

preservação do seu terr i tório e dos modos de vida tradicionais. 

Fotocartografam-se e anal isam-se os modos de vida desenvolvidos nesta 

Unidade de Conservação, a part i r  da categoria sociocultural ,  baseando-se 

em indicadores da produção material  dos modos de vida como: o trabalho, o 

lazer, a rel igiosidade, os saberes tradicionais e a ação do homem presente 

no local sobre o meio ambiente. Nesta perspectiva, propõe-se como 

estratégia metodológica uma Fotocartografia Sociocultural, criada para esta 

pesquisa, que para ser efet ivada uti l izou-se do registro fotográfico, da 

observação, da entrevista, da pesquisa documental e da pesquisa 

bibl iográfica, enquanto associação de técnicas como pecul iaridades desta 

estratégia de pesquisa. Conclui-se que a luta social  desenvolvida pelos 

atores colet ivos da RDS Ponta do Tubarão, caracteriza-se como uma ação 

transformadora contra-hegemônica ao capital  global izado e predatório, em 

favor da manutenção do meio ambiente e dos modos de vida tradicionais; 

conclui-se também que a Fotocartograf ia Sociocultural possui relevância 

como proposta de procedimentos possíveis de serem ut i l izados em 

pesquisas qual i tat ivas, por possuir vir tual idades analí t icas, proporcionando 

uma visão mais abrangente do cotidiano sociocultural do espaço estudado, 

na tentat iva de conhecer e revelar as relações vividas pelos sujeitos da 

pesquisa em Ciências Sociais. 

Palavras-chave: Fotocartograf ia Sociocultural. Modos de vida. Fotograf ia. 

Cartograf ia. Meio ambiente. Ponta do Tubarão-Macau/Guamaré. 
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RÉSUMÉ 

On analyse la lutte sociale développée par les habitants des 

communautés de Barreiras, Diogo Lopes et Sertãozinho (à Macau/RN) pour 

empêcher la possession de la Restinga Ponta doTubarão par des 

entrepeneurs hôtel iers, en 1995 et la dévastat ion du marais de I lha dos 

Cavalos par des créateurs de crevette, en 2000, en culminant la créat ion de 

la Réserve de Développement Soutenable Ponta do Tubarão, si tuée aux 

municipes de Macau et Guamaré, au l i t toral Nord du Rio Grande do Norte,  

respectivement à environ 180 et 200 ki lomètres de la capitale – Natal,  créée 

le 18 jui l let 2003, par le Décret Loi du RN numéro 8.349, pour la préservation 

de son terr i toire et des modes de vie tradit ionnels. On fai t  la 

photocartographie et on analyse les modes de vie développés dans cette 

Unité de Conservation, à part i r  de la catégorie socioculturel le, basé dans des 

indicateurs de la production matériel le des modes de vie comme : le travai l ,  

le loisir ,  la rel igiosité, les savoirs tradit ionnels et l ’act ion de l ’homme 

présente dans le l ieu sur le mil ieu ambient.  Dans cette perspective, on 

propose comme stratégie méthodologique une Photocartographie 

Socioculturel le, créée pour cette recherche, que pour être réal isée s’est 

ut i l isée d’une associat ion des techniques comme le registre photographique, 

l ’observat ion, l ’entrevue, la recherche des documents et la recherche 

bibl iographique comme des part iculari tés de cette stratégie de recherche. On 

en conclut que la lutte sociale développée par les auteurs col lecti fs de la 

RDS Ponta do Tubarão, se caractérise comme une act ion transformatrice 

contre-hégémonique au capital  mondial isé et prédateur, en faveur de la 

manutention du mil ieu ambient et des modes de vie tradit ionnels; on en 

conclut de plus, que la Photocartographie Socioculturel le possède de 

l ’ importance comme proposit ion des procédés possibles à être ut i l isés dans 

des recherches qual i tat ives, pour posséder des vir tual i tés analyt iques, en 

proport ionnant une vision plus ample du quotidien socioculturel le du space 

étudié, dans la tentat ive de connaître et de révéler les relat ions vécues par 

les sujets de la recherche en Sciences Sociales 

Mots-clés: Photocartographie Socioculturel le. Modes de vie. Pothographie.  

Cartographie. Mil ieu ambient.  Ponta do Tubarão-Macau/Guamaré. 
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ABSTRACT 

I t  is analyzed the social  struggle held by locals at Barreiras, Diogo 

Lopes and Sertãozinho communit ies (Macau-RN) in order to avoid the 

ownership of i ts mangrove area to hotel managers, in 1995 and to hinder the 

destruct ion of I lha dos Cavalos mangrove by the shrimp producers, in 2000, 

what led to the creat ion of Ponta do Tubarão Reserve of State Sustainable 

Development, located at Macau and Guamaré ci t ies, northern coast of Rio 

Grande do Norte, respectively 180 and 200 ki lometers away from Natal,  

created in July, 18, 2003 by the Decree State Law n. 8.349, to preserve i ts 

tradit ional terr i tory and way of l i fe. I t  is photographed and analyzed the 

developed ways of l i fe in this Unit  of Conservation, from the sociocultural 

category, based in pointers of the material  production in the l i fe ways as: the 

work, the leisure, the rel igion, the popular knowledge and the act ion of the 

contemporary men on the environment. In this perspective, i t  is considered 

as method strategy a sociocultural  photo cartography, created to this 

research, and to be concret ized used photographic documents, observat ion, 

interviews, documental research and bibl iographic research, being an 

association of techniques as pecul iari t ies of this strategy of research. I t  is 

concluded that the social  struggle developed by the col lect ive actors at Ponta 

do Tubarão Reserve of State Sustainable Development, is characterized as a 

transforming action against the global and predatory capital ,  for the 

maintenance of the environment and the tradit ional way of l i fe; One also 

concludes that the sociocultural photo cartography  is very important as a 

proposal of possible procedures to being used in qual i tat ive researches, 

because of i ts analyt ical potential i t ies providing a more including vision of 

the sociocultural rout ine of the studied space, in the attempt to know and to 

disclose the relat ions l ived for the ci t izens of the research in Social 

Sciences. 

Key words: Sociocultural photo cartography. Way of l i fe, Photography. 

Cartography. Environment. Ponta do Tubarão – Macau/Guamaré. 
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UFPB – Universidade Federal da Paraíba; 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 

USP – Universidade de São Paulo. 
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1 INTRODUÇÃO 

A sociedade moderna passa por momentos de incertezas quanto 

ao futuro planetário, e à tentativa do domínio da natureza em favor da 

acumulação de bens materiais tem levado o modo de produção 

capital ista a comprometer cada vez mais a qualidade de vida social, 

tanto quanto o equilíbrio dos sistemas vivos.  Em decorrência disso, a 

natureza dá respostas contundentes: tsunami, efeito estufa, secas, 

enchentes, elevação do nível do mar, terremotos, maremotos e 

furacões. Além dessas, surgem outras ocorrências devido ao 

desequilíbrio da natureza como o surgimento de pragas, invasões de 

áreas habitadas por animais si lvestres, como o anunciado no dia 26 de 

outubro de 2005, pelo Jornal Nacional da Rede Globo. A matéria 

mostrou o ataque de morcegos selvagens aos moradores do município 

de Turiaçu, no estado do Maranhão, região nordeste do Brasil, 

provocando a morte de 13 delas. A migração destes mamíferos para 

regiões habitadas foi provocada pelo desmatamento das áreas 

consideradas como seu habitat .  Este fato nos leva a refletir o quanto o 

destino do homem está ameaçado por causa da sua negligência no 

tratamento à biosfera. 

Alguns dos resultados da afetação da ação humana ao planeta, 

inclusive com conseqüências também para a economia, são mostrados  

por Spangenberg (2001). Ele diz que  

• a degradação dos recursos marinhos tem provocado um 
colapso das indústr ias pesqueiras (um declínio contínuo 
desde o recorde máximo registrado em 1992); 

•  o desflorestamento (17 milhões de ha./ano) e a perda 
da fert i l idade do solo (uma perda l íquida de 26 
biotoneladas de solos férteis por ano) ameaçando a 
produção agrícola futura e gerando um grande custo em 
fert i l izantes; 

•  a redução dos lençóis freát icos e a contaminação das 
águas terrestres, colocando em risco a disponibi l idade de 
água para consumo humano e para at ividade agrícola; 

•  a acidi f icação lacustre (aproximadamente 80% de toda a 
Escandinávia) e a degradação das f lorestas (cerca de 
40% na Europa) têm sido combatidos com custos muito 
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altos, enquanto a recuperação das perdas em termos de 
valor f lorestal tem sido deficiente; 

•  a diminuição da camada de ozônio atmosférico (que 
varia de acordo com a estação e a local ização geográf ica 
entre 5% e 95% e continua aumentando), o que não 
apenas coloca a saúde em risco, mas também reduz a 
produção agrícola e marinha; 

• a acumulação de gases e, conseqüentemente, o efeito 
estufa na atmosfera (+28% desde que a industr ial ização 
começou), que, ao aumentar a temperatura média, 
aumenta o grau das irregularidades atmosféricas, das 
tormentas, das mudanças nos padrões pluviais, etc.,  
acarretando um enorme custo econômico e social;  

•  o corte de f lorestas sem manejo sustentável,  que tem 
incrementado a perda da biodiversidade (cerca de 17.000 
espécies por ano), afetando uma fonte de primeira 
importância para as indústr ias farmacêutica e agrícola. 

A respeito desse problema Morin (2003) esboça a sua 

preocupação, pronunciando que pela primeira vez toda a humanidade 

está envolvida por um destino comum, embora o considere um destino 

trágico: a ameaça da destruição da biosfera pela ação devastadora do 

seu próprio habitante - o homem, principalmente aqueles que possuem 

o poder e as ferramentas que lhes favorecem o capital,  na maioria das 

vezes para a obtenção de um lucro fácil. 

É inquestionável que o ser humano para viver necessita trabalhar, 

produzindo assim, seus meios e modos de vida através do trabalho, 

considerando que tal atividade, do ponto de vista marxista, é um 

processo resultante da relação entre os seres humanos e o meio 

ambiente, sendo notória as modif icações impressas à natureza por 

aqueles, com a finalidade de explorá-la para produzir o seu sustento. 

Em suas ações cotidianas, o homem interfere na natureza até mesmo 

quando se movimenta, pois, desta forma age sobre seu próprio corpo, 

que é também, natureza. Quando ele age para trabalhar e explorar o 

meio natural, conforme Marx, modifica o que lhes foi dado naturalmente

e se encontra presente em seus braços, pernas, cabeça e mãos, enfim, 

no seu organismo com o intuito de transformar o meio natural em 

produtos, em bens materiais, em objetos util i tár ios para si e para os 

outros. Contudo, Marx (1988, p. 142) chama a atenção para uma 
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questão que pode ser fundamental para o bem-estar individual, social, 

cultural e natural: 

ao atuar, por meio desse movimento sobre a natureza 
externa a ele e ao modif icá-la, ele modif ica ao mesmo 
tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve as potências 
nela adormecidas e sujei ta o jogo de suas forças ao seu 
próprio domínio.  

Nesse sentido, a afirmação acima nos possibil i ta inferir que o 

homem age sobre o seu entorno, modif icando-o e mudando também a si 

e aos seus semelhantes, engendrando dessa maneira uma relação 

recursiva que envolve ao mesmo tempo sociedade, cultura e natureza, 

tornando-se responsável por si mesmo e por tudo que o cerca.

Ainda sobre esta relação Marx 1978, p. 7, gri fo do autor) nos diz 

que:

nessa relação natural dos gêneros, a relação do homem 
com a natureza é imediatamente sua relação com o 
homem, do mesmo modo que a relação como homem é 
imediatamente sua relação com a natureza, sua própria 
dest inação natural.  Nesta relação aparece ,  pois, de 
maneira sensível ,  reduzida a um fato  v isível,  em que 
medida a essência humana se converteu para o homem 
em natureza ou a natureza tornou-se a essência humana 
do homem. A part i r  desta relação, pode se julgar o grau 
de cultura do homem em sua total idade. Do caráter dessa 
relação deduz-se a medida em que o homem  converteu-
se em ser genérico ,  em homem ,  e se apreendeu como tal  
[ . . . ] .  

 Essa afirmação nos auxil ia a inferir que é histórica a busca do 

homem para organizar-se socialmente e conseguir manter-se no espaço 

natural, explorando o indispensável para a sua sustentação, o que 

explica que cotidianamente ele tem lutado por esse espaço desde os 

primórdios da humanidade, quando havia apenas um meio para a 

garantia dos lugares de caça, pesca e abrigo das intempéries: a própria 

natureza. Hoje o homem já tem outros meios de luta, não mais aquele 

l imitado a uma consciência orgânica, mas ordenado pela capacidade de 

pensar, auxil iado por inúmeros instrumentos tecnológicos e jurídicos.
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A busca pela defesa dos espaços já encontra respaldo legal 

institucionalizado e ao homem é permitido o direito de escolha, agindo 

de forma pensada sobre o que é melhor para si e para a sua 

coletividade como age, por exemplo, em âmbito internacional, a 

Fundação para Investigação em Ciência, Tecnologia e Ecologia, da 

qual Vandana Shiva é diretora na Índia e a Federação Internacional dos 

Movimentos para a Agricultura Orgânica. Estas entidades juntas 

impugnaram a patente, excluída pelo Instituto Europeu de Patentes, de 

um método para controlar fungos de plantas, propriedade do governo 

dos Estados Unidas da América (EUA) e da multinacional W. R. Grace, 

por se fundamentar na pirataria de conhecimento já existente e carecer 

de novidade e inventividade, como divulga Shiva (2005).

Essa relação do homem com ele mesmo, dele com a sociedade, 

e, sobretudo, com a natureza, em um processo cícl ico regenerador, é a 

relação apropriada para que este se assuma como parte do universo.  

Sendo assim, é mister que o homem pense sobre si, as espécies que o 

circunda, a sociedade e a natureza para agir de forma a preservar seu 

espaço e sua cultura, preservando também, dessa maneira a sua 

história e a sua tradição.  

Nesse direcionamento, o homem precisa compreender que ele e a 

natureza são unos e múltiplos, parte de um todo que deve ser cuidado, 

para não ser transformado em mercadoria, em capital. A terra, diz Marx 

(1978, p. 5), “é reconhecida como um modo de existência natural, 

independente do homem, e não como capital [... ]”, nessa condução a 

tentativa de preservação dos meios naturais de subsistência pode ser 

compreendida como uma atitude cuidadosa diante da conservação da 

vida humana e da natureza. 

O cuidado com a natureza implica recursivamente um cuidado em 

si, pois, por conseqüência, negar a natureza seria negar a si. Esse 

cuidado consiste no exercício de uma ética ambiental, que para Ferraz 

e Almeida (2004, p. 125).  “compreende a humanidade como parte da 

natureza, possibil i tando firmar um elo profundo e produtivo de 

compromisso e cuidado pela beleza e criatividade da natureza, da qual 

provém nossa cultura e vida”. Sob esse ponto de vista a tentativa da 
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busca pelo equilíbrio planetário deve centrar-se na busca por uma 

sociedade sustentável, cujo conceito, defendido por Brown (1981, apud 

CAPRA, 1996, p. 24), do Wolrdwatch Institute e citado por Capra 

(1996), é “aquela que satisfaz suas necessidades sem diminuir as 

perspectivas de gerações futuras”. Posteriormente foi reverberado por 

Boff (1999, p. 137) como aquela: 

que produz o suf iciente para si  e para os seres do 
ecossistema onde se si tua; que toma da natureza 
somente o que ela pode repor; que mostra um sentido de 
sol idariedade generacional, ao preservar para as 
sociedades futuras os recursos naturais de que elas 
precisarão.  

 Capra (1996, p. 231) ressalta que o conceito de sustentabil idade 

tem adquirido importância para o movimento ecológico e, nesse 

contexto, propõe a reconexão com a teia da vida, o que para ele 

“signif ica construir, nutrir e educar comunidades sustentáveis, nas 

quais podemos satisfazer nossas aspirações e nossas necessidades 

sem diminuir as chances das gerações futuras” (1996, p. 231). 

A satisfação dessas necessidades poderia ser feita a partir do 

aprendizado das comunidades humanas com os ecossistemas - como 

comunidades ecológicas que “são comunidades sustentáveis de 

plantas, de animais e de microorganismos” (Id.),  entendendo os seus 

princípios de organizações para criar comunidades humanas 

sustentáveis. Capra explica que essas comunidades têm se organizado 

de forma suti l  e complexa durante mais de três bilhões de anos, com o 

propósito de elevar ao máximo a sua sustentabil idade. 

Como percurso para estabelecer tal sustentabil idade ele mostra 

um conjunto de princípios básicos da ecologia para empregá-los na 

construção de comunidades sustentáveis, quais sejam: a 

interdependência, a reciclagem, a parceria, a f lexibi l idade e a 

diversidade e como conseqüência de todos estes, a sustentabil idade.

 Em vista das proposições sobre sustentabil idade, foi disseminado 

o conceito de desenvolvimento sustentável, como o
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processo que permite o desenvolvimento sem degradar 
ou esgotar os recursos que o tornam possível.  Para tal  
gerem-se os recursos de modo que estes possam se 
regenerar ao mesmo r i tmo em que são ut i l izados, ou 
passando a ut i l izar,  em vez de um recurso que se 
regenera lentamente, um recurso que se regenere mais 
rapidamente. Desta forma, os recursos podem servir às 
gerações presentes e futuras. (OMT, 1998, p. 37, apud 
SILVA, 2004, p. 62-63). 

No entanto, estes termos – sustentabil idade e desenvolvimento 

sustentável -, têm sofrido crít icas por parte de diversos autores. Braz e 

Calvente (2003), por exemplo, elaboram suas crít icas, considerando 

que a principal delas parte da imprecisão conceitual do termo 

“desenvolvimento”, que a seu ver possui um signif icado econômico, 

apoiado em uma visão mercadológica a qual busca o caminho do 

desenvolvimento e da produção em qualquer que seja o âmbito: local, 

regional ou nacional no uso dos recursos naturais. Além disso, pensam 

conjuntamente com Kham, que “o desenvolvimento sustentável foi 

pervertido [...] em primeiro lugar, pelo mundo dos negócios, que o 

tornou sinônimo de crescimento durável. [.. . ]  tornou-se um slogan para 

as empresas multinacionais e para o mundo dos negócios”. (KHAM, 

2003, p.1 apud BRAZ ; CALVENTE, 2003, p. 167). 

 Eles asseguram que na medida em que se examina a 

proposta de “desenvolvimento sustentável” pelo viés econômico, com 

interesses mercadológicos, esta proposta perde a sua confiabil idade. 

Nesse sentido, “o crescimento da população e da urbanização traz 

consigo novos dilemas socioambientais, pela procura crescente de 

alimentos, bens, serviços, moradia e espaço”. (KHAM, 2003, p.1 apud 

BRAZ ; CALVENTE, 2003, p. 167). 

 Com um posicionamento parecido, Mocelin (2005, p. 2) acredita 

que

o ‘desenvolvimento sustentável ’  é uma armadilha do 
capital .  Que se apropriou de uma terminologia incoerente, 
mas que se presta a manter a bandeira ecológica na mão 
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dos conservadores e dos eco-capital istas, contentes 
apenas em tentar humanizar o capital ismo.  

Nessa mesma perspectiva, embora de uma forma mais 

contundente, Latouche (2004, p.  3) desenvolve seu ponto de vista sobre 

desenvolvimento sustentável, considerando-o como um “conceito-

armadilha”, observando a insustentabil idade do desenvolvimento: 

O conceito consegue real izar admiravelmente o trabalho 
de i lusão ideológica dos «cães de guarda» (Nizan) ou das 
«lavadeiras do império» (Brecht),  que consiste em criar 
um consenso entre partes antagônicas graças a um 
obscurecimento do julgamento e à anestesia do senso 
crít ico das vít imas, quando, na verdade, as expressões 
acumulação de capital ,  exploração da força de trabalho, 
imperial ismo ocidental ou dominação planetária 
descrevem melhor o desenvolvimento e a global ização, e 
provocariam, genuinamente, um ref lexo de rejeição por 
parte daqueles que estão do lado errado da luta de 
classes e da guerra econômica mundiais. A obra-prima 
desta arte da misti f icação é, incontestavelmente, o 
‘desenvolvimento sustentável ’ .  E, precisamente, por esta 
razão, que o desenvolvimento é um conceito perverso. 
Pode-se, portanto, dizer que, ao juntar ao conceito de 
desenvolvimento o adjetivo sustentável,  consegue-se 
confundir ainda mais as coisas. É mais do que duvidoso 
que isso seja suf iciente para se resolver os problemas. É 
por isso que, no f inal das contas, o desenvolvimento 
sustentável é aterror izante e desesperador. Ao menos, 
com o desenvolvimento insustentável,  poder-se-ia manter 
uma esperança de que esse processo perverso chegasse, 
um dia, a seu f im. Ele, um dia, acabaria vít ima de suas 
próprias contradições, de seus fracassos, de seu caráter 
insuportável e, em decorrência, do esgotamento dos 
recursos naturais...  Poder-se-ia, nesse caso, vir  a ref let ir 
e trabalhar na direção de um pós-desenvolvimento menos 
desesperador e juntar os pedaços de uma pós-
modernidade aceitável.  Sobretudo, reintroduzir o social  e 
o polí t ico nas relações de troca econômica, reencontrar o 
objet ivo do bem comum e de uma vida melhor no 
comércio social .  O desenvolvimento sustentável t i ra de 
nós toda e qualquer perspect iva de saída, ele nos 
promete desenvolvimento por toda a eternidade. 
Fel izmente, o desenvolvimento não é nem sustentável,  
nem durável!  

Contrariamente, Latouche (2004, p. 53) acredita em alternativas 

diversas como o rompimento com os rumos impostos pela colonização, 
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o desenvolvimento e a globalização; a busca pela identidade cultural 

própria, assim como “reintroduzir os produtos específicos, esquecidos 

ou abandonados, e os valores ‘antieconômicos” e “recuperar as 

técnicas e saberes tradicionais”, em suma, uma polít ica de 

decrescimento, que consistir ia 

na redução, ou até mesmo, na supressão de 
external idades negativas do crescimento. Estas vão 
desde despesas com publ icidade até medicamentos 
contra o estresse. O questionamento do considerável 
volume de deslocamentos de pessoas e mercadorias 
sobre o planeta, com o correspondente impacto negativo 
sobre o meio ambiente (e, portanto, uma “re-
regional ização” da economia), da não menos considerável 
publ icidade barulhenta e freqüentemente nefasta e por 
f im da obsolescência acelerada dos produtos e aparelhos 
descartáveis sem outra justi f icativa a não ser a de fazer 
com que a megamáquina infernal ande cada vez mais 
rápido, são reservas importantes de decrescimento no 
consumo material .  Sem falar nos enormes orçamentos 
mil i tares...  Para pensar a transição, podemos imaginar, 
além disso, um programa completo, por exemplo: 1) 
Voltar aos anos 1960-1970 com uma marca ecológica 
igual ou inferior a um planeta; 2) re-regional izar as 
at ividades; 3) adotar o planejamento de um retorno à 
agricultura camponesa; 4) implodir a «produção» de bens 
relacionais; etc.

Em Marx (1977; 1993), notamos que o termo desenvolvimento é, 

na maioria das vezes, intrínseco a reflexões que dizem respeito às 

forças de produção da vida material, condicionante da vida social, 

polít ica e intelectual. Produzir a vida material notadamente impõe ao 

homem inaugurar o seu primeiro ato humano e histórico, qual seja, 

conforme Marx, a produção dos meios que possibil i tem ao homem 

suprir essas necessidades, a produção da sua vida material. Nesse 

percurso, o homem tende, por conseqüência do aprofundamento da sua 

relação socioambiental, fazer crescer, fazer aumentar o seu poder de 

usufruto dos bens naturais, e o aumento do alcance do seu domínio de 

consumo e de acumulação, o que signif ica desenvolver, de modos que 

a sua investida chega a ser desmedida. Nessas circunstâncias, do 
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ponto de vista capital, o retorno ao começo seria considerado uma 

retroação, um atraso, ou seja, perder de vista o desenvolvimento. 

Sob esse ponto de vista, a conotação atribuída historicamente a 

este termo possui um caráter econômico. E que a nosso ver, o termo 

“desenvolvimento sustentável” pode ser considerado contraditório ao 

relacionamento harmonioso do homem com a natureza, principalmente

em ambiente com vistas à preservação.

A associação desses dois termos nos leva a perceber a 

manutenção progressiva de um ato, o desenvolvimento, através da 

produção da vida material, tendo um meio ambiente como fonte 

alimentadora para mantê-lo em avanço, em detrimento de uma 

convivência harmoniosa. Olhar para o desenvolvimento, sob um ponto 

de vista exploratório, com finalidades lucrativas, sem ver por trás dele 

uma predação, uma degradação seria a negação de uma postura 

cuidadora ambiental, cujo respaldo funda-se em lutas sociais, 

transnacionais, individuais e coletivas em busca da emancipação social 

Essas discussões levam-nos a pensar o quanto aquele homem 

que se relaciona de forma unif icada, como um só corpus com a 

natureza e a sociedade, encontra-se divergente com o modo de 

produção ora dominante, o qual se apresenta com conformação 

hegemônica. Este pensamento divergente tem conduzido atores 

coletivos a percorrerem um caminho traçado na contramão do 

capital ismo, ensaiando por esse viés a forma assumida do homem 

genérico, em sentido moriniano, em ações que vêm se desenvolvendo 

nas mais diversif icadas formações sociais em várias partes do mundo, 

especialmente nos países ditos periféricos, inclusive no Brasil. Esse 

homem, segundo Morin (2002), é ser social, cultural e natural, é sábio 

e poeta trazendo em si capacidades reflexivas inerentes à sua 

humanidade o que lhe possibil i ta de forma recursiva decidir sobre o seu 

ser, a natureza e a sociedade. Nesse início de século XXI essas 

capacidades são decisivas e permitem-nos observar que a defesa dos 

espaços locais, de certa maneira possibil i ta compreendermos o global e 

as ações do homem sobre as formas tradicionais e auto-

sustentabil idade.
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Tais atores caracterizam-se por empreender uma luta social para 

exercitar o direito de se confrontar com pessoas alheias à sua prática 

social e cultural, além de depreciadoras do equilíbrio e do bem-estar 

ambiental, em defesa da manutenção dos seus modos de vida 

tradicionais. Caracterizam-se, também, por buscar a manutenção da 

sua identidade e da base da sua sustentabil idade – a cultura e o seu 

território; por perseguir a conquista da manutenção de uma economia 

local e comunitária, de pequena escala, auto-sustentável, visando 

possibil i tar o desenvolvimento de um ato contra a globalização 

neoliberal em uma elevação da cidadania como forma de expressar o 

direito de manter intacta à predação, a sua propriedade coletiva, 

principalmente por se tratar de áreas de manguezais e costa oceânica, 

valorizadas pela sua importância para a manutenção de um 

ecossistema fundamental para o equilíbrio da biosfera. 

Estes atores buscam a prerrogativa de desfrutar de polít icas de 

igualdade sociais, dos recursos naturais como fonte original de víveres 

e meios oferecidos pela natureza para a sua subsistência, da melhoria 

das condições sociais de vida, da manutenção das suas tradições 

culturais. Além disso, da l iberdade de agir “na construção do 

multiculturalismo emancipatório, ou seja, na construção democrática 

das regras de reconhecimento recíproco entre identidades e entre 

culturas distintas”, para terem o direito de serem iguais quando a 

diferença os inferioriza e a serem diferentes quando a igualdade os 

descaracteriza. (SANTOS, 2002, p. 75). 

No quadro em que se encontram esses atores coletivos, a grande 

ameaça tem sido o capital predatório, no contexto da globalização 

hegemônica, cujo perfi l  é a conexão do poder do capital perpassando 

por todo o globo terrestre nas diversas facetas deste modo de 

produção; da imposição da economia e de culturas dominantes, da 

biopirataria, do patenteamento da vida (SHIVA, 2001), da depredação 

do meio ambiente, da manutenção dos meios de produção mundiais, da 

exploração e apropriação dos modos de vida da classe trabalhadora e 

da manutenção da mais-valia. 

 Shiva (SHIVA, 2001, p. 65) nos esclarece também que  
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a ação ecológica na era da biotecnologia envolve manter 
l ivre a auto-organização dos sistemas vivos – l ivre das 
manipulações tecnológicas que destroem as capacidades 
de auto-restauração da saúde e auto-organização dos 
seres vivos - l ivres das manipulações legais que 
destroem as capacidades das comunidades de buscar 
suas próprias soluções para os problemas humanos da 
biodiversidade que nos foi  doada. 

  No contexto das lutas sociais disseminadas naquelas 

comunidades nos deparamos com um espaço de resistência 

antipredatória que veio posteriormente a se configurar 

institucionalmente, como a Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Estadual Ponta do Tubarão, incrustada nos municípios de Macau/RN e 

Guamaré/RN, assomando-se para nós como um lugar privi legiado para 

o desenvolvimento de pesquisas, em particular no âmbito das Ciências 

Sociais, ao despertar interesse por suas especif icidades sociais no 

tocante à busca de auto-sustentação e de preservação da natureza, 

lutando pela conservação de seus meios naturais de vida e de suas 

tradições. Isso fez com que mantivéssemos nossas observações e 

reflexões naquela área.

 Esse espaço empírico está situado historicamente no seio de uma 

região marcada pela organização dos trabalhadores de Macau e região 

circunvizinha, criada no início na década de 1890, conhecida como 

Sociedade dos Homens que Trabalham no Sal, da categoria salineira, 

mas que não podia se chamar sociedade operária por causa da 

repressão polít ica da época, tendo em fevereiro de 1892 “realizado a 

primeira greve que se tem notícia no estado”, conforme Sousa (2002). 

Assim como também pelas lutas operárias e campesinas originadas e 

mantidas por mil itantes sindicalistas para organizar a categoria dos 

trabalhadores salineiros em Mossoró, na década de 1930, como o 

Sindicato do Garrancho (FERREIRA, 2000). 

 Concretamente o interesse em desenvolvermos nossa pesquisa 

para o Doutorado, neste local, originou-se quando atuávamos como 

pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 
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(PPGCS), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na 

Base de Pesquisa: Cultura, Polít ica e Educação desenvolvendo o 

trabalho intitulado: "A fotografia como narrativa visual", no período de 

2000 a 2003, no âmbito do Mestrado. 

A nossa proposta de dissertação postulou discutir a fotografia 

como narrativa visual e fonte de pesquisa em Ciências Sociais, tendo 

como campo empírico: o município de Venha Ver1; e, a comunidade de 

Diogo Lopes2, cujo objetivo foi compreender e discutir a fotografia 

como uma narrativa visual, refletindo sobre as potencialidades dos 

signif icados dos seus códigos visuais, como signos reveladores de 

informações sociais e culturais dos campos estudados; neste trabalho 

discutimos e analisamos as características da ação polít ica 

desenvolvida pela população de pescadores e agricultores tradicionais 

das comunidades de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho, a qual 

culminou com a institucionalização da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Estadual Ponta do Tubarão como uma Unidade de 

Conservação, ao mesmo tempo em que construímos uma 

Fotocartografia Sociocultural. 

Foi através da extensão universitária (ver nota 2) que começamos 

a conhecer as peculiaridades de Diogo Lopes. Entre elas, destacamos 

a característica de ser predominantemente uma colônia de pescadores 

artesanais. São homens e mulheres do mar, empregadores do seu 

                                                          
1 Município s i tuado no extremo oeste do estado do Rio Grande do Norte (RN), 
Brasi l ,  a aproximadamente 500 qui lômetros da capi ta l  Natal .  

2 Distr i to do município de Macau/RN (Brasi l ) ,  local izado a aproximadamente 200 
qui lômetros da capi ta l ,  no l i toral  nor te do mesmo estado. O desenvolvimento das 
nossas exper imentações em Diogo Lopes inic iou-se quando chegamos àquela 
comunidade em ju lho de 2000, momentos que antecederam ao ingresso no 
Mestrado, documentando as intervenções do Programa de Extensão Tr i lhas 
Pot iguares, cr iado em 1996 pela Pró-Reitor ia de Extensão da UFRN, contendo 
entre suas propostas levar estudantes, professores e funcionár ios a se 
relacionarem com a comunidade. Este Programa “ foi  cr iado com a intenção de 
valor izar  a pesquisa, a cr iação cul tural  e a gestão de novas idéias vol tadas à 
produção do conhecimento” ,  conforme Souza (2000, p.  70) .  Desta forma, v isava 
propor novas formas de apl icação do conhecimento gerado na universidade, a 
part i r  do contato com as demandas da comunidade externa, real izando 
exper iências de atuação em municípios do inter ior  do Rio Grande do Norte,  sendo 
desenvolv ido até a atual idade. 
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tempo de trabalho e de ócio em contato com o mar, com o estuário, 

com o mangue, a restinga, os barcos à vela ou motorizados, as canoas, 

as redes, o peixe e no convívio com a família e os amigos de trabalho e 

de lazer.

Paralelamente ao curso de Mestrado, durante o ano de 2001, 

desenvolvemos um projeto de extensão, vinculado ao departamento e 

Comunicação Social a UFRN, intitulado: “Documento Visual de Homens 

e Caranguejos”, sob a coordenação da professora Doutora Vânia de 

Vasconcelos Gico, vinculado à Base de Pesquisa: Cultura, Polít ica e 

Educação, do Departamento de Ciências Sociais da UFRN, que teve 

como proposta a elaboração de um documento fotográfico da 

comunidade de Diogo Lopes, referente àquele ano. Nesse projeto 

desenvolvemos experimentos que mais tarde seriam uti l izados como 

base para a discussão e reflexão sobre o uso da fotografia como 

narrativa visual e sua uti l ização na pesquisa em Ciências Sociais como 

dado e fonte de investigação e interpretação social.

No cenário da Dissertação demos os primeiros passos para o 

emprego da Sociologia Cartográfica (SANTOS, 2002), associando-a a 

uma estratégia proposta por Guran (2002), uti l izando a fotografia para 

descobrir e para contar. Além destes autores, esta pesquisa foi 

sustentada teoricamente em Hall iday (1987; 1988), Santaella (1996), 

Barthes (1984), Dubois (1999), Aumont (1995), e Kossoy (1989; 2000). 

A partir dessas experiências, concluímos, entre outras proposições, 

que

na fotograf ia reside um saber latente, necessitando de 
um olhar interpretat ivo, de um olhar que seja estimulado 
para um diálogo, impulsionado por uma varredura sobre o 
ato fotografado, em busca de conhecimento ou de 
esclarecimento. A fotograf ia est imula uma ref lexão, leva 
aquele que observa a decompor o que o fotógrafo 
compôs, a centrar o olhar em cada ponto signif icat ivo que 
possa contar algo, que esclareça o que está exposto. 
Olhar uma fotografia tão preso a ela é a tentat iva de 
confirmar que o que se vê é algo que exist iu, que ela 
expõe laminado na folha de papel.  [ . . . ]  Ao examinar uma 
mensagem fotográf ica o interpretante está construindo 
mais um entendimento a respeito de si  e do outro, de 
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suas formas de agir,  viver, relacionar-se, de suas 
práticas. Olhando para a fotografia como uma das portas 
de penetração em um cot idiano social  que não é o dele 
ou como uma estrada por onde ele pode voltar para 
refazer e reconhecer o seu percurso social .  (NOBRE, 
2003, p. 137).  

A experiência dessa pesquisa resultou numa dissertação de 

mestrado com o título de: A fotografia como narrativa visual (NOBRE, 

2003). Começávamos dessa maneira a fazer a configuração da 

memória visual fotográfica daquela comunidade, que, porventura, seria 

num futuro próximo a Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Estadual Ponta do Tubarão.  

Elaborávamos naquele momento, um banco de imagens que se 

avolumava a cada contato com a terra e com o mar, as famílias, os 

trabalhadores do mar, os agricultores, as donas de casa, as crianças. 

Enfim, a cada observação, a cada entrevista (Foto 002), a cada coleta 

surgiam novas informações concernentes aos modos de vida existentes 

naquele universo sociocultural. Como implementação desses trabalhos, 

visitávamos a comunidade todos os meses até concluirmos a pesquisa 

de Mestrado, em 31 de março de 2003.

No Mestrado optamos por realizar um diálogo entre as duas 

comunidades, Diogo Lopes e Venha Ver, através do uso do nosso 

registro fotográfico. Nesta experiência envolvemos os atores sociais de 

cada uma das comunidades para desenvolverem uma interpretação

social de fotografias referentes ao seu cenário sociocultural, assim 

como ao cenário ao do outro. Os atores sociais de Diogo Lopes 

interpretaram as fotografias do seu meio – procedimento que 

chamamos de leitura de si, e, em seguida, interpretaram as fotografias 

referentes a Venha Ver/RN, que chamamos a leitura do outro, e vice-

versa. A partir desses conhecimentos, pudemos aplicá-los na 

observação dos dados colhidos na RDS Ponta do Tubarão, tendo em 

vista que esta se apresenta com características agrícolas e pesqueiras. 
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Foto 002 -  Ent rev is ta  com in formante-co laborador  em Diogo Lopes – Macau/RN,  quando 
este desenvolv ia  uma in terpretação soc ia l  de fotograf ias ,  em uma le i tura de s i  e  do out ro ,  
durante a pesquisa do Mest rado,  no d ia  04 de maio de 2002.  
Autor  da foto :  Va l f ran de Miranda Lima.  

Os resultados destas interpretações foram dispostos em mapas 

de análises e, posteriormente, com base nestes resultados, 

desenvolvemos uma análise interpretativa, que denominamos de 

observações do pesquisador.  (NOBRE, 2003).  

O entrelaçamento com essa comunidade nos permitiu tecer 

reflexões sobre acontecimentos que se delineavam naquele espaço e 

que faziam seus atores sociais buscarem formas de enfrentamento de 

uma realidade que para muitos soariam como algo comum, mas serviu 

como motivação para decidirmos estudá-los com mais profundidade. 

Assim, fomos buscando naquela realidade informações que nos 

possibil i tariam, posteriormente, representá-la de forma clara, conformá-

la em um retrato de corpo inteiro, concreto e imagético, mas apenas um 

retrato da realidade, como fez Calvino em “Um general na biblioteca”. 

Neste lugar que é mar e é sertão, f izemos o acréscimo de fotografias 

para modelar visualmente aquele espaço sociocultural. Desta forma, 

como observadores, no decurso das discussões que antecederam à 

criação da Reserva, estivemos presentes às reuniões realizadas para 

discutir sobre a que âmbito deveria pertencer a Reserva - se federal ou 

estadual, além da definição da sua abrangência e pontos l imítrofes, 
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bem como discutir a primeira versão da minuta referente ao Projeto de 

Lei para a criação da Reserva, que culminou na publicação3, no dia 19 

de julho de 2003, da Lei 8.349, de 18 de julho de 2003, votada em 26 

de junho de 2003 (Fotos 003, 004, 005 e 006).

Naquele momento os representantes das entidades comunitárias 

decidiram que a RDS Ponta do Tubarão deveria ser gerida pelo 

Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (IDEMA), sob 

a tutela do governo do estado, usando como argumento principal maior 

rapidez no desenvolvimento do processo de institucionalização daquela 

Unidade de Conservação. 

                 

Foto 003                    Foto 004 -  Mani festações d iante da 
Assemblé ia  Legis la t iva,  no d ia  26 de junho de 2003,  antes da votação da Le i  de cr iação da 
RDS Ponta do Tubarão.  

Foto 005          Foto 006 -  Assemblé ia  Legis la t iva -  d ia  26 
de junho de 2003 -  votação da Le i  de cr iação da RDS Ponta do Tubarão.  

A pesquisa, que ora desenvolvemos, iniciada desde o Mestrado 

nos instantes anteriores à criação daquela UC se ampliou nesta. 

Lembramos, contudo, que durante a fase do Mestrado não estávamos 

observando a RDS Ponta do Tubarão, visto que esta ainda não havia 

                                                          
3 No Diár io Of ic ia l  do Estado do Rio Grande do Norte – número 10. 534. 



40

sido criada, examinávamos, exclusivamente, a comunidade de Diogo 

Lopes em um estudo comparativo com a comunidade agrícola de Venha 

Ver/RN.

Na pesquisa do Doutorado, os procedimentos metodológicos 

originaram-se de um viés da Sociologia Cartográfica, mas, desta vez, 

acrescida de uma elaboração teórica mais aprofundada nos estudos 

dessa metodologia, propondo nesta discussão que ela seja conduzida 

como uma estratégia metodológica que conflui para a originalidade da 

Tese, denominando-a de Fotocartografia Sociocultural. 

Após a conclusão da nossa pesquisa de Mestrado ingressamos no 

Doutorado e compreendemos que havíamos acumulado conhecimentos

sobre questões sociais e ambientais existentes nos dois municípios, 

como já enfatizamos.  Partindo desse reconhecimento, inferimos que 

possuíamos dados qualitativos consistentes para a continuação das 

nossas interpretações e análises do espaço da pesquisa. No entanto, 

para desenvolvermos nossos questionamentos teóricos e a nossa 

hipótese tivemos que situar a problemática de nosso estudo no tempo e 

espaço. Para isso, é válido enfocar os fatos ocorridos nos anos de 

1995, de 2000 e de 2003, que convergiram como ponto de partida para 

a construção do desafio reflexivo que pretendemos estruturar como 

uma Tese. Respectivamente, esses fatos foram: 

1) Em 05 de janeiro de 1995 a empresa Participações e 

Administração Ltda. (PPE) solicitou ao Delegado do Patrimônio da 

União o aforamento de uma área de mais de 1300 hectares, localizada 

na restinga Ponta do Tubarão, nas comunidades de Barreiras, Diogo 

Lopes e Sertãozinho, a f im de construir empreendimentos hoteleiros; 

para tanto, empregou um serviço de vigi lância para proteger a área 

contra os próprios moradores do lugar e queimou ranchos de 

pescadores, configurando, dessa maneira, a posse material da terra. 

Isso resultou na primeira reação: a mobil ização das comunidades 

contra estes empresários com pichações nas paredes como: “fora 

ital ianos”, a denúncia às autoridades públicas e à imprensa, debates 

em audiências públicas na Câmara de Vereadores de Macau/RN para 

discutir o aforamento e o boicote aos empresários, negando-lhes a 
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locação de barcos para se locomoverem até a restinga e solicitando a 

anulação do aforamento. 

2) Em 27 de novembro de 2000, empresários da carcinicultura4

promoveram a devastação e a queima de uma área de 

aproximadamente 60.000 m2 de manguezal na Ilha dos Cavalos, para 

implantação de projetos de criação de camarões, somente chegando ao 

conhecimento da comunidade no dia 27 de dezembro do mesmo ano. 

Essa nova investida sobre as terras das comunidades gerou a segunda 

reação: moradores se mobil izaram, locomovendo-se de canoas até a 

área devastada, posicionando-se contrariamente para impedir a 

devastação em avançado estado de escavação de valas e queima de 

mangue; uniram-se a representantes de entidades civis e denunciaram 

a agressão ambiental aos órgãos fiscalizadores do meio ambiente e à 

imprensa, tendo a denúncia chegado até o Senado Federal, através do 

senador Júlio Eduardo, do Partido Verde do Acre, que visitou o local 

para presenciar a devastação. 

3) Estes fatos provocaram uma desestabil ização na rotina das 

comunidades diretamente localizadas à margem do estuário, tendo em 

vista serem afetadas pela ameaça invasora e pela possibil idade de 

perderem a hegemonia da exploração dos seus recursos naturais e de 

suas possibil idades de sustentação. Essa falta de estabil idade 

provocou outra reação, que foi a busca de meios legais para afastá-los 

da ameaça. Assim, foi feito um abaixo assinado com 522 assinaturas 

dos moradores, através do qual as comunidades solicitavam ao IDEMA 

a transformação da região em Área de Preservação Ambiental, o que 

culminou com a implantação, em 2003, da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Estadual Ponta do Tubarão.

Em vista dessa problemática, buscamos uma leitura no âmbito 

das Ciências Sociais que nos auxil iasse a entender aquelas ações da 

população de pescadores e agricultores tradicionais, normalmente 

pacíficos, ao se organizarem contra a ação de empresários. Chamamos 

atenção para o fato de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho serem 

comunidades com modos de vida tradicionais, cujos moradores 
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sobrevivem do uso dos recursos naturais do meio ambiente local, 

conservando o tradicionalismo em função da preservação das boas 

condições deste meio, retirando dele seu sustento, numa relação 

homem-cultura-natureza.

Por ser uma área bem conservada o capital teria encontrado ali 

um berço saudável para assentar a sua hegemonia, apropriando-se de 

propriedades coletivas na tentativa de privatizá-las, imprimindo nele o 

seu avanço através da predação do meio ambiente para f ins de 

acumulação de lucros. 

 Por esse histórico, observamos que a implantação da RDS Ponta 

do Tubarão foi resultado de um confli to de classes sociais antagônicas 

com interesses sociais divergentes: por um lado representantes dos 

empresários hoteleiros e carcinicultores, detentores do capital, e por 

outro, pescadores e agricultores, detentores da força de trabalho, cujos 

meios de produção vinculam-se a suas relações com a natureza que lhe 

garante o sustento no espaço em que vivem. 

Os dois lados empreenderam ações de natureza oposta: os 

primeiros alinhados ao capital ismo, que transforma tudo em mercadoria 

e os segundos, desejando defender seus direitos de permanência e de 

subsistência naquele meio ambiente. 

Notamos que o avanço do capital em áreas cuja população 

desenvolve seus modos de vida de forma tradicional vem aumentando 

nos últ imos tempos, via a globalização hegemônica, mas, ao mesmo 

tempo também está havendo um movimento contra-hegemônico, 

através de uma globalização alternat iva, conforme Santos (2005), 

organizada da base para o topo das sociedades. Em vista disso, Santos 

Santos (2005, p. 13), aponta tal movimento através do resultado de um 

projeto de pesquisa, intitulado “Reinventar a emancipação social: para 

novos manifestos”, realizado em países como a África do Sul, Brasil, 

Colômbia, Índia, Moçambique e Portugal, cujo resultado é uma coleção 

que tem por tema a globalização alternativa, publicada em sete 

volumes. 

                                                                                                                                                                                    
4 A cultura do camarão. 



43

Lutas de natureza ambiental,  segundo Waldman (2002, p. 12) não 

se tratam de serem apenas preservacionistas, mas, sobretudo, 

polít icas, econômicas, sociais e ideológicas. Para ele

a part ir  do momento em que o capital ismo tornou-se 
hegemônico, o que está em discussão é se a natureza 
deverá ou não continuar nas mãos do proprietário 
mascarado de ‘homem’, ou então, haver uma 
reformulação geral na relação homem/natureza. 

Essa reação ocorre em lugares cujas tradições são 

estabil izadores das relações tornando-as coesas, sendo possível serem 

mantidas de forma recursiva, como diz Mendes (2002, p. 515): “A 

tradição só é possível em lugares estáveis, permanentes e com uma 

dada espessura temporal. Os lugares desestabil izados conduzem a 

processos de desestabil ização”. Sendo assim, a tradição adquire força 

histórica e cultural para sobreviver, promovendo a união intersubjetiva 

de seus operadores diretos, as pessoas que dela se alimentam e que a 

ela recorrem como forma de se autopresenvarem, preservando a sua 

coletividade e a sua natureza.

Em vista disso, a hegemonia capital ista e suas relações com a 

natureza, traduzem-se pela dominação dos meios de produção, 

provocando na sociedade a privação de bens, que se tornaram 

exclusivos dos dominantes tanto na forma de uso como de lucros. Essa 

hegemonia pode ser compreendida pelo dissecamento do fenômeno da 

globalização hegemônica, que para Santos (2002) possui diversas 

faces: econômicas, polít icas, culturais, rel igiosas e jurídicas, 

interl igadas de modo complexo, produzindo desigualdades sociais e 

agravando o desequilíbrio na distribuição de renda mundial. Ele 

apresenta um quadro que comprova uma piora nas duas últ imas 

décadas, em decorrência da dominação hegemônica capital ista: dos 84 

países menos desenvolvidos no mundo o produto nacional bruto per

capita decresceu em 54 deles. Em vista disso, 1/4 da população 

mundial (cerca de 1,5 bilhões de pessoas) vive na pobreza absoluta. 

(SANTOS, 2002, p. 33). Para este autor, o modo de produção 
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capital ista tem evoluído em diferentes trajetórias e partes do mundo, 

como: o capital ismo mercanti l  - EUA, Inglaterra, Canadá, Nova Zelândia 

e Austrália; o capitalismo mesocorporativo no Japão; o capitalismo 

social democrático na Suécia, Áustria, Finlândia, Noruega e Dinamarca 

e, em grau menor, na Alemanha; e, o capital ismo estatal na França, 

Itál ia e Espanha, sendo essa diversidade de facetas uma forma 

adotada por este modo de produção para agir, impingindo, em escala 

mundial, transformações globais. 

 O capital ismo tem desenvolvido uma ação dominante hegemônica 

em todo o mundo e em todos os campos, além dos campos econômico, 

social, polít ico, jurídico e rel igioso, ambiental e científ ico, de forma 

colonizadora. A respeito disso, Shiva (2001, p. 28)chama a atenção 

para a devastação e a poluição provocada no meio ambiente, assim 

como também, na atmosfera. Ela denuncia que para continuar a sua 

finalidade de cumulação, o capital busca novas colônias para ocupar e 

explorar. “Essas novas colônias constituem os espaços internos dos 

corpos de mulheres, plantas e animais”.  

Nesse sentido, o quadro que ora pretendemos desenhar 

possibil i tou visualizar as reações empreendidas pela população das 

comunidades de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho, para refrear as 

ações do capital ismo globalizado e suas investidas sobre o território da 

Ponta do Tubarão.

 Para fundamentar as nossas argumentações na pesquisa 

pretendemos investigar como se caracterizam os procedimentos 

adotados pela população envolvida em nosso estudo, a partir do 

conhecimento dos seus modos de vida. 

Buscaremos estruturar nosso estudo tendo como objetivos: 

a) Discutir e analisar as características da luta social desenvolvida 

pela população de pescadores e agricultores tradicionais das 

comunidades de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho5.

                                                          
5 In ic ialmente este movimento foi  focal izado nas comunidades de Barreiras, Diogo 
Lopes e Sertãozinho, no município de Macau/RN, nos anos de 1995, 2000 e a part i r  
de 2003, depois reunindo outras comunidades e aglomerados rurais habitadas 
também situadas em Macau/RN, como Baixa do Gr i to,  Pau Fei to,  Cacimba de 
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b) Cartografar e analisar os modos de vida desenvolvidos na RDS 

Ponta do Tubarão, observando o it inerário da constituição e 

manutenção desta UC, a partir da categoria sociocultural, tendo como 

indicadores os meios de produção material destes modos de vida, 

como: 1) o trabalho, 2) o lazer, 3) a religiosidade, 4) os saberes 

tradicionais, 5) a ação do homem local no meio ambiente; 

c) Sistematizar uma documentação escrita e visual de ocorrências 

socioculturais daquela área, no período em estudo, visto que a tese 

pode constituir-se como um repositório de dados sociais sobre esta UC. 

Para inferir sobre os confl i tos ocorridos entre os atores coletivos 

das comunidades de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho, e os 

empresários hoteleiros e carcinicultores, apoiamo-nos inicialmente em 

dados coletados através das participações em reuniões da comunidade, 

dos encontros ecológicos, de arquivos de jornais, dos relatórios e 

denúncias e de conversas com moradores e l ideranças.  

 Evidenciamos as possibil idades de um encontro com o homem 

genérico, abordando teorias que facil i tem a compreensão das lutas 

sociais, analisando-as como formas de manutenção do território e dos 

modos de vida a eles associados.  A sustentação teórica encontra-se, 

dessa maneira, em Santos (2002; 2002a; 2002b; 2004; 2005) que nos 

deu pistas sobre a globalização e o avanço globalizado do capital, além 

de como se caracteriza uma ação contrária a este modo de produção; 

em Castells (2002), que nos conduzirá ao entendimento dos 

movimentos sociais contra a nova ordem global; em Shiva (2001) que 

nos orientará como perceber a agressão do capital em suas novas 

colônias e a vê-lo como predatório; em Santos (1987), que nos 

auxil iará a compreender a relação terr itorial idade e cultura; em Marx 

(1978) e Morin (2002) que nos dirão como interpretar o homem 

genérico.

Em face desses pressupostos, mobil izamos-nos para 

compreender que modos de vida tradicionais são esses e como se 

                                                                                                                                                                                    
Baixa, Chico Mart ins, Canto da Imburana; e outras comunidades s i tuadas no 
município de Guamaré/RN, como Mangue Seco I ,  Mangue Seco I I  e Lagoa Doce. 
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caracterizam naquele meio ambiente, motivador de confl i tos e 

acionador de atitudes, por parte dos proprietários coletivos: os 

trabalhadores das águas e da terra para salvaguardá-los; atores locais 

que permaneceram na direção do processo até verem concretizados 

seus objetivos. 

Para desvendá-los uti l izaremos uma estratégia metodológica por 

nós denominada de Fotocartografia Sociocultural,  cujo detalhamento 

encontra-se no capítulo O Itinerário de uma Fotocartografia 

Sociocultural. Essa estratégia foi por nós idealizada, apoiando-se 

numa proposição delineada por Santos (2002ª, p. 222), que ao testar 

as virtualidades analít icas e teóricas de uma abordagem sociológica do 

direito, que ele chama de Cartografia Simbólica ou Sociologia 

Cartográfica sugere que “mereceria a pena testar as virtualidades 

teóricas e analít icas da Cartografia Simbólica no estudo de outras 

representações sociais para além do direito”. Aceitamos o desafio e 

aliamos a cartografia à fotografia. 

Além deste autor, apoiamos-nos em Guran (2002), que mostra o 

uso da fotografia para descobrir e para contar algo sobre o cenário 

estudado, assim como em estudos anteriormente desenvolvidos por nós 

(NOBRE, 2003), observando a fotograf ia como uma narrativa visual.

Ao levantarmos a discussão sobre os modos de vida buscamos 

referências em Marx (1993, p. 39), tendo como ponto de partida para 

esta investigação o seu pensamento discutindo que: 

[ . . . ]  o primeiro pressuposto de toda a existência humana 
e, portanto, de toda a história, é que os homens devem 
estar em condições de viver para poder ‘ fazer história’ .  
Mas para viver é preciso antes de tudo comer, beber, ter 
habitação, vest ir-se e algumas coisas mais. O primeiro 
ato histórico é, portanto, a produção dos meios que 
permitam a satisfação destas necessidades, a produção 
a própria vida material  [ . . . ] .   

 Vimos por essa reflexão que há uma condição para a existência 

humana, a constituição da própria vida e de seus modos de 

sobrevivência.  Em face disto, observamos que o homem, ao 
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desenvolver sua produção material, transforma sua realidade, seu 

pensar e os produtos de seu pensamento. Nessa relação “não é a 

consciência que determina a vida, mas a vida que determina a 

consciência”. (MARX, 1993, p. 37).

 Na perspectiva de discutirmos modos de vida, buscamos também 

apoio teórico em Giddens (2003), para compreender a constituição da 

sociedade; em Moraes (2005), Diegues (1983; 1999; 2000); 2001), 

Mourão (2003), Lévi-Strauss (1989), Marques (2001), Maldonado (1986) 

e Certeau (1994; 1996). 

Para um melhor conhecimento do espaço empírico, convém 

descrevê-lo em uma breve exposição, ressaltando sua localização em 

termos espaciais no estado do RN, mostrando inicialmente suas 

belezas naturais e discutindo algumas peculiaridades inerentes à 

temática em questão. 

As belezas naturais encontradas na RDS Ponta do Tubarão nos 

permitem afirmar que lá o mar se encontra com o sertão como nas 

fotografias a seguir (Fotos 007, 008, 009, 010, 011 e 012). Esta 

característica, do encontro do mar com o sertão, é encontrada em 

poucas regiões do planeta, como a Costa Branca, no nordeste 

brasileiro, especif icamente no Rio Grande do Norte, além de na 

Namíbia,na África e na Nova Zelândia. É um evento denominado por 

SALGADO; JORDY FILHO e GONÇALVES (1981, p. 516) como “Contato 

Estepe/Restinga”. Conforme estes autores, essa peculiaridade é 

condicionada pela baixa pluviosidade, nos arredores de Tibau, l i toral 

norte-riograndense, sob o intervalo de mais de 150 dias secos, 

provocando o avanço da caatinga até a l inha de praia, estando Macau 

inserida nesse contexto. “Neste avanço, algumas dunas, já 

consolidadas, facil i tam a sua instalação, resultando em um ecotono6

entre esta e a ‘restinga’ anteriormente instalada na área, abrangendo 

uma superfície de 108 Km2”.  

    

                                                          
6 Zona de transição entre duas comunidades e que contém espécies características de cada uma 
delas.
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Foto 007                                                    Foto 008 -  V is ta  aérea da comunidade de 
Barre i ras .  
Autor  das fotos:  Getú l io Moura.  

      

  Foto 009                                                      Foto 010 -  V is ta aérea de da comunidade 
de Diogo Lopes.  
Autor  das fotos:  Getú l io Moura)  

Foto 011 -   Vista aérea do complexo de ecossistema (praia, estuário, mangue, comunidade
e dunas) de Diogo Lopes - mar ,  manguezais ,  estuár io ,  dunas.  
Autor  das fotos:  Getú l io Moura.  
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Foto 012 -  V is ta que representa o  ecoss is tema de caat inga -  ser tão.  

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão é 

um conjunto de onze comunidades habitadas e sete localidades 

desabitadas, conforme mostramos no capítulo É mar, é sertão: 

singularidades dos modos de vida da Ponta do Tubarão numa 

Fotocartografia Sociocultural ,  incrustada nos municípios de 

Macau/RN e Guamaré/RN, ambos situados no l i toral norte do estado do 

Rio Grande do Norte, respectivamente, distando aproximadamente 200 

e 180 quilômetros da capital Natal.

Esta Reserva abrange quase 13 mil hectares, sendo constituída 

de um ecossistema formado por mar, estuário, manguezal, dunas, 

restinga e caatinga, com população estimada em pouco mais de 4 mil 

habitantes. A sua área inclui uma parte terrestre e outra marinha, como 

mostram os mapas seguintes: 
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Mapa 1 -  Mapa do Rio Grande do Nor te adaptado,  most rando a loca l ização da Reserva.  
Fonte do mapa do Rio Grande do Nor te:  www. t r i lhaspot iguares.uf rn.br  
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Mapa 2 -  Mapa da Reserva de Desenvolv imento Sustentável  Estadual  Ponta do tubarão 
Fonte:  Rio Grande do Nor te (2003) .  Color izado poster iormente.  As loca l idades cu jos 
nomes aparecem em cor  vermelha,  são aquelas atua lmente desabi tadas.  
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Como a Reserva de Desenvolvimento Sustentável é resultado de 

lutas sociais travadas nos anos de 1995, 2000 e 2003, incluindo os 

intervalos destas datas, a histór ia da sua criação mostra que a 

empreitada para o afastamento dos estrangeiros e dos carcinicultores 

da Ilha dos Cavalos, uniu a população em torno da problemática e 

possibil i tou a conquista e a implantação institucional desta como uma 

Unidade de Conservação.

Em vista da trajetória da sua criação, entendemos que a história 

de lutas e resistências desta Reserva é instigante por se encontrar 

próxima de nós, a exemplo de outras lutas da mesma natureza que 

estão ocorrendo nas mais diversas partes do mundo, pelos mais 

diferentes motivos e razões, conforme estudos de caso apresentados 

por Santos (2005). Além disso, acreditamos que a RDS Ponta do 

Tubarão, como uma Unidade de Conservação, tem um lugar de 

relevância no cenário ecológico-social, pois, segundo Maury (2002, p. 

315), 

as Unidades de Conservação costeiras e marinhas têm 
fundamental importância na proteção e no uso 
sustentável dos oceanos, uma vez que representam 
pontos privi legiados para a apl icação de estratégias de 
conservação e preservação desses ecossistemas.  

 Essa importância, no que se refere à proteção, também deve ser 

estendida aos demais ecossistemas existentes na RDS Ponta do 

Tubarão, como os campos de dunas, estuários, restingas, praias, 

caatingas e manguezais como também aos modos de vida tradicionais. 

Nesse sentido, torna-se necessário observar tanto as lutas pela 

ocupação do espaço pela comunidade tradicional quanto refletir com os 

mesmos cuidados, sobre o modo como se pratica a agricultura, a caça 

e a pesca, e como se administram os empreendimentos locais, de um 

modo geral, pois, inadvertidamente, estes atores sociais podem tornar 

tais atividades predatórias, caso não sejam devidamente orientados 

para práticas cotidianas voltadas para o preservacionismo em relação 

àquele meio ambiente. 



53

Argumentamos tal preocupação a partir de observações in loco  de 

focos de predação da mata nativa e dos campos de dunas, assim como 

a poluição com resíduos sólidos e químicos na reserva ou no seu 

entorno. No primeiro caso, estamos nos referindo ao corte de 

quixabeiras, carnaubeiras, estacas de mangues, procedimento 

comumente praticado pelos habitantes próximos do estuário, e no 

segundo, aos resíduos de óleos combustíveis uti l izados pelos barcos 

que são lançados no leito do estuário.  

Através da observação de pescadores tomamos conhecimento de 

outra forma de poluição química: o despejo de resíduos químicos 

através de um emissário de propriedade da empresa Petróleo Brasileiro 

S/A (Petrobras) no oceano Atlântico. Mesmo estando localizado fora da 

Reserva, está no seu entorno provocando o afastamento de peixes 

tradicionalmente pescados na zona adjacente à Reserva com redução 

da produtividade pesqueira, como informaram os pescadores. Como 

conseqüência eles precisam se afastar para outras áreas mais 

distantes, alterando sua rota de pesca, o tempo dedicado à pescaria e 

o t ipo de pescado.

Estas ações humanas aqui expostas também podem ser ameaças 

à manutenção das tradições, no que se refere ao uso dos recursos 

naturais, da preservação do meio ambiente, da cultura e dos saberes 

ou conhecimentos tradicionais. Diegues e Arruda (2001, p. 31) definem 

como conhecimento tradicional, o “conjunto de saberes e saber-fazer a 

respeito do mundo natural e sobrenatural, transmitido oralmente, de 

geração em geração”, constituindo uma l igação orgânica entre 

natureza, cultura e organização social.

No pensamento de Sanches et al (2001, apud Alonso, 2005, p. 

296), conhecimentos tradicionais   

são conjuntos complexos que se apóiam na tradição, na 
observação e na ut i l ização de processos e recursos 
biológicos. Correspondem a concepções integrais da 
relação sociedade/natureza e exprimem-se e 
sistematizam-se através de mitos, r i tuais, narrações de 
caráter oral e prát icas relacionadas com sistemas e 
ordem ambiental e de saúde, com inst i tuições e 
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regulamentos estabelecidos para lhes aceder e para os 
apl icar, aprender e transmit ir .  

Ressaltamos que, de um modo geral, a degradação dos 

ecossistemas l itorâneos, como Mata Atlântica, restingas, praias, 

estuários e manguezais têm acarretado diminuição da biodiversidade e 

dos estoques pesqueiros, aceleração dos processos de erosão e 

comprometimento dos mananciais, como afirma Maury (2002, p. 322).

 É válido lembrar que o estuário Ponta do Tubarão já sofreu 

assoreamento devido a uma forte chuva na década de 1980, que 

transportou areia das partes altas formadas por dunas na comunidade 

de Diogo Lopes para o leito do estuário, soterrando-o em parte, o que 

atualmente tem dif icultado a navegação de embarcações naquelas 

águas. Hoje, para se aproximar do seu ancoradouro, os pescadores 

precisam esperar a maré alta para evitar o encalhamento do barco, por 

atolamento nas areias do leito seco do rio. 

Estudos realizados por Bagnoli (1988), uti l izando fotografias aéreas 

do local, mostram modificações signif icativas na paisagem, havendo 

uma migração da ponta da Ilha de Barreira de 2,5 quilômetros e do 

canal por 1,5 quilômetros, em apenas 8 anos e meio. Bagnoli (1988, p.  

9) afirma que: 

de acordo com depoimentos colhidos com pescadores da 
região, este canal ter ia sido aberto art i f ic ialmente no 
início da década de 70 com o intui to de encurtar o acesso 
ao mar dos barcos pesqueiros da vi la de Diogo Lopes. 
Este canal permaneceu aberto até o início da década de 
80, quando o mar voltou a fechar a passagem. Os 
pescadores tentaram novamente reabri- lo, mas não 
obtiveram sucesso. Posteriormente, o canal seria 
reaberto por processos naturais (?) ou migrado (?) até a 
posição onde hoje se encontra.  

 Em outras incursões, Bagnoli e Oliveira (1995) realizaram estudos 

comparativos, mais uma vez uti l izando superposição de fotografias 

aéreas, e apresentaram novos resultados de pesquisas comparativas, 

confirmando as modificações na geografia da Ponta do Tubarão.
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A estruturação textual desta Tese, intitulada: Revelando os modos 

de vida na Ponta do Tubarão, está assim configurada:

INTRODUÇÃO - na qual situamos nossa temática e como ocorreram 

nossos primeiros contatos com a RDS Ponta do Tubarão. Nela é feita 

uma inserção na pesquisa em seus referenciais teóricos, explicitando 

os nossos questionamentos, indagações e possíveis respostas, os 

objetivos do trabalho, a justif icativa; além de mostrarmos em linhas 

gerais os procedimentos teórico-metodológicos escolhidos para 

discutirmos o problema e a relevância social desta; 

Secção 2  – O itinerário de uma Fotocartografia Sociocultural  –

mostramos os passos para a constituição da estratégia metodológica, 

detalhando-se a incursão pela RDS Ponta do Tubarão, até a estratégia 

de coleta, análise e representação dos dados; 

Secção 3 - A história de uma luta social em defesa do território e 

dos modos de vida na Ponta do Tubarão - analisamos a luta social 

empreendida pela população das comunidades de Barreiras, Diogo 

Lopes e Sertãozinho, em defesa do seu meio ambiente e dos modos de 

vida tradicionais, tendo como base o histórico da criação da RDS Ponta 

do Tubarão e o referencial teórico já enfocado sobre a questão. 

Elaboramos algumas considerações gerais sobre o que é uma Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável e apresentamos a RDS Ponta do 

Tubarão como espaço empírico, apontando como esta se enquadra na 

categoria de Unidade de Conservação, enfocando sua importância 

social para preservação do meio ambiente e para a preservação dos 

saberes tradicionais.  

Secção 4 - É mar, é sertão: singularidades dos modos de vida da 

Ponta do Tubarão numa Fotocartografia Sociocultural  - 

apresentamos as características da RDS Ponta do Tubarão, através de 

uma Fotocartografia Sociocultural, discutindo o conceito de Modos de 

Vida como atividade humana e suas conseqüências para as relações 

sociais e culturais, como maneira de sobreviver, elaborando uma 
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análise qualitativa dos dados coletados através desta estratégia 

metodológica. As reflexões terão como eixo a categoria sociocultural, 

considerando que nelas estão presentes os dados referentes ao meio 

ambiente e à economia, como fatores contribuintes para a sua inter-

relação com a sociedade. Terá caráter analít ico e narrativo 

fotocartográfico, tendo a fotografia como uma das suas representações, 

mostrando o sujeito da reserva no desenvolvimento da constituição dos 

seus modos de vida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS - serão apresentadas as conclusões acerca 

das nossas reflexões e análises referentes à luta social pela defesa da 

Ponta do Tubarão, sobre a Fotocartografia Sociocultural e sobre os 

modos e vida da RDS Ponta do Tubarão, observando que este momento 

signif ica o ponto de partida para um movimento recursivo em torno da 

associação do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Desse modo, acreditamos que o estudo reveste-se de relevância 

social, pois também poderá ser fonte de dados para estudantes, 

pesquisadores, entidades e instituições, assim como para os próprios 

habitantes. É também, nossa intenção que este estudo sirva de 

parâmetro e fonte de inspiração para a gestão e governabil idade da 

RDS Ponta do Tubarão, de maneira que os dados obtidos estimulem o 

interesse geral, inclusive dos órgãos gestores e administradores desta 

área.

Nessa perspectiva, creditamos importância a este trabalho, 

esperando que sirva de fundamento para suscitar a discussão polít ica 

sobre as lutas sociais e ecológicas em expansão na esfera global, que 

têm se configurado em um movimento que, segundo Castells (2002) 

tem crescido no últ imo quarto do século passado, destacando-se no 

cenário da aventura humana. 

Assim, esperamos que o resultado desta pesquisa se constitua 

em um indicativo para o conhecimento sociocultural da reserva e dos 

seus protagonistas com seus modos de vida, tendo em vista que se 

desconhece outra pesquisa desta natureza sendo desenvolvida naquela 

área.
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2 O ITINERÁRIO DA FOTOCARTOGRAFIA SOCIOCULTURAL 

Ao inserir-se no seu espaço empírico, o pesquisador deve ter em 

mãos e na mente o seu plano de atuação, sem perder de vista à 

realidade. Considerando-se a temática em estudo, este plano 

representa a nosso ver um mapa de ação, tendo em seu cerne um 

caminho previamente orientado e que deverá ser seguido para a coleta 

de dados durante a pesquisa e, posteriormente, a análise e 

representação destes dados. 

Convencionalmente, denominamos esse mapa de estratégia 

teórico-metodológica, que poderá ou não sofrer modif icações durante o 

percurso, sempre de acordo com os objetivos traçados e os 

fundamentos teóricos sobre os quais se apóia tendo em vista que: “As 

correntes de pensamento têm sua história, veiculam uma visão de 

mundo e têm a ver com a realidade social complexa onde foram 

geradas e que elas tentam expressar” (MINAYO, 1998, p. 19).   

Em vista dos objetivos desta Tese: a) discutir e analisar as 

características da luta social desenvolvida pela população de 

pescadores e agricultores tradicionais das comunidades de Barreiras, 

Diogo Lopes e Sertãozinho, contra a ação predatória de empresários 

hoteleiros e carcinicultores, a partir de fatos ocorridos em 1995 e 2000, 

que culminou com a criação da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Ponta do Tubarão, em 2003; b) fotocartografar e analisar 

os modos de vida desenvolvidos na RDS Ponta do Tubarão, observando 

o it inerário da constituição e manutenção desta UC, a partir da 

categoria sociocultural, tendo como indicadores os meios de produção 

material destes modos de vida, como: 1) o trabalho, 2) o lazer, 3) a 

religiosidade, 4) os saberes tradicionais, 5) a ação do homem presente 

no meio ambiente; e, por últ imo, c) sistematizar uma documentação 

escrita e visual de ocorrências socioculturais daquela área, no período 

em estudo; para responder a nossa inquietação principal: como se 

caracteriza a ação da população de pescadores e agricultores 

tradicionais das comunidades de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho, 

contra a investida predatória dos empresários hoteleiros e 
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carcinicultores na RDS Ponta do Tubarão? Propomo-nos a desenvolver 

uma estratégia de pesquisa para este trabalho, testando as 

virtualidades da Fotocartografia Sociocultural, uti l izando o registro 

fotográfico associado a outros procedimentos técnicos da pesquisa 

científ ica, ao analisar os modos de vida tradicionais da RDS Ponta do 

Tubarão, construindo uma Fotocartografia Sociocultural. 

Esta proposição surgiu em decorrência de uma sugestão de 

Santos (2002a), como um desafio para que outros pesquisadores 

testassem as virtualidades teóricas e analít icas da Cartografia 

Simbólica em estudos de outras representações simbólicas, que não 

fossem aquelas inscritas no campo do direito.  O desafio foi aceito e 

aqui procuraremos explicitar como ocorreu o processo de investigação, 

as etapas e atividades enfocando-se o movimento de construção de 

uma Fotocartografia Sociocultural aplicada nesse caso, no campo das 

Ciências Sociais, analisando-se as virtualidades das lutas sociais e dos 

modos de vida da Reserva de Desenvolvimento Sustentável em estudo. 

Se para Santos (2002a, p.198), a análise cartográfica do direito 

permite identif icar as estruturas profundas da representação jurídica da 

realidade, no caso em questão, a Fotocartografia Sociocultural auxil ia a 

perceber e a reconstituir, no plano social, as ações polít icas da 

sociedade civi l  e as atividades cotidianas desenvolvidas como modos 

de vida. 

Defendemos que essa estratégia metodológica oferece relevância à 

pesquisa qualitativa, na área das Ciências Sociais primeiramente por 

favorecer a parti lha de idéias de diferentes campos do saber e por 

proporcionar uma visão mais abrangente do cotidiano sociocultural pelo 

uso de imagens deste espaço. Traduzindo-se nessa direção, como uma 

tentativa do pesquisador para conhecer e revelar as relações 

socioculturais vividas pelos sujeitos da pesquisa, em seu território. 

Nessa caminhada metodológica, postulamos que nas Ciências 

Sociais o uso da fotografia ocupa um lugar de relativo crescimento por 

contribuir para o conhecimento de particularidades históricas e o 

entendimento de questões socioculturais do cotidiano, principalmente 

estando associada à cartografia. Isso porque as Ciências Sociais 
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tendem a mostrar nas pesquisas desenvolvidas nesse campo de 

pensamento, diversas formas de representações intrínseca e 

extrinsecamente voltadas para o caráter ideológico das questões 

sociais, sendo assim, a imagem pode revelar dados socioculturais. 

 Nessa perspectiva, verif icamos que os aspectos operacionais 

também envolvem questões conceituais no momento em que, para 

constituirmos a Fotocartografia Sociocultural buscamos técnicas e 

procedimentos já uti l izados por outros pesquisadores com conteúdos e 

formas diferentes dos que estamos usando, como veremos a seguir.

No que se refere à fotografia, uma das suas relevâncias está 

presente no seu caráter indicial, sendo considerada como um traço do 

real (DUBOIS, 1999), ao indicar que o referente existiu; possuindo 

potencialidade informativa visual e documental (KOSSOY, 2000). Assim 

pensada, a fotografia é fonte de estímulo à reflexão sobre as 

representações da emoção e da sensação (SONTAG, 2003) e 

possibil i ta a narrativa a partir  do visual, (NOBRE, 2003). 

Mesmo com essas tendências, o uso da fotografia na pesquisa 

não é recente. Desde a sua publicação como invento, em 1839, 

disseminou-se como um documento social e polít ico, cultural, histórico 

e artístico, sendo responsável pela apresentação do mundo para o 

futuro, podendo, algumas vezes, sublimar a sua importância em relação 

ao texto escrito, como mostra Freund (1995, p. 200): 

A fotografia de Phan Kim Phuc, uma petiza de nove anos, 
seriamente queimada por um ataque de napalm, fugindo 
com outras cr ianças por uma estrada do Vietname, 
simbol iza dolorosamente a guerra. Ela foi  publ icada no 
mundo inteiro e despertou por toda parte o horror e o 
ódio pela guerra, evocação inf ini tamente mais poderosa 
do que as dúzias de páginas que poderiam ter sido 
escri tas sobre esse assunto. (ver Foto 014). 

Esse enfoque dado à fotografia por Freund mostra não apenas o 

valor da imagem, mas também a potencialidade dela de instigar 

diálogos, provocar sentimentos, expressar visões de mundo, mostrar e 
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comunicar formas de representações sociais que vão além do dito, pela 

denotação do vivido. 

Foto 014 – Phan Phuc (ao cent ro)  corre  das bombas de napalm em Trang Bang (8 de junho 
de 1972) .  
Fonte:  ht tp : / /www.ter ra .com.br / is toedinhei ro /226/ ret rospect iva/226_v ietna_nova_york .htm 

Kossoy (1989, p. 15) corrobora com Freund, ao afirmar que: 

A expressão cultural dos povos foi  exteriorizada através 
de seus costumes, habitação, monumentos, mitos e 
rel igiões, fatos sociais e polí t icos passaram a ser 
gradativamente documentada pela câmara. O registro das 
paisagens urbana e rural,  a arquitetura das cidades, as 
obras de implantação das estradas de ferro, os confl i tos 
armados e as expedições científ icas, a par dos 
convencionais retratos do mundo de estúdios – gênero 
que provocou a mais expressiva demanda que a 
fotografia conheceu desde o seu aparecimento e ao longo 
de toda a segunda metade do século XIX -,  são alguns 
dos temas sol ici tados aos fotógrafos do passado.  

A citação acima proporciona o diálogo sobre o uso da fotografia 

com função histórica, como preservadora de um tempo, de um momento 

histórico em um espaço sociocultural determinado, possibil i tando dessa 

maneira reflexões sobre as responsabil idades sociais do fotógrafo 

enquanto profissional capaz de fazer com que as gerações futuras 

vejam o passado, suas representações sociais e seus costumes. 

Outros estudiosos sobre o assunto, dentre eles, Andrade (2002, 

p. 71) chama-nos a atenção para pesquisadores como Gregory Bateson 

e Margaret Mead, os quais, entre 1936 e 1938, ut i l izaram a fotografia 

como recurso para coleta de dados, visando entender as características 

socioculturais do povo balinês. Pode-se conhecer mais sobre Bateson e 

Mead em Samain (2004), quando este apresenta em Alves (2004) o 
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trabalho “Balinese Character (Re) visitado: uma introdução à obra de 

visual de Gregory Bateson e Margaret Mead”. Alves (2004), por sua 

vez, apresenta o resultado da sua pesquisa desenvolvida com 

caranguejeiros de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, no 

Brasil, tendo como referencial a obra de Gregory Bateson e Margareth 

Mead.

Diversos autores também fizeram uso desta técnica nas suas 

pesquisas ou visita de campo, cada um a sua maneira, como Achutti 

(1997; 2004), Barros (2004), Cadernos de Antropologia e Imagem 

(1996; 1998a; 1998b; 1999a; 1999b; 2000; 2002; 2003), Feldman-

Bianco e Leite (1998), Guran (2000), Horizontes Antropológicos (1995), 

Steinbeck (2003Koury (1998; 2001), Leite (2000), Lévi-Strauss (1994) e 

Samain (1998). No entanto, ao apresentarmos este rol de resultados 

publicados não o esgotamos, apenas os referenciamos como marcas de 

uma tri lha já percorrida por outros pesquisadores, e, para ampliá-la 

estamos propondo uma nova estratégia metodológica. 

 Abertas essas perspectivas, mostrar as condições socioculturais 

de determinados espaços através da imagem fotográfica, pode 

transformar-se em um trabalho com resultados apenas estéticos ou 

i lustrativos, caso não haja a preocupação em definir-se um método de 

investigação para caracterizá-lo como científ ico. 

Mesmo com tantas investidas notáveis, tratando-se de discutir 

novas possibil idades de coleta, análise e interpretação de dados, as 

tentativas de elaboração e de apresentação de novas propostas nunca 

são demais, pois são elas que dão à pesquisa um caráter inovador. Em 

vista disso, no decurso da nossa pesquisa de Mestrado, desenvolvida 

no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, na qual experimentamos o uso da 

fotografia no campo da pesquisa, como fonte de informação nas 

Ciências Sociais (NOBRE, 2003), t ivemos como resultado a abertura de 

novos horizontes e o surgimento de novos estímulos. 

Assim sendo, com a implantação da RDS Ponta do Tubarão como 

a primeira do Estado potiguar, estando presente no contexto da sua 

criação, fomos impelidos pelas circunstâncias e, atraídos pelas novas 
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perspectivas, a ampliar a experiência anterior. Dessa vez, investindo 

numa metodologia revestida de elementos que nos parecem originais, 

rel igando a cartografia simbólica (SANTOS, 2002a) e a fotografia em 

uma Fotocartografia Sociocultural, a f im de contribuir para o 

desvendamento e análise das ações cotidianas e da produção material 

dos modos de vida do espaço de uma nova pesquisa, agora no âmbito 

do Doutorado. 

Uma Fotocartografia Sociocultural pode representar o cotidiano 

do espaço empírico no qual é desenvolvida, por possibil i tar mapear 

imageticamente, através de uma associação de técnicas e 

procedimentos que envolvem a fotografia, o it inerário de constituição 

deste espaço, as lutas sociais que nele ocorreram e os procedimentos 

socioculturais que nele estão se constituindo. 

Ao propor esta estratégia metodológica, pretendemos, além de 

colaborar com novos procedimentos e estratégias de investigação, 

contribuir para uma documentação escrita e visual dos modos de vida 

na Reserva, tendo em vista que a dinâmica da sociedade é produtora 

de modif icações de comportamentos e relações, além de colaborar com 

a produção de novos conhecimentos na área das Ciências Sociais.  

 Advertimos, no entanto, que Fotocartografar não é, 

exclusivamente, fotografar. Fotocartografar é desenvolver um 

mapeamento fotográfico investigativo que associa técnicas, tais como: 

registro fotográfico, observação, entrevista, pesquisa documental e 

pesquisa bibliográfica, não necessariamente nessa ordem. É promover 

relações de proximidades com o referente estudado - o motivo do 

estudo -, para a elaboração de uma exposição analít ica e reflexiva 

acerca dos resultados obtidos no campo pelo pesquisador-

fotocartógrafo de acordo com o mapa de ação. 

Nesse contexto, é preciso considerar a qualidade humanista e o 

compromisso do pesquisador-cartógrafo com a vida, conforme Mairesse 

(2003). Imbuído dessa qualidade que pressupõe responsabil idade da 

ética em pesquisa, o pesquisador-fotocartógrafo será aquele dotado da 

capacidade de "mapear um território e explorar a natureza, percorrendo 

espaços e nele identif icando lugares - territórios dotados de sentido - 
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ou descobrindo paisagens - recortes do espaço organizados pela 

estética do olhar" (PESAVENTO, 2003, p. 103). Transitar o espaço 

natureza/cultura implica percorrer caminhos com um olhar perscrutador, 

permanente, possível de ser impresso e transportado para outros 

espaços: o olhar fotográfico - como base para a reflexão sobre uma 

Fotocartografia Sociocultural e assim, transformar-se em pesquisador-

fotocartógrafo.  

Ressaltamos que esta estratégia metodológica foi constituída com 

o intuito de nos auxil iar na elaboração de um mapeamento do cotidiano 

da RDS Ponta do Tubarão, permitindo-nos trazer para uma análise mais 

detalhada, os comportamentos socioculturais ali desenvolvidos, que 

consideramos como elementos-chave para o desvendamento do 

it inerário social da população desta UC. 

Este caminho poderá ser um disposit ivo de construção 

investigativa que nos indicará o trajeto e as práticas sociais deste 

microcosmo, as relações e as ações que o constituíram, tendo como 

parâmetro básico que a fotografia "pode representar determinados 

instantes do cenário sociocultural, sendo um olhar revelador cultural, 

cuja representação serve de referência para o reconhecimento de uma 

cultura", conforme detectamos em pesquisa anterior (NOBRE, 2003, p. 

29). Além disso, o conteúdo das fotografias, como evidência não-verbal 

pode ser transformado em dados verbais, obtendo-se como resultado a 

sua conversão em depoimentos que podem contribuir na conclusão da 

pesquisa. (COLLIER JR, 1973).  Diante disso, postulamos que a 

Fotocartografia servirá como fonte de análise das evidências 

socioculturais, a partir da visão do pesquisador-fotocartógrafo, tendo 

este a função de destacar tais evidências, a partir das quais será 

ossível conhecer as experiências dos sujeitos ou dos grupos sociais, e 

como estes mantêm relações entre si.  
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2.1 CONHECENDO A CARTOGRAFIA E SUAS RELAÇÕES COM A 
FOTOGRAFIA 

A cartografia, na definição mais simples do seu conceito, segundo 

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, é a "arte ou ciência de compor 

cartas geográficas; tratado sobre mapas"; um estudo desenvolvido 

acerca da elaboração de mapas como "representação, em superfície 

plana e em escala menor, de um terreno, país, território". Por essa 

definição, os quadros sinópticos, os gráficos, as l ista descrit ivas, os 

catálogos, e as relações, também são vistos como mapas. É 

considerada por Raisz (1969), como uma das atividades de 

comunicação gráfica e de documentação escrita sobre fatos passados 

mais antigos do mundo, sendo, a sua confecção precedente à escrita. 

Ele cita como o mais antigo mapa conhecido no mundo, um babilônio, 

tendo sido talhado em um bloco de argila cozida, com suposta datação 

do ano de 2500, antes de Cristo, descoberto nas escavações das 

ruínas da cidade de Ga-Sur, ao norte da Babilônia.

 Este vocábulo - cartografia - é resultado da junção das palavras 

carta  e grafia ,  a primeira oriunda do grego chártes, do latim charta,

considerada, entre outras definições, como "comunicação manuscrita 

ou impressa devidamente acondicionada e endereçada a uma ou várias 

pessoas; missiva, epístola; mapa que representa l inhas de navegação 

aérea". Grafia, a segunda, também originada do grego graphía  e 

gráphein,  "ação de escrever; maneira de escrever ou de representar; 

escrita; descrição, tratado ou estudo; reprodução gráfica, registro", 

constituindo a definição de cartografia, mais comum, como a escrita 

das cartas e dos mapas, a qual tem como problema principal a 

confecção dos mapas, conforme Raisz (1969). 

 O termo cartografia é proveniente da Geografia, compreendido 

por Joly (1990, p. 7), como sendo "a arte de conceber, de levantar, de 

redigir e de divulgar os mapas". Para este autor, "um mapa é uma 

representação geométrica plana simplif icada e convencional, do todo 

ou de parte da superfície terrestre, numa relação de simil i tude 

conveniente denominada escala", oferecendo uma imagem gráfica do 
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espaço observado e delineado. Para Raisz (1969, p. 1), a cartografia 

objetiva "reunir e analisar dados e medidas das diversas regiões da 

terra, e representar graficamente em escala reduzida, os elementos da 

configuração que possam ser claramente visíveis". Segundo este autor, 

o mapa é: "um desenho seletivo, convencionado e generalizado de 

alguma região de uma grande área, comumente da superfície terrestre, 

como se vista de cima e numa escala muito reduzida" (Raisz, p. 89). 

Em 1949, a cartografia foi considerada por uma comissão de 

especialistas das Nações Unidas como uma ciência7,cuja f inalidade é a 

elaboração de mapas de toda espécie, desde os primeiros 

levantamentos até a impressão final dos mapas. Raisz (1969) e Santos 

(2001) observam-na como ciência e arte; Oliveira (1993) a considera 

um método científ ico destinado a expressar fatos e fenômenos 

observados na superfície terrestre, por meio de simbologia própria, 

uti l izando dados obtidos através de levantamentos tradicionais ou de 

sensoriamento remoto - uma análise das condições geológicas e 

cl imáticas da Terra, uti l izando satélites com sensores para detectar 

essas condições para que os dados sejam aplicados no estudo de 

levantamento de solos, mapeamento, assim como no controle de 

acidentes geológicos. A cartografia, para este autor, explica de forma 

organizada, metódica e com fidelidade, fatos e fenômenos semelhantes 

aos apresentados quando foram coletados.  

Nas considerações acerca da cartografia, Oliveira (1993, p. 13), 

notif ica que em 1964, a Associação Cartográfica Internacional (ACI) 

estabeleceu, no XX Congresso Internacional de Geografia, em Londres, 

o conceito de cartografia como sendo o: 

conjunto de estudos e operações cientí f icas, artíst icas e 
técnicas, baseado nos resultados de observações diretas 
ou de anál ises de documentação, com vistas à 
elaboração e preparação de cartas, projetos e outras 
formas de expressão, assim como a sua ut i l ização.  

                                                          
7 Este concei to fo i  re latado, conforme Ol iveira (1993),  no sumário do relatór io 
e laborado por esta comissão, reunida em Lake Success. 
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 Joly (1990, p. 8-9) nos mostra definição quase idêntica, elaborada 

pela Comissão para a Formação de Cartógrafos da ACI, em uma 

reunião na Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO), em Paris, em 1966, para a qual a cartografia 

compreende:

o conjunto dos estudos e das operações científ icas, 
art íst icas e técnicas que intervêm a part i r  dos resultados 
de observações diretas ou da exploração de uma 
documentação, em vista da elaboração e do 
estabelecimento de mapas, planos e outros modos de 
expressão, assim como de sua ut i l ização.  

A expansão da cartografia moderna, no entanto, foi disseminada 

por seu uso pelas diversas ciências, tornando-se mais conhecida 

através dos mapas: cl imáticos, oceanográficos, sismológicos, da 

vegetação, arqueológicos, históricos, de tempo e dos regionais, entre 

estes podem ser citados os de localidade, polít ico, geológico, de solo, 

agrícola, transporte, de densidade populacional e de condições sociais. 

Este últ imo é representado graficamente por mapas de grupo de renda, 

condições de saúde, mortalidade, raças, rel igiões, educação, recreação 

e divertimento, conforme Raisz, (1969). 

 Além dessas modalidades de uso da cartografia, o termo tem sido 

empregado por diversos campos das Ciências Humanas como método 

para o entendimento da subjetividade, das relações sociais e das 

representações simbólicas, elevando a sua importância de uso no 

mundo da Geografia para o universo de uma diversidade de disciplinas. 

Desta forma, passa a ser discutida de maneiras diversas e com novas 

peculiaridades na Psicologia, no Serviço Social e nas Ciências Sociais, 

denominada Cartografia Sentimental (ROLNIK, 1989), Cartografia 

Social (SPOSATI, 2000; Observatório Permanente de Desenvolvimento 

Social da Universidade ed Aveiro - Portugal, 2002) e Cartografia 

Simbólica ou Sociologia Cartográfica (SANTOS, 2002a). Para autores 

da Psicologia, como Kirst et al (2003, p. 100-101), a Cartografia: 
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propõe-se a capturar no tempo o instante do encontro dos 
movimentos do pesquisador com os movimentos do 
terr i tório de pesquisa [ . . . ] ,  t rabalha com a atr ibuição de 
sentidos em relação aos percursos  de uma invest igação, 
uma lei tura part icularizada - e consciente de sua 
part icularidade, sua condição relat iva - que considera 
saberes diversos, e outras tantas informações e 
expressões como inventores da complexa condição 
humana nos devires da produção do conhecimento. 

Cumpre-nos enfocar também que Fonseca e Kirst (2003) reúnem 

autores para discutir a problemática da cartografia como procedimento 

de análise e pesquisa. 

No Serviço Social, Sposati (2000, p. 7) demonstra o uso de mapas 

sociais da exclusão e da inclusão social como resultado da Cartografia 

Social desenvolvida na cidade de São Paulo, definindo-a como: 

uma metodologia de anál ise geo-espacial de dados e 
produção de índices intra-urbanos sobre 
exclusão/inclusão social e a discrepância terr i tor ial  da 
qual idade de vida. Ele permite conhecer o ' lugar'  dos 
dados (sua posição geográf ica no terr i tório) como 
elemento para anál ise geo-quanti tat iva da dinâmica social  
e da qual idade ambiental.    

 Trabalhos desenvolvidos pelo Observatório Permanente de 

Desenvolvimento Social da Universidade de Aveiro – Portugal 

(OPODS), através da Cartografia Social, mostram que: 

o mapa social  não consiste apenas num instrumento de 
representação da real idade na sua expressão espacial ,  
ou num diagnóstico de si tuação resultante de um trabalho 
técnico ou acadêmico. Ele representa, sobretudo, uma 
oportunidade para estabelecer relações entre os dados e 
a população dos terr i tórios cartografados, favorecendo 
uma percepção mais clara das condições de vida 
desiguais por parte dessa população. (Observatório 
Permanente de Desenvolvimento Social da 
Universidade de Aveiro – Portugal, 2002, p. 96). 

 Além disso, a cartografia social torna mais notáveis as 

transformações que não conseguimos absorver visualmente, pois: 



69

consegue isso através de um expediente simples: reduzir 
a real idade geográf ica, por mais extensa que seja, a uma 
representação que caiba numa folha de papel dominável 
pelo nosso olhar e, nesse processo de abstração e 
representação, selecionar indicadores que traduzam mais 
f ielmente as dinâmicas estudadas. (Observatório
Permanente de Desenvolvimento Social da 
Universidade de Aveiro – Portugal, p. 97). 

 Evidenciamos que Santos (2002a, p. 198), ao propor uma 

Cartografia Simbólica considera que, em termos epistemológicos, a 

cartografia seja uma ciência muito complexa, porque reúne 

particularidades das ciências naturais e das ciências sociais, sobre o 

que informa: 

Recorro à cartografia pela vir tuosidade dos seus 
instrumentos analí t icos, mas também, e, sobretudo, 
porque a cartograf ia é uma ciência em que o 
fundacional ismo epistemológico da ciência moderna e a 
sua correspondente teoria da verdade são 
part icularmente inverossímeis.  

Assim sendo, vemos que ele justif ica sua opção pela cartografia 

do direito como modo de "imaginar e representar o espaço [...], 

permitindo identif icar estruturas profundas da representação jurídica da 

realidade social”.(SANTOS, 2002a, p. 198), o que nos permite justif icar 

o seu uso, neste trabalho, como um meio que proporciona a reflexão 

sobre o território da RDS Ponta do Tubarão e sua realidade social. 

No que diz respeito à relação da fotografia com a cartografia, 

pensamos que esta aproximação começou quando Nicéphore Niepce, 

em 1826, treze anos antes de a fotografia ser oficialmente anunciada 

como uma descoberta de Louis-Jacques Mandé Daguerre, em 1839, 

realizou a primeira fotografia intitulada Ponto de vista da janela de 

Gras, representando uma panorâmica do espaço externo, feita da 

janela da sua casa (SOUGEZ, 1996). 
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Foto 015 -  Ponto de v is ta da janela  de Gras.   
Autor  da foto :  N iepce – Fonte:  (SOUGEZ,  1996,  p.  33)  

Desta forma localiza-se no tempo e no espaço pela primeira vez 

um ambiente geográfico que serviria como referência espacial para um 

momento histórico concernente à invenção da fotografia, e mais tarde, 

aquele plano fotográfico serviria como modelo - a ser configurado com 

uma câmara alta -, para a l inguagem aerofotogramétrica. Anos após, 

em 1858, mesmo sem intenções cartográficas, o pintor fotógrafo 

Gaspar Félix Tournachon (1820-1910) , mais conhecido pelo nome de 

Nadar, sobrevoou Paris no interior de um balão, realizando a primeira 

fotografia aérea do mundo (SOUGEZ, 1996; TURAZZI, 1995). 

 Pensamos com base nesses dados, que a relação mais próxima 

da fotografia com a cartografia tenha sido percebida, inicialmente, 

através da Fotogrametria, registrada por Paredes (1986, p. 11), que cita 

como fonte desta definição, a Revista Photogrammetric Engineering 

and Remote Sensing, como sendo: 

a arte, ciência e tecnologia de obter informações seguras 
acerca de objetos f ísicos e do meio, através de processos 
de registro, medições e interpretações das imagens 
fotográficas e padrões de energia eletromagnética 
registrados.

Segundo Paredes (1986, p. 17), a Fotogrametria foi introduzida 

como método, sendo inicialmente denominada de Metrofotografia, por 

um oficial-engenheiro das Forças Armadas Francesas, chamado Aimé 

Laussedat. Raisz (1969, p. 191) acredita que Laussedalt (grafia do 
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autor) é considerado o primeiro a fazer levantamento fotográfico, em 

1858, e, na guerra de 1871, a França teria uti l izado a fotografia para os 

trabalhos de espionagem. No Brasil, a Fotogrametria teria sido 

introduzida, conforme Moura Filho (1997, p. 31), em 1922. 

Após tomar conhecimento sobre a publicação do processo 

fotográfico no mesmo ano da sua publicação, Laussedat, 

experimentando o uso da fotografia para f ins de levantamentos 

topográficos, construiu o primeiro instrumento a partir da junção de um 

teodolito - segundo o dicionário Aurélio, um instrumento óptico para 

medir com precisão ângulos horizontais e ângulos verticais, muito 

usado em trabalhos topográficos e geodésicos e uma câmera 

fotográfica, chamado de Fototeodolito. 

A câmara fotográfica passou a ser uti l izada como sensor de 

registro, captação de dados da superfície, para serem examinados com 

o propósito de identif icar objetos e determinar seus signif icados, 

através da fotointerpretação, inclusive em experiências espaciais pela 

National Aeronautic and Space Administration (NASA)8, na obtenção de 

fotografias para elaborar mapas topográficos ou para fazer medições 

fotogramétricas.  

Raisz (1969) sublinha que as técnicas modernas de cartografia 

têm uma relação tão intensa com a fotografia que o prof issional precisa 

ter alguma idéia da finalidade geral dessa arte. Historicamente, a 

cartografia foi estimulada no início do século XX, com a uti l ização da 

fotografia aérea, sendo possível combinar diversas fotografias verticais 

para formar um mosaico que substitui o mapa, através da fotocarta ou 

fotomapa, processo de mosaicos dentro de um sistema quadriculado 

para a fotointerpretação. (OLIVEIRA, 1993).  

 Percebemos, no entanto, que a relação da fotografia com a 

cartografia pode ir mais além do que imaginamos.  Se para Santos 

(2002a, p. 202), os mapas são sempre versões miniaturizadas da 

realidade, é possível pensar a fotografia como um mapa, pois, quando 

olhamos uma fotografia, podemos supor a visualização de um mapa, 

                                                          
8 Administração Nacional  de Aeronáut ica e Espaço dos EUA. 
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uma representação plástica de algo ou de alguém; quando olhamos 

uma fotografia não é a ela que vemos, como diz Barthes (1984), vemos 

algo ou alguém cuja existência é um fato que foi comprovado, sendo 

agora representado, pois estiveram situados no tempo e no espaço 

como representação sociocultural daquele momento histórico. Olhar um 

mapa é como olhar a transposição reduzida de uma representação do 

existente para próximo de nós, para as nossas mãos, para os nossos 

olhos, para a nossa interpretação, é como olhar uma fotografia. E como 

é olhar o mundo pela fotografia? Quando estamos de posse de uma 

imagem fotográfica, conforme conclusões nossas em pesquisas 

anteriores:

é o mundo miniaturizado na fotografia que vemos. A 
fotografia, pensamos, é o portal  para este mundo, tanto 
que o ato compenetrado de observar uma fotograf ia pode 
ser o ato do esquecimento dela, enquanto objeto, indo de 
encontro ao mundo que ela permeia. Ela conta sobre o 
que exist iu e, cremos: não se pode negar o seu caráter 
referencial .  A part i r  dela existe o antes e o depois em um 
movimento dialét ico. (NOBRE, 2003, p. 24). 

Nestas condições, cartografia e fotografia possuem um caráter 

relacional e comunicacional, pois, tanto o mapa quanto a fotografia são 

meios reveladores de um cenário a ser percorrido, possibil i tando 

reflexões acerca deste, como algo que nos orienta, sendo possível, 

através de uma e de outra, conhecer previamente as características 

deste cenário, quanto aos seus aspectos socioculturais, sem 

necessariamente tê-lo visitado.  

Um exemplo disso pode ser visto nos estudos da sociedade 

Dogon, na República do Mali, na África, nos quais a pesquisadora 

Denise Dias Barros mostra o cenário daquela civi l ização através das 

fotografias de Gianni Puzzo, fotógrafo e documentarista, membro da 

Casa das Áfricas, contribuindo para situar os modos de vida daquele 

povo, relacionando-os com a sua temática de estudos. (BARROS, 

2004). Dessa maneira, ela permitiu que o leitor de seu l ivro 
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visualizasse imagens do cenário por ela percorrido, para construir o 

seu trabalho, provocando nestes leitores a possibil idade de interpretá-

lo, cada um a sua maneira, a partir de compreensão visual. 

 O escritor John Steinbeck, ao visitar a Rússia em 1947, teve 

como companheiro de trabalho o fotógrafo Robert Capa. Eles 

intencionavam elaborar um relato da vida do povo russo. Contudo, não 

desejavam apenas escrever, pois isso era o que todos faziam. 

Desejavam escrever sobre o que os outros não escreviam, mas, 

sobretudo, escrever e fotografar sobre os modos de vida daquele povo. 

Para isso, eles partiram de alguns questionamentos: 

Que t ipo de roupa os russos estavam usando? O que 
comiam no jantar? Como eram suas festas, se é que 
havia alguma? O que era servido nelas? Como eles 
namoravam, e como morriam? Sobre o que conversavam? 
Eles dançavam, cantavam e representavam? As crianças 
iam à escola? Nos pareceu uma boa idéia investigar tudo 
isso, fotografar essas coisas e escrever sobre elas. 
(STEINBECK, 2003, p, 8).   

 Esses questionamentos podem ser traduzidos como o plano de 

trabalho por eles traçado na medida em que permitia o diálogo e a 

reflexão sobre o que eles ir iam ver. No nosso entendimento, o plano 

por eles elaborado centrava-se em dados referentes aos modos de vida 

dos russos, que, sendo observados/fotografados lhes possibil i tava 

discorrer interpretativamente sobre eles. Assim, para nós, mesmo sem 

explicitar, Steinbeck configura um mapeamento fotográfico sobre os 

modos de vida dos russos. Em outra perspectiva, tomando como 

referência um dos seus projetos, Salgado (2000) também elabora um 

mapeamento fotográfico, de uma forma global, documentando a 

situação de refugiados, migrantes e destituídos do mundo, em 41 

países durante quase sete anos, demonstrando suas condições de 

excluídos sociais. Diferente de Steinbeck, o mapeamento de Sebastião 

Salgado constitui-se em um inventário de denúncias sobre a 

desigualdade social, como ele justif ica: 
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Espero que tanto como indivíduos, grupos ou uma 
sociedade, façamos uma pausa para pensar na condição 
humana na virada do milênio. Na sua forma mais brutal ,  o 
individual ismo continua sendo uma fórmula para 
catástrofes. É preciso repensar a forma como coexist imos 
no mundo (SALGADO, 2005). 

2.2 OS CAMINHOS PERCORRIDOS PARA A COLETA E A ANÁLISE DE 
DADOS

Dadas as explicações que consideramos necessárias para a 

compreensão de nossa estratégia metodológica, passamos a 

apresentar o it inerário da pesquisa para coleta e análise de dados na 

RDS Ponta do Tubarão, em Macau/RN e Guamaré/RN. 

Vimos por suas particularidades que essa realidade requeria uma 

atenção metodológica que nos auxil iasse a conhecê-la, vislumbrando 

que:

A adesão a essa real idade signif ica questionar, 
perguntar, problematizar a part i r  de um contexto; supõe 
transformar a ciência em experiência com a qual se 
possa ver o real,  aprender com ele e questionar um 
objeto por meio de um método si tuado. Situar um método 
é historic izá-lo, torná-lo adequado ao objeto para que 
suas característ icas sejam contempladas, para que não 
se iniba o objeto pela onisciência do sujei to. Situar um 
método é repel ir  todos os métodos gerais e abstratos, é a 
descoberta e a criação de um modo adequado de estudo 
do objeto. Situar um método é cr iar uma estratégia 
metodológica. (FERRARA, 2000, p. 23). 

É evidente que o estudo da RDS Ponta do Tubarão nos levou a 

assumir uma estratégia metodológica como esta que nos ofereceu 

muito mais do que uma aproximação do território de pesquisa e dos 

atores sociais pesquisados, possibil itando testemunhar o cotidiano dos 

modos de vida em seu próprio espaço, no qual se formaram e se 

desenvolvem. Contudo, essa estratégia buscou acrescentar a fotografia 

à cartografia já estudada, em suas diferentes proposições, como uma 

modalidade analít ica, através de interpretações socioculturais de 

imagens fotográficas. Por meio da Fotocartografia levantamos, 
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diagnosticamos, analisamos e demos visibi l idade à natureza e ao 

it inerário da história da criação da RDS Ponta do Tubarão, além das 

representações dos modos de vida desta, colhidas no espaço e no 

tempo delimitados, já que estes fatores consistem na estrutura em que 

toda a realidade está contida (CASSIRER, 1994, p. 73). 

Através desta estratégia metodológica, desdobramos e 

dispusemos um panorama de informações recolhidas in loco ,

considerando-a um plano simplif icado e legível, como é a característica 

dos mapas, conforme Cortesão e Stoer (2002a, p. 378).  É prudente 

lembrar que a principal função do mapa, segundo Boaventura de Souza 

Santos, é distorcer a realidade em representações reduzidas e 

miniaturizadas: "para ser prático, o mapa não pode coincidir ponto a 

ponto com a realidade" (SANTOS, 2002a, p. 200). Para i lustrar a sua 

assertiva ele comenta uma passagem de Jorge Luís Borges contando 

que:

Jorge Luís Borges conta-nos a história do imperador que 
encomendou um mapa exato do seu império. Insist iu que 
o mapa deveria ser f iel  ao mínimo detalhe. Os melhores 
cartógrafos da época empenharam-se a fundo neste 
importante projeto. Ao f im de muitos trabalhos 
conseguiram terminá-lo. Produziram um mapa de exatidão 
insuperável,  pois que coincidiam ponto por ponto com o 
império. Contudo, veri f icaram, com grande frustração, 
que o mapa não era muito prático, pois era do tamanho 
exato do império. (Borges, 1974, apud, SANTOS 2002a, 
p. 200). 

Em face disso, postulamos que a Fotocartografia Sociocultural 

desempenhou uma função aglutinante de informações, de forma 

hologramática, considerando-se que a nossa investigação foi efetivada 

de forma pormenorizada, em escala local, em cada comunidade da 

Reserva, observando os modos de vida encontrados no nosso 

it inerário, para traçar um quadro geral e contextualizado no todo, 

porém, observando as peculiaridades de cada comunidade.

A associação das técnicas do registro fotográfico, da observação 

sistematizada, da entrevista, da pesquisa documental e da pesquisa 

bibliográfica nos levou a encontrar caminhos que nos conduzissem a 
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alcançar nossos objetivos, discutindo a Fotocartografia Sociocultural 

em um lócus  de pesquisa hipotet icamente viável, haja vista que um 

exame adequado dos acontecimentos sociais exige essa associação, 

como nos chama a atenção Bauer,  Gaskell e Allum (2003).

Olhamos para este lócus  com a visão transdisciplinar, 

entendendo-a como aquele que permite ao observador fazer a rel igação 

de saberes independente do lugar em que ele se encontra, a olhar, sem 

perder, no entanto, o que lhe é específico enquanto profissional ou 

cientista. Dessa forma, pudemos elaborar uma transposição de 

conceitos de outras disciplinas, a f im de mantermos a comunicação 

entre os saberes nas distintas áreas do conhecimento, que estavam 

sendo vistas naquele lugar, com base nas recomendações de Almeida 

(2003). Ademais, Santos (2002a) já indica a abrangência e 

complexidade da ciência cartográfica, tendo em vista a reunião de 

características das ciências sociais e das ciências naturais. Tratando-

se, no caso, de uma pesquisa desenvolvida em uma Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável, um sistema vivo, essa complexidade 

fica mais evidente. 

  Dessa forma, para um melhor esclarecimento sobre o nosso 

percurso metodológico, convém detalhá-lo de forma mais esquemática,

conforme mostramos a seguir. 

2.2.1 O espaço identif icado como contexto sociocultural 

Por se tratar de um mapeamento sociocultural iniciamos o trajeto 

fazendo um reconhecimento prévio do espaço investigado dando assim, 

os primeiros passos da abordagem fotocartográfica. Esse 

reconhecimento foi executado através de um levantamento 

sociocultural, baseado em um tipo de orientação cartográfica chamada 

na geografia de caminhamento espacial, que conforme Libault (1975), 

“é uma operação de topografia que consiste em um percurso no 

terreno, com determinação necessária dos pontos característicos do 

it inerário, ou seja, fazer um levantamento do caminho”. (p. 18). Trata-

se de um percurso guiado pelo território estudado com o propósito de 



77

realizar uma identif icação das comunidades para uma posterior fase de 

coleta de dados, através de um levantamento fotográfico pelo plano 

terrestre, o qual se efetivou tomando como referência um mapa da 

Reserva.

Este mapa foi elaborado pelo IDEMA/RN a partir de imagens de 

satélite, obtidas em abri l  de 20019, mostrando os pontos l imítrofes e 

detalhes em convenções cartográficas, em escala 1:500. O nosso 

propósito nesse momento foi nos aproximarmos das comunidades 

existentes na área perfazendo o it inerário de reconhecimento, a partir 

da observação sistematizada e de forma oportuna, de posse do 

equipamento fotográfico para eventuais registros.  Nesse 

caminhamento espacial, colhemos informações básicas de alguns 

informantes-colaboradores, na maioria l ideranças comunitárias, os 

quais nos auxil iaram, para ter acesso às comunidades, tendo em vista 

que algumas delas não figuram no mapa supracitado.  

Como a RDS Ponta do Tubarão é relativamente extensa, com 

quase 13 mil hectares, tornou-se impossível realizar tal 

reconhecimento, deslocando-nos a pé em todos os momentos. Assim, o 

nosso deslocamento foi efetivado, ora a pé, ora uti l izando veículos 

motorizados, de acordo com as distâncias entre as comunidades, tendo 

registrado percursos de até 22 quilômetros, desde o centro do distrito 

de Diogo Lopes, até as mais distantes: Mangue Seco II e Lagoa Doce.  

Sempre que nos encontrávamos na comunidade, fazíamos o 

percurso dentro e em torno dela, a pé, para que a observação fosse 

complementada com efeito. Quando fizemos o percurso motorizado, 

optamos em fazê-lo em uma baixa velocidade para que também 

pudéssemos observar o entorno do território com mais eficiência. 

Nesses trajetos, muitas vezes sentimos a necessidade de interrompê-

los, quando precisávamos dedicar maior atenção a determinado 

procedimento dos modos de vida, percebido no caminho ou até mesmo 

à variação da flora ou da fauna. 

                                                          
9 Extraído do Diár io Ofic ial  do Estado do Rio Grande do Norte,  número 10.534, ano 
70, de 19 de ju lho de 2003. 
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Analisamos que este momento pode ser decisivo para a inserção 

do pesquisador no campo, é um momento situacional sine qua non ,

tendo em vista ser o instante em que o pesquisador deve articular-se e 

relacionar-se de maneira séria e crível, com o espaço de forma 

generalizada e ao mesmo tempo detalhada, a f im de conquistar a sua 

inserção e aceitação naquele terr itório. Pensamos que o êxito da 

pesquisa qualitativa social advém de certa forma, dessa conjunção 

entre o pesquisador e o espaço vivo/vivenciado. 

2.2.2 A coleta dos dados pelo mapeamento dos modos de vida 

Após o reconhecimento de todas as comunidades, foi feito um 

novo percurso, passando por cada uma delas, desta vez com o 

propósito de, efetivamente, fazer o registro fotográfico, tendo como 

referência os modos de vida desenvolvidos na área da Reserva. Modos 

como os referentes manifestam sua vida, tais como o que eles 

produzem, suas crenças, como se divertem, como são suas tradições e 

como se relacionam com o meio ambiente.  Nessa conjuntura, damos 

enfoque aos modos de vida como formas conscientes através das quais 

os sujeitos se desenvolvem para representarem-se socioculturalmente 

de acordo com suas produções materiais de vida que vão do trabalho, 

às manifestações culturais e ao lazer, enfim, modos da vida cotidiana 

na sociedade, conforme Marx (1993). 

Nesses nossos percursos nos deparamos e registramos ações 

cotidianas, rotineiras que foram se apresentando eventualmente, pelo 

fato de estarem circunscritas ao âmbito doméstico, interno, dentre elas, 

por exemplo: o abatimento de galináceos criados no próprio quintal 

para o consumo famil iar; bem como, com aquelas que estavam 

circunscritas em âmbito público, tais como: a pesca de arrastão com o 

tresmalho nas margens do mar. Tudo isso favoreceu-nos a construção 

de um conhecimento prévio daquele cenário, possibil i tando-nos 

planejar o instante da abordagem observatória com competência. 

 De posse desse registro fotográfico e do reconhecimento da 

RDSPT, articulamos as categorias social e cultural numa só categoria, 
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a saber: sociocultural, tendo circunscrita nesta, a produção material 

dos modos de vida, através dos indicadores que nortearam a análise 

fotocartográfica, elencados a seguir: 

a) Trabalho, 

b) Lazer, 

c) Religiosidade, 

d) Saberes tradicionais; 

e) ação do homem presente no meio ambiente. 

Reconhecemos que alguns fenômenos inscritos nesta categoria 

escaparam ao registro fotográfico, sendo possíveis somente de serem 

captados pela observação e descritos ou narrados pelo pesquisador. 

Malinowski (1978, p, 29, gr i fo do autor) classif ica-os como sendo os

imponderáveis da vida real,  mas, na sua argumentação, ele relaciona 

alguns, que acreditamos ainda serem possíveis de registro fotográfico. 

Para ele: 

Pertence a essa classe de fenômenos: a rot ina do 
trabalho diário do nat ivo; os detalhes de seus cuidados 
corporais; o modo como prepara a comida e se al imenta; 
o tom das conversas e da vida social  a redor das 
fogueiras; a existência de hosti l idade ou de fortes laços 
de amizade, as simpatias ou aversões momentâneas 
entre as pessoas; a maneira sut i l ,  porém inconfundível,  
como a vaidade e a ambição pessoal se refletem no 
comportamento de um indivíduo e nas reações 
emocionais daqueles que o cercam.  

 Quando, no nosso caso, nos referimos à impossibil idade de 

registro de alguns fenômenos, reportamos-nos àqueles que não são 

transfigurados ou material izados, por estarem circunscritos na esfera 

do imperceptível visual; mesmo assim, buscamos, a partir do registro 

fotográfico relacionado a estes fenômenos, estabelecer l igações para 

discuti- los com o auxíl io dos informantes-colaboradores, aquele 

habitante da Reserva que colaborou com a nossa pesquisa, permitindo 

que visualizemos tais fenômenos além do campo fotográfico. 

Salientamos, por conseguinte, que essas impossibil idades do registro 

de alguns fenômenos é um limite que pode ser resolvido através da 



80

Fotocartografia Sociocultural pela possibil idade que esta oferece de 

abranger as informações sobre os modos de vida pela diversidade de 

técnicas e procedimentos aplicados.  

2.2.3 A classif icação temática das fotografias mais signif icativas 
uti l izadas como fonte de dados e referências para análises 

 De posse do um acervo fotográfico constituído na RDSPT 

(Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão) 

com cerca de 1500 fotogramas da própria Reserva, classif icamos 120 

fotografias, com o objetivo de desenvolver a análise descrita 

anteriormente, além de 48 fotografias uti l izadas para contextualizar a 

história da criação da Reserva, totalizando 168 fotografias. Tais 

fotografias foram elementos-chave para o desvendamento de cada 

comunidade. Todas as imagens selecionadas foram digital izadas e 

organizadas por temáticas, considerando os indicadores escolhidos, 

para posterior análise e configuração da narrat iva fotocartográfica 

sociocultural. No percurso da nossa classif icação uti l izamos tanto 

seqüências fotográficas como imagens fragmentadas reunidas em torno 

de uma mesma situação, como por exemplo, fotografias de momentos 

diferentes sobre a catação do marisco, mas que ao serem reunidas 

representam aquele modo de vida. 

É prudente lembrar que estas seqüências não foram pré-

definidas, tendo em vista a impossibil idade de detalhá-las antes de 

observá-las no contexto geral, como ocorrência do cotidiano. A 

importância de se uti l izar uma seqüência fotográfica como narrativa 

visual deve-se ao seu caráter esclarecedor, levando-nos a observar o 

contexto narrativo da fotografia em uma amplitude maior do que a de 

um fragmento fotográf ico. Chamamos assim, de fragmento, aquela 

fotografia feita isoladamente, descontextualizada de uma seqüência  

que, ao ser agrupado com outros fragmentos fotográficos de um mesmo 

cenário sociocultural, pode nos fornecer uma visão mais ampla deste 

espaço. Os fragmentos fotográficos podem servir como fonte para se 

contar uma história ou acontecimento, ou várias histórias e 
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acontecimentos. Consideramos que este, mesmo sendo um fragmento 

fotográfico e apresentando-se em uma menor amplitude do que uma 

seqüência fotográfica, também ostenta o seu valor narrativo-descrit ivo. 

A seqüência, por sua vez, também é muito importante para a análise, já 

que nos oferece um conjunto de informações continuadas. Para Ronna 

(2003, p. 172): 

uma seqüência de fotografias sobre um mesmo evento 
conta a história do fato registrado, quando é percebida 
em seu conjunto. Na medida em que apresentam uma 
seqüencial idade lógica, mostrando a transformação de 
um fato desde o estágio inicial  até o f inal,  as imagens 
introduzem a possibi l idade de recuperar a ocorrência que 
a elas subjaz.  

 Na nossa estratégia também uti l izamos fotografias de natureza 

emique, principalmente aquelas feitas durante a devastação da Ilha dos 

Cavalos, quando ocorreu a tentativa de ocupação do manguezal pelos 

carcinicultores10. Fotografias desta natureza, conforme Guran (2002, p. 

96) são aquelas produzidas ou assumidas pela comunidade estudada, 

por possuir para nós valor informativo, principalmente por "estar 

impregnada da representação que a comunidade ou seus membros 

fazem de si próprios e, por conseqüência, expressa de alguma maneira 

a identidade social do grupo em questão”.

  É necessário esclarecermos que as fotografias por nós 

produzidas são de natureza etique, por compreendermos que: "esta é 

sempre uma hipótese a se confirmar com base no conjunto de dados 

recolhidos ou por meio de outros procedimentos de pesquisa", 

conforme Guran (2002, p. 96).  Entretanto, também, uti l izamos 

fotografias de natureza emique em menor escala do que as de natureza 

etique.

Os negativos foram revelados e, destes, confeccionadas cópias 

de folhas de contato - a reunião de todos os fotogramas de um fi lme 

                                                          
10 Ver as fotograf ias no capítu lo 2, página 110: A histór ia de um a luta social  em 
defesa do terr i tór io e dos modos de vida tradic ionais da Ponta do Tubarão. 
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copiados em papel fotográfico, em dimensão de 25 cm X 38 cm, na 

maioria dos casos. O tamanho da imagem é aproximado ao do 

fotograma que aparece no negativo, de forma que possibil i te a 

visualização de todas as fotograf ias em tamanho reduzido, com a 

finalidade de serem selecionadas para uma possível ampliação das que 

sejam mais úteis para o fotógrafo ou interessado.  

 Na abordagem que vimos desenvolvendo os cuidados com as 

fotografias desde a composição da l inguagem fotográfica, no que se 

refere ao enquadramento dos códigos culturais presentes no cenário a 

ser fotografado, o cuidado com a luz como um elemento de informação 

social, o recorte espacial, a escolha do referente principal, até a 

escolha das fotografias condizentes com o perfi l  dos indicadores 

escolhidos na categoria geral: a sociocultural, para que possamos no 

percurso de todo o processo configurar e contextualizar uma 

Fotocartografia Sociocultural como a que estamos apresentando neste 

momento. Só se tornou possível montar um panorama de informações 

científ icas sociais metodologicamente experimentadas e comprovadas, 

em decorrência do percurso traçado no nosso mapa de ação e seguido 

com atenção. 

2.2.4 O tratamento analít ico dos dados 

 Consideramos que este seja o momento da apropriação dos 

dados, no qual as fotografias concebidas na Reserva irão corroborar 

para uma reflexão e análise do cenário em estudo, verif icando-se suas 

singularidades e as possibil idades interpretativas delas derivadas. O 

tratamento dedicado aos dados colhidos centra-se na análise do 

conteúdo socioantropológico contido nas imagens fotográficas que 

privi legiam aqueles momentos do ser sociocultural, do fazer cotidiano, 

do agir culturalmente, assim como da forma de o homem da Reserva se 

relacionar com os seus iguais e o seu meio natural. Este conteúdo, 

devidamente organizado pelo olhar do pesquisador-fotocartógrafo na 

composição fotográf ica foi reunido ao corpus de informações 

concebidas através da associação das demais técnicas propostas, para 
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a construção da Fotocartografia Sociocultural: fotografia + cartografia = 

o método (mapeamento pelo registro fotográfico + observação + 

entrevistas + pesquisa documental + pesquisa bibliográfica = as 

técnicas).  

Assim, olhamos para a fotografia como se estivéssemos no campo 

de pesquisa, participando do cotidiano, mas interpretando suas 

particularidades a partir das teorias que dão sustentação ao estudo. 

Nesse momento, esta funciona como um fio condutor entre nós, no 

momento da análise, unindo-nos àquele cenário e aos sujeitos com os 

quais estivemos envolvidos e presentes como observadores. Neste 

procedimento, uti l izamos a fotografia para contar, conforme Guran 

(2002), no entanto, esse contar será consubstanciado por teorias e 

conceitos que formarão a construção teórica e elucidarão a 

Fotocartografia Sociocultural deste estudo, sem perder o enfoque 

histórico imprescindível à compreensão sociocultural. Procedimento 

que será explicado no próximo passo, como a forma pela qual as 

fotografias nos remeterão ao campo em estudo. 

2.2.5 A composição da fotocartografia e a representação dos dados 

O nosso propósito nessa fase foi partir das técnicas explicitadas 

no item anterior, uti l izando-se do auxil io delas para ancorar o uso da 

fotografia para descobrir e para contar (GURAN, 2002) informações 

consistentes com a finalidade de compilar dados para as reflexões 

acerca da dinâmica sociocultural da Reserva. Este é um momento que 

permite unir os dados coletados pelas técnicas expostas anteriormente. 

Nesse contexto, 

a fotograf ia produzida “para descobrir” corresponde 
àquele momento da observação part ic ipante em que o 
pesquisador se famil iar iza com o seu objeto de estudo, e 
formula as primeiras questões práticas com relação à 
pesquisa de campo propriamente dita. É o momento de 
impregnação [. . . ]  em que o pesquisador vivencia o 
cotidiano de uma comunidade e começa a “perceber 
alguma coisa”, sem, entretanto saber exatamente do que 
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se trata. Muito das coisas percebidas f ica no nível de 
sensações, não chegando a se transformar em dados, 
mas serve para bal izar o trabalho de campo. [ . . . ]  A 
fotografia “para contar” corresponde ao momento em que 
o pesquisador compreende e, de certa forma, domina o 
seu objeto de estudo, podendo, portanto, ut i l izar a 
fotografia para destacar com segurança aspectos e 
si tuações marcantes da cultura estudada e desenvolver 
sua ref lexão apoiado nas evidências que a fotograf ia 
pode apontar (GURAN, 2002, p. 97, gri fo do autor). 

 Este talvez tenha sido o instante em que nós, como 

pesquisadores-fotocartógrafos penetramos no contexto sociocultural e 

na vida dos habitantes da Reserva de forma subjetiva. Sendo desse 

modo, favorecidos pela percepção que os grupos sociais daquele 

cenário têm dos seus próprios modos de vida e de suas formas de 

sociabil idade. É o momento da auto-observação do informante-

colaborador, na qual faz uma leitura de si mediada pela fotografia, 

conforme já experimentamos anteriormente (NOBRE, 2003). Nesses 

estudos, consideramos importante a percepção do informante-

colaborador11 sobre a fotografia do seu meio sociocultural, observando 

o fato de a fotografia como narrativa visual poder conter na sua 

essência informações nem sempre dedutíveis pelo próprio fotógrafo. 

Nesse contexto, ressaltamos que: 

embora o fotógrafo seja um narrador em primeiro grau - o 
construtor da narrativa, aquele que chega, se aproxima, 
observa, imagina, escolhe a melhor posição, o melhor 
ângulo, compõe o quadro e aciona o disparador da 
máquina, captando naquele cenário os códigos visuais 
que ref letem a luz até a película sensível -,  nem sempre 
possui indicat ivos para, de imediato, expl icar a 
subjet ividade de determinados signif icados que contém a 
fotografia, sendo necessário recorrer ao auxíl io do 
referente, pois, sabemos que no campo da investigação 
nem todos os signif icados são perceptíveis, quando nos 
deparamos com eles nos primeiros momentos. No 
entanto, notamos que, ao serem anal isados com olhar 
mais investigador, percebemos que tais símbolos 
al imentam com riqueza o imaginário de signif icados 
part iculares a um indivíduo ou a uma colet iv idade. É 

                                                          
11 Naquele momento o informante-colaborador estava sendo denominado de 
referente (Nobre, 2003, p.  32) .  
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nesse sentido que o referente, enquanto narrador vai 
assumir um papel de grande relevância para o 
pesquisador que se ut i l iza da fotograf ia (NOBRE, p. 32).

Efetivamente, nesta fase as fotografias classif icadas serão vistas 

como um mapa, cujos detalhes nos levam a inferir os signif icados das 

ocorrências socioculturais da Reserva para transformá-los em 

resultados de pesquisa. Os dados escritos e visuais coletados foram 

formatados em um texto do tipo narrativo em alguns momentos e 

analít ico na sua essência, com suportes visuais em muitos trechos, 

com a f inalidade de provocar a reflexão do leitor sobre a imagem 

exposta, auxil iando-o a compreender o que estava sendo analisado. 

Esse artifício foi usado ao longo do corpus  textual, constituindo dessa 

maneira uma Fotocartografia Sociocultural. Além disso, a título 

i lustrativo, dispusemos e plotamos no mapa da Reserva algumas 

representações visuais fotográficas dos modos de vida, conferindo-lhes 

seu aspecto icônico e indicial, como representação sintetizada de uma 

Fotocartografia Sociocultural, conforme vemos a seguir:  
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Síntese visual 1 - uma representação v isua l  s inte t izada da Fotocar tograf ia  Soc iocu l tura l  da 
Reserva de Desenvolv imento Sustentável  Ponta do Tubarão (Macau/RN e Guamaré/RN).  
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3 A HISTÓRIA DE UM ALUTA SOCIAL EM DEFESA DO TERRITÓRIO 
E DOS MODOS DE VIDA TRADICIONAIS DA PONTA DO TUBARÃO 

A luta social por território, como também pela manutenção de 

modos de vida está presente em toda a história da humanidade. Essa 

luta está retratada na l i teratura, no cinema, assim como em outras 

formas de expressões artíst icas. Como exemplos, podemos citar: a) no 

cinema, os f i lmes A guerra do fogo, de Jean-Jacques Annaud, que 

mostra a luta de homens contra homens pela preservação de uma 

chama acesa para manutenção do fogo e pelo domínio dessa chama, 

no período primitivo; Vida de Insetos, de John Lasseter e Andrew 

Stanton, que mostra uma sociedade alienada que desperta para seus 

direitos através da arte; Os narradores de Javé, de Eliane Caffé; O 

Sertão das Memórias, de José Araújo e Central do Brasil, de Walter 

Salles, que mostram a vida de comunidades tradicionais e seus modos 

de vida; b) na l i teratura, temos O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway ,

expressão da luta de um homem para preservar o seu modo de vida e 

de viver até as últ imas conseqüências, negando-se a assumir outras 

formas de pescar senão a sua, mesmo estando já velho sem condições 

de continuar pescando; em Homens e Caranguejos, de Josué de 

Castro, mergulhamos nos modos de vida dos moradores ribeirinhos do 

mangue da capital pernambucana – Recife - e conhecemos os confl itos 

travados entre eles e o poder público pela manutenção das áreas de 

moradia; O mundo de Sofia, de Jostein Gaarder, nos conduz a refletir 

sobre as formas de pensar já desenvolvidas pela humanidade, para 

representar o homem e suas relações, como uma luta do próprio 

homem para imprimir em outros homens, durante o processo histórico e 

civi l izatório formas de pensar muitas vezes alheias aos outros; c) na 

pintura, podemos imaginar o que é olhar para Guernica,  de Pablo 

Picasso e não pensar numa luta social travada em defesa não apenas 

de território e modos de vida, mas também da própria vida,  da 

humanidade e da natureza; no teatro os modos de vida são retratados 

de forma bastante realista na peça o Auto da compadecida de Ariano 

Suassuna, na qual são apresentados e questionados valores, crenças, 
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visões de mundo e maneiras de se estar no mundo, ao mesmo tempo 

em que retrata modos de vida de um determinado território – o sertão 

nordestino.

Entre guerras por território, pela preservação da cultura e pelo 

domínio polít ico a humanidade vem se relacionando num movimento 

confl ituoso e belicoso em grande escala, como as presentes no início 

do século XXI. Guerras altamente destrutivas como as entre judeus e 

palestinos e entre os Estados Unidos e o Iraque. No entanto, ainda 

podemos pensar que é possível se empreender lutas usando as armas 

acionadas pela sensatez em busca da sobrevivência de maneira 

art iculada com as condições materiais de vida e de existência 

sociocultural. 

        Partindo da reflexão sobre os modos de vida da população 

estudada nesse momento histórico vamos construir argumentos através 

de uma abordagem, incluindo a caracterização territorial e sociocultural 

da Ponta do Tubarão, a f im de mostrar a luta social empreendida pelos 

habitantes dessa Reserva. Antes, porém, de adentrarmos na análise 

desta luta social, acreditamos ser conveniente informar o que é uma 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável, uma Unidade de 

Conservação e os objetivos da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Estadual Ponta do Tubarão. 

3.1 A RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC) é um sistema criado pelo Ministério do Meio Ambiente que 

agrega nacionalmente as unidades de conservação nas esferas 

federais, estaduais e municipais, instituído pela Lei Federal no 9.985, 

de 18 de julho de 2000, que estabelece critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão destas unidades de conservação. 

Conforme esta Lei, unidade de conservação é um 
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espaço terr i tor ial  e seus recursos ambientais, incluindo 
as águas jurisdicionais, com característ icas naturais 
relevantes, legalmente insti tuído pelo Poder Públ ico, com 
objet ivos de conservação e l imites definidos, sob regime 
especial  de administração, ao qual se apl icam garantias 
adequadas de proteção. (SISTEMA, 2003, p 9).  

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) é uma 

categoria de Unidade de Conservação (UC) que constitui o grupo das 

Unidades de Uso Sustentável, cujo objetivo fundamental é tornar 

compatível a conservação da natureza e o manejo humano no uso da 

natureza, entre outras ações referentes ao relacionamento do homem 

com o meio ambiente. 

 De acordo com o SNUC a RDS foi criada para prever o uso 

sustentável, e a exploração do ambiente de maneira a garantir a 

perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos 

ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos 

ecológicos.

Nesse sentido, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

é uma área natural que abriga populações tradicionais, 
cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de 
exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo 
de gerações e adaptados às condições ecológicas locais 
e que desempenham um papel fundamental na proteção 
da natureza e na manutenção da diversidade biológica. 
(SISTEMA, 2003, p 21).

Uma Reserva deste t ipo tem como objetivo a preservação da 

natureza, além de garantir formalmente a viabil ização dos recursos 

necessários para a melhoria da qualidade dos modos de vida, assim 

como a exploração dos recursos naturais pelas populações tradicionais.  

Estas Reservas são consideradas como UC porque, conforme a 

Lei, também visam valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e 

as técnicas de manejo de todo e qualquer procedimento que vise 

assegurar a conservação, a diversidade biológica e dos ecossistemas 

do ambiente, desenvolvidas por estas populações, sendo de domínio 

público.
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A sua gestão é feita através de um Conselho Deliberativo – como, 

por exemplo, na RDS Ponta do Tubarão, este é um Conselho Gestor -, 

presidido pelo órgão responsável por sua administração - neste caso, o 

IDEMA/RN -, e constituído por representantes de órgãos públicos, de 

organizações da sociedade civi l e das populações tradicionais 

residentes na área. 

Por ser de domínio público, todo cidadão tem acesso a uma RDS 

para visita pública, desde que esteja de acordo com os interesses da 

população habitante na área. Isto implica que o visitante deve estar em 

sintonia com os princípios de preservação e conservação desta área, 

como também com o seu Plano de Manejo12 - um documento técnico 

mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade 

de conservação, se estabelece o zoneamento e as normas que devem 

presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a 

implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. 

Por ser um espaço privi legiado para o desenvolvimento de 

pesquisas científ icas, a Lei prevê o incentivo destas nas diversas áreas 

do conhecimento, principalmente, naquelas que visam à revelação do 

saber sobre o meio ambiente e as populações tradicionais residentes. 

Convém advertir que esta explanação, acima elaborada, parte de 

definições propostas pela Lei que criou o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação, do Ministério do Meio ambiente Brasileiro, 

sendo, portanto, pontos de vista oficiais que inserem nestas 

proposições, termos como “desenvolvimento” e “sustentabil idade”, 

atualmente crit icados por outros autores, conforme mostramos na 

Introdução deste trabalho, através de Braz e Calvente (2003), como 

também através de Mocelin (2005). A crít ica elaborada por eles diz 

respeito a implicações econômicas e capital istas que tais termos 

carregam, “uma cortina de fumaça que distrai os desatentos e/ou i lude 

                                                          
12 Passados mais de dois anos, até o ano de 2005, o plano de manejo da RDS 
Ponta do Tubarão ainda não havia s ido elaborado. A Lei anuncia que este plano 
deve ser e laborado até c inco anos após a cr iação de uma RDS. 
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a sociedade desinformada” (BRAZ; CALVENTE, 2003, p. 168), além de 

este termo ter sido pervertido pelo mundo dos negócios. 

Reforçando seu pensamento, Braz e Calvente (2003, p. 168) 

defendem que “pensar a questão ambiental requer pensar a produção 

do espaço, visto que o homem é o agente transformador da natureza, 

material izando seus feitos”. Considerando que do ponto de vista 

marxista natureza e sociedade estão indissociáveis, eles acreditam que  

uma lei tura marxista da relação sociedade/natureza, e 
insira-se nisso a questão do valor,  criará um referencial 
consistente, embora não o único, para trabalhar as 
polí t icas ambientais que se impõem ao terr i tório. Enfim, 
se o homem é ‘a natureza que tomou consciência de si  
própria’   fal ta muito para que esta consciência seja sábia. 
(BRAZ; CALVENTE, 2003, p. 169). 

Nesse caminho, Arruda (2000) assevera que o modelo de 

Unidades de Conservação adotado, tanto no Brasil como no resto dos 

países semiperiféricos, é derivado da idéia de áreas protegidas, 

criadas no século passado nos Estados Unidos, com a proposta de 

proteger a vida selvagem. Ainda conforme este autor, este modelo se 

expandiu padronizando-se mundialmente, na medida em que as áreas 

protegidas foram se estendendo. A sua crít ica está presente no fato de 

que:

estas áreas são sujei tas a um regime de proteção 
externo; com terr i tório def inido pelo Estado, cujas 
autoridades decidem as áreas a serem postas sob 
proteção pelo Estado e sob que modal idade; e que, 
independentemente, formulam e executam os respectivos 
planos de manejo. As pessoas que vivem no interior ou 
no entorno das áreas em nada part ic ipam destas 
decisões. Mais que isso, as decisões costumam ser 
mantidas em sigi lo até sua transformação em lei,  
justamente para evitar movimentações sociais que 
possam criar embaraços para os planejadores of iciais. 
(ARRUDA, 2000, p. 279). 
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Nesse sentido, corroboramos o pensamento de Braz e Calvente, 

na perspectiva de estudar a RDS Ponta do Tubarão como espaço no 

qual presenciamos a relação homem-natureza, como homem genérico, 

para entender o elo entre natureza-homem-sobrevivência, sem 

corromper a manutenção do meio ambiente nem a tradição dos modos 

de vida tradicionais.  

No percurso em que tri lhamos, Foster (2005, p. 202, grifo do 

autor) al imenta a nossa discussão com a sua análise sobre a 

concepção material ista e natureza, desenvolvida por Marx, em O 

Capital: 

Foi no Capital  que a concepção material ista de natureza 
de Marx alcançou plena integração coma sua concepção 
material ista de histór ia. Na economia polí t ica 
desenvolvida de Marx, tal  como apresentada no Capital ,
o conceito de ‘metabol ismo’ (Stoffwechsel)  foi  empregado 
para definir  o processo de trabalho como ‘um processo 
entre o homem e a natureza, um processo pelo qual o 
homem, através das suas próprias ações, medeia, regula 
e controla o metabol ismo entre ele mesmo e a natureza, 
mas uma ‘ falha (r i f t )  i rreparável ’  surgiu nesse 
metabol ismo, em decorrência das relações de produção 
capital istas e da separação antagonista entre cidade e 
campo. Daí ser necessário, na sociedade de produtores 
associados, ‘governar o metabol ismo humano com a 
natureza de modo racional ’ ,  que excede completamente 
as capacitações da sociedade burguesa. 

Assim, observando essa relação metabólica entre homem-

natureza, talvez possamos compreender as relações homem-natureza 

como forma de produzir o seu sustento através da prática cotidiana dos 

seus modos de vida tradicionais; e não fazer uso desta relação com 

finalidades predatórias dos recursos naturais, da posse privada de 

propriedades coletivas pertencentes às comunidades, como foi o caso 

de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho, atualmente inseridas dentro 

dos l imites da RDS Ponta do Tubarão, como resultado de uma luta 

social e polít ica. 
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Desta forma para que conheçamos o it inerário das lutas sociais e 

a história da criação da RDS Ponta do Tubarão, é fundamental que 

naveguemos nas linhas a seguir. 

3.2 A HISTÓRIA DA CRIAÇÃO DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL PONTA DO TUBARÃO

O movimento pela defesa do patrimônio ambiental das 

comunidades - atualmente membros da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Ponta do Tubarão - e dos seus modos de vida começou 

depois que se disseminou a notícia que a empresa Participações e 

Administração Ltda. (PPE) solicitou, em 05 de janeiro de 1995 ao 

Delegado do Patrimônio da União, o aforamento de uma área de mais 

de 1300 hectares, localizada na restinga Ponta do Tubarão, em 

decorrência da compra daquelas terras por ital ianos.  

Segundo Moura (2003, p. 380, grifo do autor), 

em 1996, os ranchos de pescaria, existentes na ‘costinha’ 
foram queimados por ordem de um ‘ i tal iano’. Soube-se 
depois que esse terreno foi  comprado da famíl ia Miranda, 
de Guamaré. O Jornal de Macau, de maio/1996, 
protestou: ‘ ( . . . )  Como é quest ionável o fato dessa 
empresa autori tária (PPE Part icipação e Adminsitração 
Ltda, com sede no Rio de Janeiro) se dar (sic)  o direi to 
de destruir  ranchos de indefesos moradores do distr i to de 
Diogo Lopes que ao longo de décadas sempre ocuparam 
a faixa de terras e mangues que separam o r io do mar 
para al i  promoverem atos de suas atividades profissionais 
da pesca e lazer nos f inais de semana’.

A reação da população se deu contra a ocupação, a queima dos 

ranchos e a presença de vigias ao longo da restinga. A partir de então, 

começou a mobil ização de representantes de entidades comunitárias 

contra aquela ação predatória. A mobil ização envolveu entidades 

comunitárias e l ideranças da paróquia, deslocando-se para a capital 

Natal, a f im de denunciar a ocupação aos órgãos públicos como 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
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Renováveis (IBAMA), Gerência do Patrimônio da União (GRPU) e à 

Imprensa. Em decorrência disso, foi realizada uma audiência pública da 

Câmara Municipal de Macau na sede do município no dia 10 de abri l  de 

1996, e outra audiência pública deste Poder Legislativo na Comunidade 

de Diogo Lopes no dia seguinte, para debater o pedido de aforamento 

da restinga em nome daquela empresa. 

O movimento ganhou maiores dimensões com a adesão dos 

moradores locais, promovendo pichações nas paredes, nas quais 

constavam frases como “fora ital ianos”, assim como a disseminação de 

cartazes demonstrando aos intrusos a negação da sua presença13. A 

mobil ização se estendeu, sendo desenvolvida entre os pescadores uma 

recusa nas comunidades de Diogo Lopes e Barreiras, quanto à locação 

de barcos aos predadores, na medida em que estes tentavam se 

relacionar com os primeiros para serem transportados através do 

estuário até a restinga, a f im de fazerem um reconhecimento do local. 

A adesão ao movimento foi geral, a locação dos barcos foi negada, 

mas, mesmo assim, eles chegaram a realizar o reconhecimento da 

restinga, uti l izando-se de automóveis e guias oriundos da sede do 

município, Macau, sem, entretanto, continuarem o empreendimento. 

Outra atividade predatória foi praticada em novembro de 2000,

por empresários da carcinicultura. Eles promoveram a devastação e 

queima de uma área aproximada a 60.000 m de manguezal na I lha dos 

Cavalos, para implantação de projetos de criação de camarão, somente 

chegando ao conhecimento da comunidade no dia 27 de dezembro do 

mesmo ano14. Mais uma vez a comunidade mobil izou-se, posicionando-

se contrária a essa iniciativa, locomovendo-se em grupos de canoas 

para se posicionar contrariamente aos devastadores do mangue 

(Fotos15, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022 e 023). 

                                                          
13 Conforme entrevista fe i ta com um dos moradores da reserva no dia 22 de 
setembro de 2005. 
14 Segundo relatór io elaborado por representantes da comunidade para denúncia ao 
IDEMA e IBAMA. 
15 As fotos 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022 e 023, de autor ia do Pe. Antônio Muri lo 
de Paiva foram reproduzidas pelo autor da pesquisa. 
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       Foto  016          Foto  017 

        Foto  018          Foto  019  

        Foto  020             Foto  021  

       Foto 022                                              Foto 023 -  In tervenção da comunidade 
cont ra a  devastação da I lha dos cavalos no d ia 27 de dezembro de 2000.  
Autor  das fotos:  Pe.  Antôn io  Mur i lo de Paiva.  
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No dia seguinte, 28 de dezembro de 2000, representantes da 

Colônia de Pescadores de Diogo Lopes Z-41 e da Associação de 

Desenvolvimento Comunitário (ADECODIL) denunciaram a agressão 

ambiental ao IDEMA, à Promotoria Pública e à Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente de Macau/RN. No dia 10 de janeiro de 2001, uma 

representação da comunidade, formada por 20 membros, denunciou a 

devastação à imprensa, ao IBAMA e ao IDEMA, solicitando a este 

órgão, através de um abaixo assinado com 522 assinaturas, a 

transformação da região em Área de Preservação Ambiental. No mesmo 

dia, essa representação foi à Delegacia do Patrimônio da União a f im 

de obter informações sobre a legalidade da área devastada, 

apresentando a mesma denúncia. Posteriormente, no dia 13 de janeiro, 

a comunidade recebeu a visita do senador Júlio Eduardo do Partido 

Verde do Acre, do prefeito municipal José Antônio Menezes e de 

representantes da Câmara Municipal de Macau, locomovendo-se à área 

com o objetivo de presenciar a devastação. 

A partir de então, as organizações comunitárias de Macau/RN – 

Associação e Desenvolvimento Comunitário de Diogo Lopes 

(ADECODIL), Associação e Desenvolvimento Comunitário de Barreiras 

(ADECOB), Colônia de Pescadores Z-41, Centro Monsenhor Honório 

(CEIMH), Comissão de Justiça e Paz (CJP), Paróquia de Macau, Centro 

Social Pio XI, Escola e Artistas, Escola Municipal Maria Salete, Escola 

Municipal José Ribeiro, Escola Municipal Luzia Bonifácio de Souza, 

Escola Estadual Isolada de Diogo Lopes, Associação de Mulheres Luzia 

Gomes, o grupo Jovens Lutando Para Vencer (JLPV), Pastoral da 

Juventude do Meio Popular (PJMP) e Fundação Ama-Goa - realizaram 

um evento com a finalidade de chamar a atenção das comunidades, 

ambientalistas, imprensa e autoridades. Além de buscar apoio da 

comunidade científ ica, dos órgãos ambientais governamentais e não 

governamentais, poder judiciário, Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) e Procuradoria do Direito do Cidadão para discutirem a criação 

dessa área de preservação.  Esse evento foi o Primeiro Encontro 

Ecológico, realizado em maio de 2001, cujo resultado foi a elaboração 



98

de uma moção16 e um abaixo-assinado com 1.336 assinaturas, 

solicitando ao IDEMA a efetiva criação da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável I lha do Tubarão, do qual participaram 18 entidades da 

sociedade civi l dos municípios de Macau e Guamaré/RN.

No ano seguinte, entre os dias 05 e 09 de junho de 2002, com o 

objetivo de reforçar a luta pela proteção e preservação daquela área, 

foi realizado o II Encontro Ecológico de Diogo Lopes e Barreiras (Fotos 

024 e 025), obtendo como resultado final a elaboração de uma moção e 

uma recomendação17 reforçando a solicitação anterior. Na moção 

solicitou-se ao IBAMA, IDEMA e GRPU a agil idade no processo de 

Criação e Implantação da Reserva. 

 Foto 024          Foto  025 -  Segundo Encontro Ecológico 
de Diogo Lopes e Barreiras -  2000 

Deste encontro, em busca de uma reserva como patrimônio 

comum, participaram 17 entidades da sociedade civil  - Associação de 

Desenvolvimento Comunitário de Diogo Lopes (ADECODIL); Colônia de 

Pescadores Z – 41; Associação de Desenvolvimento Comunitário de 

Barreiras (ADECOB); Escola Municipal Maria da Salete; Associação de 

Mulheres Luiza Gomes (AMLG); Escola Estadual Isolada de Diogo 

Lopes; Escola Municipal José Ribeiro da Costa; Escola Municipal Luzia 

Bonifácio de Souza; Comissão de Justiça e Paz (CJP); Paróquia Nossa 

Senhora da Conceição de Macau; Centro Social Pio XI; Centro de 

Educação Integrada Monsenhor Honório (CEIMH); Fundação Ama-Goa; 

Pastoral da Juventude do Meio Popular (PJMP); Jovens Lutando para 

                                                          
16 Ver no anexo A. 
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Vencer (JLPV); Associação de Pescadores e Pescadoras de Macau 

(APPM); Grupo Ecológico Gaivota do Sal (GEV); Conselho Pastoral dos 

Pescadores (CPP), obtendo também o apoio da empresa Petróleo 

Brasileiro S/A (PETROBRAS) e da Prefeitura Municipal de Macau 

(PMM). Após a mobil ização das comunidades através deste encontro, 

diversas reuniões foram realizadas para a elaboração do Decreto-Lei, 

como proposição para a criação e delimitação da área da reserva.

Foto 026                                                  Foto 027  -  Reunião rea l izada no d ia  23 de 
setembro de 2002 para a d iscussão sobre a de l imi tação da área da Reserva 

Em abri l  de 2003 a proposta do Decreto de criação da reserva foi 

encaminhada ao Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONEMA). No 

dia 30 de abri l  do mesmo ano, a proposta foi aprovada pelo Conselho, 

com a presença de mais de 100 pessoas das comunidades de Diogo 

Lopes, Barreiras, Sertãozinho, das cidades de Macau e Guamaré, 

manifestando seu desejo diante da sede da instituição no Centro 

Administrativo, em Natal. 

Entre os dias 05 e 08 de junho do mesmo ano, foi realizado o III 

Encontro Ecológico de Diogo Lopes e Barreiras, tendo como um dos 

resultados principais a assinatura do Projeto de Lei, pela Governadora 

Vilma de Faria. A exemplo dos anteriores, o III Encontro Ecológico de 

Diogo Lopes e Barreiras foi realizado no Clube Social Augusto Ribeiro, 

de Diogo Lopes, participando 23 entidades de Macau/RN - Associação

de Mulheres Luiza Gomes, a ADECOB, a ADECODIL, a Associação de 

Pescadores e Pescadoras de Macau, o  Centro de Educação Integrada 

                                                                                                                                                                                    
17 Ver no anexo B.
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Pio XI, o Centro Social Pio XI, a Fundação Ama-goa, a CJP, a Colônia 

de Pescadores Z-41, o Conselho Pastoral dos Pescadores, a Escola 

Estadual Isolada de Diogo Lopes, a Escola Municipal José Ribeiro da 

Costa, a Escola Municipal Luzia Bonifácio de Souza, a  Escola 

Municipal Maria da Salete, o Grupo Ecológico Gaivota do Sal, o Grupo 

Ecológico Ponta do Tubarão, a Associação Potiguar de Apoio a 

Juventude do Meio Popular - I leaô, o Jardim Escola Amiguinhos do 

Saber, o grupo Jovens Lutando para Vencer,  Paróquia de Macau, a 

PJMP, o Programa de Criança da PETROBRAS, obtendo, mais uma 

vez, o apoio desta empresa e da Prefeitura de Macau. 

    Foto 028         Foto 029 -  I I I  encont ro  Ecológ ico de Diogo 
Lopes e Barre i ras 

                

 Foto 030 -  Ass inatura do Pro jeto  de Le i  da cr iação da RDS Ponta do Tubarão pe la  
governadora Vi lma de Far ia,  no I I I  encontro  Ecológ ico.  
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Os participantes do encontro redigiram e aprovaram uma moção18

solicitando à Assembléia Legislativa a análise e aprovação, com 

urgência urgentíssima e na íntegra, do texto do Projeto de Lei aprovado 

pelo CONEMA no 30 de abri l  de 2003 e assinado pela Governadora 

naquele encontro, com o objetivo de criar a RDS Ponta do Tubarão. 

Além disso, também foi redigida uma recomendação com 14 itens, 

dentre os principais recomendava-se a participação das comunidades 

no processo de criação do Conselho Gestor da Reserva. Contudo, 

observando a proporcionalidade para as representações de acordo com 

as áreas ocupadas, a valorização da profissão de pescador e 

enfatizando a agregação de valor aos produtos da pesca, o incentivo à 

pesquisa científ ica e à realização anual do encontro ecológico. 

No dia 26 de junho de 2003, o Projeto de Lei foi para votação na 

Assembléia Legislativa, sendo aprovada por unanimidade, com a 

presença de mais de cem ativistas das comunidades pertencentes à 

Reserva. Em seguida, no dia 18 de julho, a governadora Vilma de Faria 

sancionou a Lei estadual Nº. 8.34919, criando a Reserva, sendo 

publicada no Diário Oficial do estado no dia seguinte. Após a criação 

da Reserva, diversas reuniões foram realizadas para definir a escolha 

dos membros do Conselho Gestor, f inalizando o processo no dia 26 de 

setembro do mesmo ano, tendo como representações entidades civis 

atuantes na área daquela Unidade de Conservação, conforme o artigo 

8º da Lei de criação da Reserva. 

No dia 12 de dezembro deste mesmo ano, ocorreu a posse dos 

membros do Conselho Gestor, formado por 09 entidades 

governamentais e 10 não governamentais. As entidades 

governamentais foram as seguintes: 

1 – Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do 

Rio Grande  do Norte (IDEMA), 

2 - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA),

3 - Gerência Regional do Patrimônio da União (GRPU) 

                                                          
18 Anexo C. 
19 Ver Lei  no anexo D. 
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4 - Poder Executivo do Município de Guamaré, 

5 - Poder Executivo do Município de Macau/RN, 

6 - Poder Legislativo do Município de Guamaré/RN, 

7 - Poder Legislativo do Município de Macau/RN, 

8 – Representantes do setor produtivo instalado na Reserva – 

neste caso a empresa eleita foi a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), 

9- Instituição de Ensino Superior20 - escolhida pelos moradores 

das comunidades da Reserva. 

Os representantes das dez entidades civis, sediadas nos 

municípios de Guamaré/RN e Macau/RN, que representam os 

interesses das populações residentes na área de abrangência da 

Reserva – neste caso, as Organizações Não-Governamentais eleitas 

foram: 

10 - Comissão de Justiça e Paz (CJP), 

11 - Centro Pastoral da Pesca (CPP), 

12 - Paróquia de Macau, 

13 - Centro Social Pio XI, 

14 - ILEAÔ, 

15 - Associação de Mulheres Luiza Gomes, 

16 - Colônia de Pescadores Z-41, 

17 - Associação de Moradores de Mangue Seco 

18 - Grupo Ecológico Ponta do Tubarão (GEPT), 

19 – Associação de Desenvolvimento Comunitário de Diogo Lopes 

(ADECODIL),

Mesmo com a oficial ização da Reserva, a pressão de empresários 

da carcinicultura sobre parlamentares fez com que o deputado estadual 

do Partido Socialista Brasileiro (PSB/RN), Cláudio Porpino, propusesse 

uma emenda à Lei21, sugerindo uma alteração no Artigo 5º, que reza 

sobre a proibição de novos empreendimentos da carcinicultura, como 

também a ampliação dos empreendimentos já existentes. A proposta de 

emenda chegou ao conhecimento de representantes de entidades da 

                                                          
20 Para a pr imeira gestão a Inst i tu ição de Ensino Super ior  escolhida fo i  a 
Universidade Federal  da Paraíba (UFPB), que desenvolvia at iv idades de pesquisa 
na área da Reserva com mais  f reqüência do que a UFRN.
21 Projeto de Lei  Nº 191/03, processo 1561/03. 
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Reserva, que pressionaram o deputado para suspender a proposta de 

alteração da Lei de criação da Reserva.  

Em novembro de 2003, também sofrendo pressão dos 

empresários da carcinicultura, o deputado estadual Ricardo Motta 

assumiu a proposta anterior, desta vez denominada de Projeto de Lei 

2021/03, com o objetivo de permitir o l icenciamento para implantação 

de novos projetos de criação de camarões na Reserva. Também 

pressionado por representantes das comunidades da Reserva, o 

deputado retirou a proposta da pauta de votação. 

Por volta de setembro de 2003, atraídos pela fauna da Reserva, 

um grupo de comerciantes cearenses e paulistas de peixes ornamentais 

se instalou na comunidade de Sertãozinho para capturar espécies 

existentes na Reserva. A captura dos peixes era feita através do 

mergulho com o uso de compressor. Os comerciantes possuíam uma 

estrutura equipada com embarcação, tanques com água salgada 

bombeada do estuário e permanentemente oxigenada através de 

bombas de aeração, cuja f inalidade é provocar a circulação de oxigênio 

na água, para manter os peixes permanentemente com oxigênio, até 

serem embalados e exportados. Toda a estrutura foi montada em uma 

residência alugada na comunidade nas proximidades do estuário Ponta 

do Tubarão. A movimentação de caráter incomum chamou a atenção 

das l ideranças locais e de entidades comunitárias, que denunciaram o 

caso ao IBAMA e ao IDEMA, fazendo com que os exploradores se 

afastassem da Reserva.  

Foto 031 -  Barco pesquei ro  que serv ia  de t ranspor te  para os exploradores de pe ixes  
ornamenta is  se locomoverem até os loca is  de captura,  f icava ancorado no le i to  do estuár io  
Ponta do Tubarão,  nas prox imidades de uma res idênc ia  a lugada por  e les como ponto de 
apoio,  na comunidade do Ser tãoz inho.  
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No dia 15 de março de 2004, houve uma reunião para as 

definições f inais do regimento interno proposto pelo Conselho Gestor, 

que se reuniu novamente no dia 19 de abri l  para discutir a sua 

aprovação final. O regimento interno só foi publicado no Diário Oficial 

do Estado no dia 20 de setembro de 2005. 

Nos anos de 2004 e 2005 foram realizados outros encontros 

Ecológicos, desta vez, sendo denominados, respectivamente, de IV e V 

Encontros Ecológicos da Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Ponta do Tubarão. No IV Encontro os participantes solicitaram, através 

de moção22 e das recomendações elaboradas naquele evento, a 

consolidação da sustentabil idade social e econômica das comunidades, 

recomendando ao IDEMA e ao Conselho Gestor, entre outras medidas, 

o levantamento fundiário da área da Reserva e a preservação das 

áreas que integram o patrimônio da União para usufruto da população 

tradicional, proibindo-se o repasse dessas áreas para uso em 

ocupações privadas e a implantação da agenda ambiental em todas as 

escolas da RDS Ponta do Tubarão. 

No V Encontro Ecológico (Fotos 032 e 033), desta vez realizado 

em Diogo Lopes, Barreiras e Mangue Seco, os participantes 

recomendaram23 ao governo do estado a revisão do parecer da 

Procuradoria do Estado que obriga o IDEMA a emitir l icenças para a 

instalação e projetos de carcinicultura na área da Reserva, e ao 

Conselho Gestor recomenda uma atuação Institucional, coordenada 

pela Prefeitura de Macau para buscar soluções imediatas aos 

problemas da área referente à comunidade de Soledade e o apoio 

deste a comunidade de Soledade no sentido de sua organização para 

participar da busca de soluções para aquela área. Essa discussão 

sobre a comunidade de Soledade surgiu depois de uma proposição de 

mil i tantes em incluí-la na área da Reserva, em virtude de resolver 

problemas sociais e ambientais que são comuns aos da Ponta do 

Tubarão, em foco nos debates sobre aquela UC. A discussão sobre o 

pertencimento desta área na constituição da Reserva havia sido 

                                                          
22 Anexo E. 
23 Anexo F.
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elaborada nos momentos iniciais da criação da RDSPT, tendo sido 

redirecionada para a redução da área, descartada posteriormente, 

quando foram definidos os atuais l imites territoriais. Nesse sentido, não 

há uma recomendação para se conhecer a viabil idade de inclusão 

daquela comunidade na área da Reserva. 

Foto 032           Foto 033 -  V Encontro Ecológ ico da RDS 
Ponta do Tubarão.  
Autor  da foto  032:  Olavo B.  dos Santos.  
Autora da foto  033:  Nadja  Lorena Duar te.  

3.3 A RDS PONTA DO TUBARÃO EM PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL 

O ano de 2003, como podemos observar, signif icou para as 

populações de pescadores e agricultores tradicionais de parte dos 

municípios de Macau e Guamaré, no l i toral norte, do estado do Rio 

Grande do Norte, na Região Nordeste do Brasil, uma época que 

prenuncia perspectivas protecionistas ambientais e tradicionais, em 

decorrência da implantação da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Ponta do Tubarão. 

A Reserva é constituída por mais ou menos 95 % do território 

pertencente a Macau/RN, o qual possui uma economia baseada na 

exploração e exportação do sal marinho, além da exploração de 

petróleo, gás natural, e por uma extensa área de manguezais onde os 

pescadores desenvolvem a pesca de peixe, frutos do mar (marisco, 

sururu, ostra) e crustáceos (caranguejo, sir i),  como também o camarão 

e a lagosta; enquanto cerca de 5% da sua área pertence ao município 

de Guamaré, cuja economia é baseada principalmente na exploração 

de petróleo pela Petrobras e na pesca artesanal. 
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A constituição desse espaço da RDS Ponta do Tubarão foi uma 

medida de caráter jurídico-ambiental para sobrevivência das 

populações de pescadores e agricultores. Se antes este espaço era de 

responsabil idade legislativa e executiva dos poderes públicos de Macau 

e Guamaré, doravante, também se torna protegido por uma lei 

estadual, ultrapassando os l imites das leis municipais, como um novo 

território sociocultural-ambiental dentro do Estado, e com amparo de 

Lei Federal como já enfatizamos antes, na área delimitada. 

Desde que entre em vigor o Plano de Manejo da RDS Ponta do 

Tubarão, os trabalhadores do mar e da terra continuarão a desenvolver 

o seu labor nas áreas condizentes com cada ofício, contudo, 

observando algumas restrições propostas e novas orientações 

oferecidas pelas normas e recomendações de uso dos recursos 

naturais da Reserva. Um exemplo disso pode ser i lustrado com a pesca 

com rede, quer seja no estuário, quer seja na costa. Esta poderá sofrer 

alterações para atender a possíveis normas advindas do órgão 

administrador - Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio 

Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) - e o do Conselho Gestor da 

Reserva, no que diz respeito à ampliação das malhas das redes de 

tresmalhos24, como medida protecionista aos f i lhotes das espécies 

marinhas pescadas, tais como: galo, cação, arraia, sardinha, bagre, 

paru, entre uma diversidade maior, ainda em fase de crescimento. Sob 

essa ótica também deverá ser observada a extração da mata nativa, 

como, por exemplo, a carnaúba, a quixabeira, a catanduba, a 

catingueira e o mangue para uso doméstico. Nesse sentido, os 

habitantes de um modo geral, produtores formais ou informais desta 

área, grandes ou pequenos, devem ser orientados a modificar alguns 

modos de vida costumeiros de se relacionar com o ecossistema, 

considerados predatórios, mesmo sendo tradicionais, visto que nem 

sempre o que é tradicional venha a ser a garantia de sobrevivência  

das espécies. Nessa perspectiva, o pescador, o caçador e o agricultor, 

                                                          
24 Modal idade de pesca tendo como instrumento de trabalho uma extensa rede com 
três t ipos de partes com malhas di ferentes, desenvolvida nas margens do mar da 
RDS Ponta do Tubarão. 
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também devem ser orientados, mesmo que sua atividade de 

subsistência, em algum dos seus atos seja considerada predatória. O 

visitante, os empreendedores e os pretensos investidores também 

estão incluídos nesse processo, na medida em que suas ações venham 

a contribuir com a predação deste meio.

Os fi lhotes de peixes capturados são considerados reservas 

naturais e sua pesca só deveria ocorrer para consumo e comércio 

quando eles se encontrassem em porte adulto, no futuro, após terem 

procriado. Esta forma de atividade da pesca, mesmo sendo tradição em 

comunidades pesqueiras, tende a agredir as regras de respeito à 

natureza, provocando um sério desequilíbrio ecológico, comprometendo

a manutenção da sobrevivência dessas populações tradicionais através 

desta atividade. Comportamentos idênticos podem ser observados no 

leito do estuário, na captura do caranguejo na época do acasalamento, 

no corte das quixabeiras e das carnaubeiras como também no depósito 

de l ixo nas dunas, daí a necessidade de orientações na direção a 

preservação da Reserva e de normas de uso dos recursos naturais. 

  Procedimentos semelhantes foram uti l izados em outras reservas, 

como é o caso da Reserva de Desenvolvimento Sustentado Mamirauá, 

localizada a 600 quilômetros de Manaus no estado do Amazonas, na 

região norte do Brasil, a partir das recomendações para uso dos 

recursos naturais desta unidade de conservação, bem como da 

elaboração das normas para tais procedimentos. Para f ins de 

esclarecimentos, entre as normas está a proibição de abate do peixe 

Pirarucu com comprimento total inferior a 150 cm (MAMIRAUÁ, 1996, p. 

61). Estas medidas foram tomadas após um extensivo programa de 

pesquisas sobre a ecologia e os padrões de uso dos recursos naturais 

explorados em Mamirauá (1996). 

Por sua vez, a RDS Ponta do Tubarão é uma área formada por 

comunidades, cuja maioria da população, tanto masculina, quanto 

feminina, adulta e infant i l,  vive às margens do estuário Ponta do 

Tubarão, em Diogo Lopes, Sertãozinho e Barreiras. Este estuário 

compreende um braço de mar formado por manguezais e uma restinga, 



108

ponta de terra arenosa, solta e móvel, com um formato alongado e 

parecido com um tubarão (NOBRE, 2003), conforme imagem abaixo. 

Foto 034 -  Imagem de saté l i te da Ponta do Tubarão.  
Fonte:  Bangnol i  (1988) .  

A economia é fortemente apoiada na pesca artesanal realizada 

tanto no mar como na costa e no estuário, tendo como principal 

destaque a pesca marít ima da sardinha e do avoador e a atividade 

pesqueira, feita no estuário, do marisco e da tainha. Apenas a 

comunidade de Diogo Lopes é responsável por cerca de 80% do 

pescado do município macauense, atingindo, em 2001, quase 1,4 

milhão de quilos de pescado e, no segundo semestre de 2002, quase 

581 mil quilos de peixes e crustáceos25.

Outra parte da população transita sazonalmente entre o trabalho 

no mar, na pequena agricultura e na criação de galináceos, suínos e 

caprinos, para consumo famil iar e raramente com finalidades 

comerciais. Estas atividades de pecuária e subsistência são 

observadas tanto nas comunidades pesqueiras, como nas comunidades 

afastadas da costa. Existem aqueles que se dedicam exclusivamente à 

                                                          
25 Fonte:  Secretar ia de Agr icul tura e Pesca de Macau/RN. Dados coletados por 
Sí lv io Mário Mart ins da Si lva.  
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lavoura para f ins de subsistência, outros “que pescam e plantam para 

consumir e comercializar, praticando uma pesca simples, o que não 

permite acesso a longas distâncias no mar.” (MALDONADO, 1986, p. 

13). Estes aproveitam o inverno para plantar, distanciando-se do mar 

nesta estação para dedicarem-se à semeadura, retornando àquela 

atividade no período da estiagem. 

A Reserva possui belezas naturais possíveis de serem exploradas 

de forma equil ibrada, dentro da proposta do ecoturismo, mas não 

possuía, até 200526, nenhuma atividade turística organizada. A Ponta 

do Tubarão possui um estuário com paisagens compostas por f lorestas 

de mangues e gamboas, i lhas, uma extensa restinga e praias. Do lado 

oposto, localiza-se um vasto campo de dunas móveis, tocadas, na 

maior parte de sua área, apenas pela ação dos ventos, conforme foto 

035.

Foto 035 -  Ecoss is tema de dunas e vegetação de caat inga

A vegetação típica do lugar, pr incipalmente nas áreas afastadas 

da costa é f loresta de caatinga, com incrustações de coqueiros, 

quixabeiras e carnaúbas. Nessa área, é possível encontrar pequenos 

                                                          
26 Ano em que a pesquisa fo i  concluída,  precisamente no mês de novembro.  No ano 
de 20054, fo i  cr iado no Conselho Gestor o Grupo de Tur ismo, responsável  pelo 
planejamento do desenvolvimento do tur ismo sustentável  comunitár io.  
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cercos cult ivados com feijão, mandioca, milho, além de pequenos lotes 

de cana-de-açúcar em áreas férteis, nas quais se verif icam trechos com 

umidade concentrada durante grande parte do ano, sendo que em 

algumas áreas essa umidade permanece o ano todo. (Foto 036). 

Foto 036 -  No meio das dunas,  a fer t i l idade.  Af loramentos de água e p lantação de cana.                      

A água é elemento abundante na Reserva. O estuário tem 

finalidades sociais no que diz respeito ao sustento e ao lazer das 

comunidades à sua margem. No sustento das famílias, o estuário é o 

ambiente no qual se pesca o peixe, captura-se o caranguejo e o sir i ,  

cata-se o marisco, retira-se a rama do mangue para al imentar as 

criações, a madeira grossa de mangue para a fabricação de 

embarcações, como também a casca da planta para t ingir os 

tresmalhos.

 No lazer, o estuário é o ambiente em que a população toma 

banho, pratica a natação informal, realiza competições27 de regatas de 

miniaturas de barcos à vela, canoas, barcos de pesca profissional à 

vela, brinca-se nas catraias28, joga-se o futebol e o voleibol de praia. 

Na maré baixa as redes de pesca são estendidas no leito do estuário 

para fazer a l impeza destas, como mostra a foto 037, a seguir.  Os 

pescadores, nos intervalos entre as pescarias, lavam e consertam os 

cascos e o convés dos barcos. Nesses intervalos também navegam 

                                                          
27 Anualmente é real izadas uma regata no estuár io com premiações para os 
vencedores e br indes para os part ic ipantes, patrocinada pela Petrobras. 
28 Pequeno barco idêntico a uma jangada. 
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transportando objetos em mudanças, e navega-se, em destino à costa29

para os momentos de lazer.

    

Foto 037 -  A l impeza das redes pe los pescadores no le i to do estuár io .

A água das dunas é coletada através dos poços perfurados nos 

quintais e terreiros das casas, sendo uti l izada tradicionalmente para 

consumo famil iar na alimentação e no uso diário, mesmo tendo água 

saneada através da adutora. Na costa, a água também é uti l izada para 

f ins de pescaria, navegação e lazer. 

A circulação financeira se dá através do pequeno comércio 

formado por mercearias, padarias, pequenos restaurantes e bares. 

Estes últ imos, em raros casos, funcionam como pequenos restaurantes, 

mas sem a devida infra-estrutura para o atendimento específico para 

essas finalidades. Com a perspectiva da implantação do turismo 

começam a surgir pequenas pousadas, dando início a um novo tipo de 

relacionamento entre a população da Reserva e visitantes: se antes 

alguns visitantes hospedavam-se em casas de moradores, agora 

passam a fazê-lo nas pequenas pousadas, muito embora aqueles mais 

íntimos, cuja freqüência de visitas tem se acentuado em decorrência 

dos atrativos locais, continuem se hospedando em casa de amigos. 

                                                          
29 A palavra "costa" é uma referência popular à praia na rest inga Ponta do Tubarão. 
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As principais manifestações culturais tradicionais observadas são 

as festas religiosas dos padroeiros e as festas marianas, realizadas 

pelos católicos da paróquia local.  Outras festividades têm sido 

incorporadas ao calendário anual como aquelas realizadas por 

l ideranças e entidades comunitárias, mas sem tradicionalismo, como o 

Verão 100 - uma festa promovida por moradores da comunidade, 

geralmente no primeiro mês do ano, no período do verão; a regata de 

veleiros – que acontece anualmente por volta do mês de setembro, 

patrocinada pela Petrobras, quando o vento atinge altas velocidades; o 

reisado – festa incorporada nesta década às festividades locais, cujo 

elemento folclórico principal é o Boi-de-reis; as festas juninas – com 

apresentações e quadri lhas locais. 

No que se refere à religiosidade, o catolicismo predomina em 

todas as comunidades, não obstante o surgimento e crescimento 

incipientes das religiões cristãs evangélicas. (NOBRE, 2003). 

O clima da Reserva é quente com poucas chuvas no decorrer do 

ano, apresentando, principalmente nos meses que antecedem aos 

meses de agosto e setembro, cronologicamente à estação da 

primavera, um forte calor diurno com intensa luz solar e ventos 

refrescantes à noite, chegando a tornarem-se frios durante a 

madrugada.

Conforme a Lei que criou a RDS Ponta do Tubarão, o seu objetivo 

prevê a preservação e conservação do espaço; além da manutenção 

dos modos de vida de acordo com o que está expresso legalmente: 

preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as 
condições e os meios necessários para a reprodução, a 
melhoria dos modos e da qual idade de vida e exploração 
dos recursos naturais pelas populações tradicionais, bem 
como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e 
as técnicas de manejo do ambiente desenvolvido por 
estas populações. (RIO GRANDE DO NORTE, 2003, p. 1).  

Este objetivo é consonante com os princípios das unidades de 

conservação e Reservas de Desenvolvimento Sustentável propostos 

pelo SNUC, como expostos a seguir: 
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I -  discipl inar os procedimentos e a ut i l ização de 
equipamentos de pesca artesanal ecologicamente 
corretos;
I I  -  incentivar a real ização de pesquisas cientí f icas para o 
conhecimento dos ecossistemas existentes visando ao 
uso sustentável da área; 
I I I  -  desenvolver na comunidade local, nos 
empreendedores e nos visi tantes, uma consciência 
ecológica e conservacionista sobre o patrimônio natural e 
os recursos ambientais; 
IV - assegurar o espaço comum e a sustentabi l idade dos 
recursos naturais como patr imônio natural e social,  para 
os moradores e suas futuras gerações; 
V - fortalecer a organização comunitária e propiciar 
condições para a gestão part ic ipativa e co-responsável 
dos bens ambientais; 
VI -  cr iar condições para a melhoria da qual idade de vida 
dos moradores através do desenvolvimento de atividades 
auto-sustentáveis; 
VII  -  compatibi l izar as at ividades econômicas instaladas 
na Reserva com o uso sustentável dos recursos 
ambientais; 
VII I  -  discipl inar os novos usos a serem implantados em 
consonância com a sustentabi l idade ambiental,  
econômica e social da área; 
IX - harmonizar o desenvolvimento local com a 
preservação dos valores culturais; 
X - est imular a real ização de parcerias para a 
viabi l ização da implantação e gestão da Reserva. (RIO 
GRANDE DO NORTE, 2003, p. 1).  

 Pela característica do it inerário de ocupação do espaço 

populacional brasileiro, de ocorrer no f luxo do l i toral para o interior, por 

ser um país de formação colonial de características l i torâneas, é 

notória a f ixação de habitações no li toral, devido à oferta de recursos 

naturais para a sobrevivência, o que contribuiu com a permanência do 

ser humano nestas áreas. Conforme Maury (2002, p. 323) havia metade 

da população habitando a menos de 200 quilômetros da costa, e a zona 

costeira apresentava uma densidade demográfica cinco vezes mais do 

que a média nacional. Mesmo tendo uma área de aproximadamente 13 

hectares, relativamente pequena quando se trata de relacionar com os 

dados acima apresentados, nota-se que essa característica já está 

presente nesta UC, cuja faixa habitável com maior número de 
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moradores corresponde à l i torânea ou suas proximidades, f icando o 

interior desta menos populoso.

A localização dessa UC em uma zona costeira e marinha é um 

indicativo de que no futuro, no decorrer da consolidação das suas 

normas e recomendações do uso dos recursos naturais, venha a ser 

referência de segurança e controle do usufruto do meio ambiente, como 

também de harmonia e equilíbrio entre o ser humano, a natureza e a 

cultura daquela região. Ressaltamos isso, principalmente tendo em 

vista que nas zonas costeiras, principalmente nas urbanas é agravante 

o quadro de poluição do mar por resíduos diversos, quer sejam sólido 

ou in natura, ou mesmo resíduos industriais químicos30, além dos 

domésticos. Ademais, segundo Maury (2002, p. 323). 

Além da poluição doméstica, há de se assinalar que, em 
função do atrelamento da economia nacional a insumos 
ou a mercados externos, parte considerável da estrutura 
industrial  brasi leira está local izada na zona costeira, em 
geral nos arredores das grandes aglomerações urbanas. 
Alguns setores da produção como o químico e o 
petroquímico (de alto r isco ambiental) ,  pela dependência 
de abastecimento marít imo de matérias-primas, alocam-
se prior i tar iamente à beira-mar. Isto para não mencionar 
diretamente o setor petrolí fero, que tem muitas de suas 
instalações (de produção, transporte, tancagem e 
processamento) em local idades l i torâneas. A poluição por 
óleo, em suas formas crônicas e agudas, é apontada 
como fator de r isco, especialmente em áreas e 
ecossistemas sensíveis em áreas abrigadas.  

Desse modo, como as demais, esta UC está sujeita às 

especulações econômicas, imobil iárias e turísticas, principalmente por 

ser uma região adjacente à exploração petrolífera. Nesse caso, a 

implantação da RDS Ponta do Tubarão pode ser um fator moderador 

das ações do homem nocivas ao meio sociocultural-ambiental. 

                                                          
30 É preciso observar até que ponto o emissário da Petrobras, que lança resíduos 
químicos ao mar,  part indo do pólo petroquímico de Guamaré,  impl ica no 
desequi l íbr io do meio ambiente mar inho, pois,  mesmo estando fora da Reserva, 
segundo pescadores residentes nesta,  as correntes mar inhas têm levado a 
contaminação para as áreas adjacentes e afetado a sua pescar ia. 
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Em vista disso, as nossas incursões pela RDS Ponta do Tubarão, 

suscitaram observações sobre a luta social desenvolvida pela 

população, a f im de se contrapor à predação que se apresentava pelo 

capital ismo, f igurado em empresários estrangeiros desejosos de 

estabelecer empreendimentos turísticos na restinga Ponta do Tubarão, 

como também em empresários da carcinicultura que devastaram o 

mangue da Ilha dos Cavalos. O resultado disso foi a criação da RDS 

Ponta do Tubarão, conforme vimos, para a manutenção do território e 

para a preservação dos seus modos tradicionais de vida. Inquietou-nos 

discutir essa luta e desvendar naquele território os modos de vida tão 

defendidos por aqueles habitantes.

Nesse sentido, tornou-se imprescindível, além de discutir tal luta, 

investigar e discutir à luz das Ciências Sociais os modos de vida, 

demonstrando como tal ação pode ser analisada através de uma 

Fotocartografia Sociocultural, como uma lente instrumental pela qual 

podemos observar aquele movimento, sendo esta a nossa forma de ver, 

analisar e refletir sobre aquele contexto histórico-social-cultural-

natural. Desta forma, antes de enveredarmos por essa discussão e 

reflexão teórica referente à RDS Ponta do Tubarão, torna-se válido 

mostramos como ponto de partida os quadros da composição das suas 

comunidade (conforme quadro 1) e do seu universo populacional 

(conforme quadro 2).

COMUNIDADES HABITADAS MUNICÍPIO 
Diogo Lopes 
Barreiras
Sertãozinho 

 Mangue Seco I  
 Mangue Seco I I  
 Lagoa Doce  
 Baixa do Gr i to  
 Pau Fei to  
 Cac imba da Baixa  
 Chico Mar t ins  
 Canto da Imburana 

MACAU/RN 
MACAU/RN 
MACAU/RN  
GUAMARÉ/RN 
GUAMARÉ/RN 
GUAMARÉ/RN 
MACAU/RN 
MACAU/RN 
MACAU/RN 
MACAU/RN 
MACAU/RN 
MACAU/RN 

LOCALIDADES 
ATUALMENTE DESABITADAS

MUNICÍPIO

 Bo i  Véi  
 Queixada 
 Quixadá de Dentro 
 Quixadá de Fora 
 Mangue Seco de Fora 

MACAU/RN 
MACAU/RN 
MACAU/RN 
MACAU/RN 
MACAU/RN 
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 Buraco da Quixaba 
 São Bento 

MACAU/RN 
MACAU/RN 

Quadro 1 -  mapa indicat ivo das comunidades e local idades da RDSPT. 

DIOGO LOPES E SERTÃOZINHO 

População mascul ina 
Faixa 
etár ia

<1 1 a 
4

5 a 
6

7 a 
9

10
a

14

15
a

19

20
a

39

40
a

49

50
a

59

60 e 
mais

 Sub-
total  

habi tantes 19 101 50 97 115 131 489 156 85 130  1 .373

População feminina 
Faixa 
etár ia

<1 1 a 
4

5 a 
6

7 a 
9

10
a

11

12
a

14

15
a

19

20
a

34

35
a

39

40
a

49

50
a

59

60 e 
mais

Sub-
total  

habi tantes 19 107 49 76 61 75 116 341 97 138 99 144 1.322

Total   2 .695 habitantes31

OBS: Um resul tado desagregando Ser tãoz inho e Diogo Lopes,  apresentado por  um dos 
agentes de saúde,  no d ia  27 de março de 2005,  reve la que a pr imeira  possui :  
-  84 casas;  
-  89 famí l ias ;  
-  20 idosos (ac ima de 60 anos) ;  
-  332 habi tantes,  ent re a  população femin ina e mascul ina,  f icando Diogo Lopes com 2.363 
habi tantes.

BARREIRAS 

População mascul ina 
Faixa 
etár ia

<1 1 a 
4

5 a 
6

7 a 
9

10
a

14

15
a

19

20
a

39

40
a

49

50
a

59

60 e 
mais

 Sub-
total

habi tantes 12 58 18 30 72 56 208 60 45 61  620 

População feminina 
Faixa 
etár ia

<1 1 a 
4

5 a 
6

7 a 
9

10
a

11

12
a

14

15
a

19

20
a

34

35
a

39

40
a

49

50
a

59

60 e 
mais

Sub-
total

habi tantes 6 58 03 28 21 33 62 137 60 55 45 75 583

Total   1 .203 habitantes32

BAIXA DO GRITO 
População mascul ina 

Faixa 
etár ia

<1 1 a 
4

5 a 
6

7 a 
9

10
a

14

15
a

19

20
a

39

40
a

49

50
a

59

60 e 
mais

 Sub-
total

habi tantes -  -  04 -  03 -  03 -  -  02  12 

População feminina 
                                                          
31 Dados coletados do Sistema de Informação de Atenção Básica (PSF – Diogo 
Lopes e Barreiras)  da Secretar ia Munic ipal  de Saúde de Macau/RN. As informações 
foram obt idas no dia 02 de fevereiro de 2005. Os dados apresentados estão 
agrupados pelo fato de as comunidades de Diogo Lopes e Sertãozinho serem 
consideradas pelo PSF uma só área.  
32 Dados coletados do Sistema de Informação de Atenção Básica (PSF – Diogo 
Lopes e Barreiras)  da Secretar ia Munic ipal  de Saúde de Macau/RN. Os dados em 
anexo dizem respeito às comunidades de Barreiras, Cacimba da Baixa, Baixa do 
Gr i to e Chico Mart ins. 
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Faixa 
etár ia

<1 1 a 
4

5 a 
6

7 a 
9

10
a

11

12
a

14

15
a

19

20
a

34

35
a

39

40
a

49

50
a

59

60 e 
mais

Sub-
total

habi tantes 01 -  03 01 -  -  04 02 -  -  01 01 13

Total   25 habitantes33

CACIMBA DA BAIXA 

População mascul ina 
Faixa 
etár ia

<1 1 a 
4

5 a 
6

7 a 
9

10
a

14

15
a

19

20
a

39

40
a

49

50
a

59

60 e 
mais

 Sub-
total

habi tantes -  02 -  -  05 03 07 01 02 05  25 

População feminina 
Faixa 
etár ia

<1 1 a 
4

5 a 
6

7 a 
9

10
a

11

12
a

14

15
a

19

20
a

34

35
a

39

40
a

49

50
a

59

60 e 
mais

Sub-
total

habi tantes 01 -  -  03 -  02 -  02 03 02 02 02 19

Total   44 habitantes34

CHICO MARTINS 

População mascul ina 
Faixa 
etár ia

<1 1 a 
4

5 a 
6

7 a 
9

10
a

14

15
a

19

20
a

39

40
a

49

50
a

59

60 e 
mais

 Sub-
total

habi tantes -  -  -  02 -  -  04 -  02 -  08

População feminina 
Faixa 
etár ia

<1 1 a 
4

5 a 
6

7 a 
9

10
a

11

12
a

14

15
a

19

20
a

34

35
a

39

40
a

49

50
a

59

60 e 
mais

Sub-
total

habi tantes -  01 -  01 -  -  03 01 -  01 -  03 09

Total   17 habitantes35

PAU FEITO 

População mascul ina – 04 habi tantes População feminina -05 habi tantes 

Total  -  03 famí l ias  09 habitantes36

CANTO DA IMBURANA 

                                                          
33 Dados obt idos no dia 17 de julho de 2005, através de um agente de saúde do 
PSF e Barreiras.  
34 Dados obt idos no dia 17 de julho de 2005, através de um agente de saúde do 
PSF e Barreiras.  
35 Dados obt idos no dia 17 de julho de 2005, através de um agente de saúde do 
PSF e Barreiras.  
36  Dados gerais coletados por observação. Ainda não fo i  fe i to um levantamento por  
fa ixa etár ia,  tendo em vista esta local idade não ser a lcançada pelo PSF do 
município de Macau.  



118

População mascul ina – 04 habi tantes  População feminina -  01 habi tante 

Total  -  01 famí l ia 5 habi tantes37

LAGOA DOCE 
População mascul ina 

Faixa 
etár ia

<1 1 a 
4

5 a 
6

7 a 
9

10
a

14

15
a

19

20
a

39

40
a

49

50
a

59

60 e 
mais

 Sub-
total

habi tantes 3 7 6 4 9 5 26 6 4 8 78

População feminina 
Faixa 
etár ia

<1 1 a 
4

5 a 
6

7 a 
9

10
a

11

12
a

14

15
a

19

20
a

34

35
a

39

40
a

49

50
a

59

60 e 
mais

Sub-
total

habi tantes 1 7 2 1 5 7 9 27 1 7 2 5 74

Total   152 habitantes38

MANGUE SECO I  
População mascul ina 

Faixa 
etár ia

<1 1 a 
4

5 a 
6

7 a 
9

10
a

14

15
a

19

20
a

39

40
a

49

50
a

59

60 e 
mais

 Sub-
total

habi tantes 3 7 1 3 7 7 18 1 2 3 52

População feminina 
Faixa 
etár ia

<1 1 a 
4

5 a 
6

7 a 
9

10
a

11

12
a

14

15
a

19

20
a

34

35
a

39

40
a

49

50
a

59

60 e 
mais

Sub-
total

habi tantes -  7  2  3  -  4  4  13 3 2 2 1 41

Total   93 habitantes39

MANGUE SECO I I  
População mascul ina 

Faixa 
etár ia

<1 1 a 
4

5 a 
6

7 a 
9

10
a

14

15
a

19

20
a

39

40
a

49

50
a

59

60 e 
mais

 Sub-
total

habi tantes 3 3 2 3 6 5 19 4 3 3  51 

População feminina 
Faixa 
etár ia

<1 1 a 
4

5 a 
6

7 a 
9

10
a

11

12
a

14

15
a

19

20
a

34

35
a

39

40
a

49

50
a

59

60 e 
mais

Sub-
total

habi tantes -  4  -  3  1  6  5 12 4 2 4 4 45

Total   96 habitantes40

Total  geral  4 .339 habitantes
Quadro 2 - mapa da distribuição populacional da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do 
Tubarão. 

                                                          
37 Idem nota número 36. 
38 Dados coletados do Sistema de Informação de Atenção Básica (PSF – Mangue 
Seco I ,  I I  e Lagoa Doce) da Secretar ia Munic ipal  de Saúde de Guamaré/RN. As 
informações foram obt idas no dia 12 de junho de 2005. 
39 Idem nota anter ior .  
40 Idem nota anter ior .  
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A RDS Ponta do Tubarão possui características ímpares no 

contexto ambiental do Estado do Rio Grande do Norte. Ela está 

incrustada entre dois municípios situados no li toral norte, possui áreas 

de caatinga, restinga, estuário e manguezal, além de campos dunares. 

Estas características a tornam singular: é mar e é sertão, 

caracterizando-se em uma diversidade, que para Shiva (2001) é a base 

da sustentabil idade, favorecendo a cultura da pesca, agricultura, a 

criação de bovinos, mesmo que incipiente; a criação de caprinos, 

ovinos, suínos e galináceos com mais intensidade, tanto para o 

pequeno comércio como para a subsistência. 

 Pela predominância da população nas margens do estuário Ponta 

do Tubarão, como mostra o quadro 2, prevalece a prática pesqueira 

artesanal como principal modo de vida para sobrevivência. Mas, ao 

Fotocartografarmos aquele território, analisamos que o conjunto das 

suas características naturais, favorece à sua população tradicional, em 

outras práticas que não seja exclusivamente a pesca, como por 

exemplo, a agricultura e pecuária de subsistência e a caça. 

Em trabalhos anteriores (NOBRE, 2003) detectamos uma 

diversidade de tipos de pesca praticadas naquela região, 

principalmente, nas comunidades de Diogo Lopes, Sertãozinho e 

Barreiras. Nesse contexto, Diogo Lopes pode ser considerada como o 

centro da reserva, eixo da maior circulação comercial e informacional, 

em relação às demais comunidades, no âmbito de toda a reserva, a 

serem consideradas como periféricas41. Nela encontra-se o maior 

número de escolas, quatro ao todo, sendo uma delas estadual, duas 

municipais e uma escola privada, freqüentada por crianças nos 

primeiros anos de escolaridade. Barreiras e Sertãozinho possuem uma 

escola pública municipal em cada uma delas, sendo todas de ensino 

fundamental básico. 

                                                          
41 Na sua expl icação Santos (2002, p,  213) refere-se a centro e per i fer ia,  no campo 
do dire i to.  Na nossa Fotocartograf ia,  consideramos Diogo Lopes como centro pelo 
fato de ter  s ido o núcleo no qual  se desenvolveu e se desenvolve todas as 
art iculações referentes à RDS Ponta do Tubarão. 
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De um modo geral, a RDS Ponta do Tubarão é uma Unidade 

carente de investimento na população jovem, cujo percentual com 

relação à idade de 19 anos é de quase 40% (conforme quadro 2). Esta 

é uma população que necessita de emprego, pois, dentro dos modos de 

vida do lugar, encontra-se na idade de formar família. Vemos assim, 

que esses jovens estão na fase de tornarem-se independentes 

f inanceiramente. 

O quadro socioeconômico da Reserva favorece a permanência 

dos moradores no lugar, atraindo também moradores de outros 

municípios. A pesca, além da agricultura de subsistência, é 

responsável pela circulação da maior parte dos recursos f inanceiros 

produzidos na Reserva. O peixe apanhado nos arrastões realizados na 

costa e, vez por outra no estuário, como caíco, tainha, bonito e xaréu 

(Foto 038), é uma alternativa para aqueles que não pescam no alto 

mar. 

Foto 038 -  Peixe xaréu pescado em arrastão – junho de 2003 -  6 mi l  qu i los .  

A catação de búzio ou marisco é outra atividade muito 

desenvolvida, geralmente, pelas famílias dos pescadores, 

principalmente mulheres, crianças, ou mesmo aquelas famílias cujos 

chefes são mulheres. Os catadores de mariscos também possuem outra 

característica, a de, geralmente, não serem da comunidade, são 
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pessoas provenientes de outras regiões, vindo a encontrar nesta 

atividade um meio de sobrevivência para a família.

A captura de sir i  é uma atividade realizada por pessoas de todas 

as idades, sendo feita com jereré42, sempre nas margens do estuário, 

comumente quando a maré está baixa.  A carne do sir i  é consumida 

tanto na alimentação cotidiana, quanto como petisco para t ira-gosto, 

pelos apreciadores de bebidas alcoólicas em bares ou em ranchos à 

beira do estuário. Geralmente, o sir i  é cozinhado apenas com água e 

sal, raramente são usados temperos, adquirindo uma coloração 

avermelhada depois do cozimento. 

A captura de caranguejo é uma atividade pouco apreciada por 

moradores do lugar; geralmente é desenvolvida por pessoas de fora. 

Apenas em determinadas fases dos primeiros meses do ano, entre os 

meses de janeiro e abri l,  quando o caranguejo está em período de 

acasalamento e sai da sua toca à procura do parceiro, sendo facilmente 

capturado por f icar exposto e sem orientação; nesta época, os 

moradores organizam-se em diversas canoas, para capturá-los, 

constituindo uma tradição na comunidade.

É uma fase em que grande número de moradores persegue o 

caranguejo com muita intensidade.  Enquanto dura o fenômeno, 

homens, mulheres e crianças de diversas idades adentram o mangue, 

com sacos de fios sintéticos, para capturarem a espécie. Eles 

transformam este momento em um misto de oportunidade de catar o 

caranguejo com facil idade e lazer, circundando dentro do manguezal 

com muita gritaria, correria, mergulhando nas águas das gamboas e 

divertindo-se em grupo. É um período em que catadores profissionais 

de outras comunidades aumentam a sua produção, na maioria das 

vezes, f ixando moradia temporária em casas da comunidade de 

Barreiras.

Pelo fato de Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho possuírem o 

maior quadro populacional, somando juntas 3.898 habitantes, 

                                                          
42 Rede de formato c i rcular,  c ircundada por um aro de metal  ou madeira,  ut i l izado 
para capturar s i r i .  
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signif icando 89,77% do contingente populacional da reserva, isto as 

caracteriza como a área de maior produção material para a 

sobrevivência da população tradicional, predominantemente de 

pescadores artesanais. Esse tipo de pesca, conforme Maldonado (1986, 

p. 15)

se caracteriza pela simplicidade da tecnologia e pelo 
baixo custo da produção [ ,, , ]  produzindo com grupos de 
trabalho formado por referenciais de parentesco, sem 
vínculo empregatício entre as tr ipulações e os mestres 
dos botes. Esse t ipo de pescador tem na pesca a sua 
principal fonte de renda, e a produção volta-se para o 
mercado, sem perder, contudo o seu caráter al ternat ivo, 
podendo destinar-se tanto ao consumo como à 
comercial ização. 

É um tipo de atividade na qual os trabalhadores do mar uti l izam 

embarcações típicas como o barco à vela que predominam 

tradicionalmente na região. Também são usados barcos a motor em 

menor escala, a motor e à vela de forma conjugada, as ioles43, e as 

catraias44.

O uso dos barcos a motor tende a mudar cada vez mais o 

comportamento do pescador, principalmente aumentando os custos da 

produção, pela acumulação de despesas com o combustível, reduzindo, 

consequentemente o seu lucro. Por outro lado eles alegam que o barco 

motorizado os auxil ia nos momentos de dif iculdade, quando o vento 

está muito brando ou o mastro ou a vela do barco estão avariados, 

facil itando a fuga do perigo, devido a uma melhor locomoção em 

situação de vento fraco ou forte demais. 

Em estudos realizados por Diegues (1983), ele analisa que os 

barcos motorizados possuem maior capacidade de predação ao 

ambiente pesqueiro, assumindo maiores proporções, quando os 

pescadores são de praias diferentes, o que foi observado em 

Cananéia/SP, com a chegada dos catarinenses (DIEGUES, 1983, p. 

193), pelo fato de estes se aproximarem mais rápido ao pesqueiro. No 

                                                          
43 O mesmo que canoas. 
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caso da pesca da lagosta essa predação ocorre em maior escala, já 

que os barcos tendem a ser de maiores proporções. 

Na RDS Ponta do Tubarão existem, basicamente, três t ipos de 

pesca: a pesca feita no estuário, a pesca feita na costa e aquela 

realizada no alto-mar. Geralmente, no estuário, a pesca mais 

desenvolvida é a de tarrafas, pequenas redes de arrasto ou redes 

tainheiras45, como também a realizada com linha-de-mão, como pode 

ser visto na foto 039, a seguir: 

                           

Foto 039 -  Pesca de l inha-de-mão rea l izada no le i to  do estuár io .  

Em outros estudos (Nobre, 2003) vimos que basicamente todas as 

famílias sobrevivem direta ou indiretamente da pesca, como por 

exemplo, as famílias dos donos de barcos, dos pescadores, dos 

tratadores de sardinha (Foto 040) e do avoador (Foto 041), gerando um 

comércio que faz circular grande parte dos recursos financeiros na 

própria comunidade. 

                                                                                                                                                                                    
44 Pequena embarcação, semelhante a uma jangada.  
45 Redes de pescar ta inhas. 
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Foto 040 -  Tratamento da sard inha.        Foto 041 -  Tratamento do avoador .  

Contudo, observa-se que a compra do pescado por comerciantes 

de outras localidades (Foto 042), faz com que ocorra um déficit  no 

produto no que se refere ao abastecimento da população local. Antes 

de o peixe chegar à cozinha do morador do lugar é assediado pelos 

atravessadores, provocando, algumas vezes, escassez de peixe para o 

consumo da própria comunidade. Isso tem ocasionado um problema 

para a comunidade, pois na maioria das vezes o peixe de melhor 

qualidade é adquirido imediatamente pelo atravessador. Em vista disso, 

um grupo de pescadores está se organizando com o apoio do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do 

Norte (SEBRAE) para a formação de uma cooperativa de pescadores e 

beneficiadores de pescado, como uma iniciativa local, de caráter 

alternativo, para atribuir valor ao pescado. 

         

Foto 042 -  Ao chegarem do mar  os pe ixes que vêm em depósi tos com gelo ,  são pesados e 
embarcados nos caminhões f r igor í f icos que estão á espera a f im de t ranspor tá- los para 
capi ta l  Natal .  
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A atividade pesqueira oferece emprego, mesmo que informal visto 

que os trabalhadores não possuem carteira assinada. A maioria dos 

moradores da RDS Ponta do Tubarão, nestas comunidades mais 

próximas do mar, envolve-se com o trabalho de tratamento do avoador, 

da agulhinha e da sardinha, quando estes não são tratados nos barcos, 

ainda no alto-mar. 

Nesse processo de tratamento dos peixes pequenos, 
desenvolve-se uma at ividade específ ica, fei ta pelos 
tratadores, aqueles que não são pescadores 
prof issionais. Alguns desses peixes são armazenados no 
gelo, como agulhas, grande parte das sardinhas e peixes 
grandes. Outra parte é salgada e estendida ao sol para 
secar, como uma pequena parte da sardinha, o avoador e 
os caícos. Ao ser tratado o peixe perde cerca de 30% do 
seu peso e, quando é necessário salgá-lo, cerca de 50% 
do seu valor comercial .  Depois da pesagem e venda do 
peixe, a metade do lucro é destinado ao dono da 
embarcação, e a outra aos três pescadores auxi l iares do 
mestre do barco, sendo dividido em três partes iguais. 
Além do seu quinhão, o mestre do barco também recebe 
o equivalente a 10% ou 15%, subtraídos do lucro do dono 
do barco. Geralmente, o pescador recebe o pagamento 
em dinheiro. No caso de peixes como avoador e sardinha, 
dos 100%, 15% são dest inados ao dono do rancho; 
destes, a metade é dest inada aos tratadores, os outros 
85% são rateados entre o dono do barco e os 
pescadores. Essa desvalorização do profissional 
pescador provoca nele uma reação denominada entre 
eles de "defesa", conhecida vulgarmente como "pinto"46.
(NOBRE, 2003, p, 45). 

O fato da catação do caranguejo ser realizada principalmente por 

pessoas de fora ou por habitantes locais na época do acasalamento, é 

preocupante para a preservação da espécie, pois eles não classif icam 

o crustáceo pelo sexo ou tamanho podendo provocar um grande abalo 

na sua reprodução. 

                                                          
46 Quando o pescador ret i ra parte do peixe para s i  ou para o grupo, antes mesmo 
de entregá- lo tota lmente ao dono do barco, vendendo-o por menor valor .  
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3.4 UMA LUTA SOCIAL EM DEFESA DO TERRITÓRIO E DOS MODOS 
DE VIDA 

A história da criação a RDS Ponta do Tubarão, ao nosso ver, 

signif ica a história de um movimento de ações comunitárias em defesa 

da preservação do território e dos seus modos de vida tradicionais. Foi 

tecida em momentos de confl itos, de encontros e discussões entre 

l ideranças, conversas informais na rua, nas esquinas, em casa, durante 

as refeições, nos ambientes de trabalho, nos momentos de lazer.  Esta 

sua história, parece ter se incorporado à vida daqueles moradores em 

decorrência das lutas implementadas para a efetiva proteção daquela 

área.

Essa qualidade modeladora das ações predatórias externas, 

nocivas ao seu espaço sociocultural delineia-se como uma das 

características dos habitantes desta UC, revelando-se como uma 

estratégia de resistência contrária a ação do capital ismo, seduzido 

pelas potencialidades dos recursos naturais da Reserva. Muitas 

resistências foram desenvolvidas como lutas pela preservação da 

natureza, proteção e manutenção das sociabil idades locais, a partir de 

fatos históricos ocorridos em 1995, conforme mencionado 

anteriormente.

A ação predatória em áreas de manguezais promove o 

desequilíbrio ambiental, tendo em vista estas serem zonas 

consideradas como um dos mais produtivos ecossistemas do planeta, 

por possuírem grande quantidade de matéria orgânica propícia para a 

formação de cadeias alimentares costeiras (SECRETARIA MUNICIPAL 

Do MEIO AMBIENTE/RJ, 2000, p. 13).

São áreas de reprodução de inúmeras espécies de 
crustáceos, moluscos e peixes de valor econômico, e de 
al imentação e abrigo de tantas outras, inclusive de 
espécies terrestres que costumeiramente os visi tam. [ . . . ]  
Apesar dos inúmeros disposit ivos legais que lhes 
conferem proteção absoluta e da importância econômica 
e ambiental que representam para a zona costeira 
tropical,  a relação do homem com as áreas de 
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manguezais tem sido marcada por sua subuti l ização e, 
muitas vezes por sua total depredação.  

Além disso, conforme Vannucci (2002, p 175) o manguezal pode 

ser usado como estabil izador da costa, uma proteção natural, um 

cinturão verde protetor para dispersar a energia dos ciclones, 

maremotos, ventos e tempestades. Os manguezais possuem um 

importante papel social por serem repositórios de espécies como 

peixes, moluscos e crustáceos, uti l izadas para sobrevivência humana. 

Segundo Vannucci (2002), o solo do manguezal é uma reserva da 

biosfera e pode ser usado como ferti l izante. Do manguezal também 

podem ser extraídos produtos químicos como o tanino, o carbonato de 

potássio – da espécie Salicornia brachiata -, o sal – das folhas da 

espécie Aegialit is rotundifol iaI -,  o veneno para peixes – das raízes da 

espécie Derris el ipticaI e D. tr i fol iata) , l ignina, óleos, ésteres, álcoois, 

ácido acético, cola, corantes e alginatos,alcatrão e piche; as folhas da 

espécies Acanthus il icifol ius  podem ser usadas no combate ao 

reumatismo, outras espécies – Excoetcaria agallocha  – pode ser usada 

contra a lepra; e a  Rizophora sp., como antidiarréico, assim como 

muitas espécies podem ser usadas como desinfetante. A sua vegetação 

pode ser uti l izada na fabricação de embarcações e seus acessórios, 

como estacas, na produção de carvão de alta qualidade pelo seu alto 

teor calorífero e produção de pouca cinza, f ibras para redes, alimento 

para animais; os seus depósitos aluvionais possuem minério de 

estanho e alumínio; além disso, é um ecossistema uti l izado pelas 

abelhas para a produção de mel, conforme foto 36. (VANNUCCI, 2002, 

p. 179). 

Em suas raízes as ostras se formam, suas conchas podem ser 

uti l izadas na produção de calcário. O manguezal também favorece a 

procriação de pequenos búzios, cujas conchas são usadas na produção 

do artesanato e também como aglomerantes da argamassa para 

contrapiso na construção civi l ,  como observado na RDS Ponta do 

Tubarão.
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Foto 043 -  Abelhas: parte da diversidade encontrada nos mangues 

A implantação na restinga de uma rede hoteleira ou qualquer que 

seja o empreendimento comercial, tanto como a implantação de novos 

projetos de criação de camarão ou a ampliação daqueles já existentes 

no local da Reserva provocaria, sem dúvida, uma desordem na 

estrutura natural e social daquele complexo sócio-natural, promovendo 

a desestabil ização na organização social, a fragil ização ambiental 

como também a afetação no desenvolvimento dos modos de vida 

tradicional dos moradores daquelas comunidades. 

Não se trata de uma observação contrária ao desenvolvimento 

nem ao uso das tecnologias para a melhoria social, trata-se de expor 

aquela faceta da qual o capital ismo se apodera da 

ciência/técnica/indústria para privi legiar a sua hegemonia, visto que na 

atualidade, uma destas facetas acaba sendo ressaltada devido à ação 

deste modo de produção, quando faz uso desta tríade, conforme 

esclarece Morin (2003, p. 15-16: 

a ciência revela sua radical ambivalência: o modelo da 
energia nuclear não mais conduz apenas ao progresso ,  
mas também a aniqui lamento humano, e, durante os 
anos 1980, a perspectiva das manipulações biológicas 
leva tanto ao melhor quanto ao pior.  [ . . . ]  Ao mesmo 
tempo revela e forma cada vez mais clara que os 
dejetos, as emanações, as sobras de nosso mundo 
industr ial ,  e a apl icação de métodos industr iais à 
agricultura, à pesca e à criação animal causam prejuízos 
e poluições cada vez maiores e general izados que 
ameaçam a nossa biosfera. [ . . . ]  Dessa maneira, por toda 
a parte, o tr ipé ciência/técnica/indústria perde o seu 
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caráter providencial.  A idéia de progresso continua 
sedutora e cheia de promessas apenas nos lugares onde 
inda se sonha com o bem-estar e com recursos técnicos 
l ibertadores. Mas ela começa a ser quest ionada no 
mundo dobem-estar.   

Desse modo, a carcinicultura nos moldes em que se apresenta 

possui um caráter deveras nocivo ao meio ambiente, trazendo-nos a 

idéia de um falso progresso. Convém lembrar que este método de 

exploração do camarão em viveiros, uti l izando a água das marés não é 

um método local. O local é aquele desenvolvido tradicionalmente pelos 

pescadores, os quais se util izam de tresmalhos para realizar o arrastão 

na praia com a finalidade de pescar o crustáceo.

O método da carcinicultura, ora em prática é um procedimento 

secular que foi iniciado na Ásia, consistindo em colher safras 

provenientes de viveiros construídos nas proximidades do manguezal, 

sendo abastecidos pelas águas das marés. As técnicas de cult ivo como 

se apresentam atualmente foram desenvolvidas por cientistas 

japoneses, sendo praticada por mais de 50 países, tendo a Tailândia 

como o maior produtor do mundo e o Equador, como o da América 

Latina (SHRIMP EST GENOM PROJECT, 2005). Ademais, observando 

esta problemática bem de perto, esta atividade foi responsável pela 

devastação de 444 hectares de mangue no estado potiguar47.

Em vista disso, a Resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) Nº. 312, de 10 de outubro de 2002, considera que 

a atividade de carcinicultura pode ocasionar impactos ambientais nos 

ecossistemas costeiros, vedando, no seu artigo 2º, a atividade de 

carcinicultura em manguezal, observando, no seu anexo II, os possíveis 

impactos devidos à implantação do empreendimento, quais sejam: 

 Degradação do ecossistema e da paisagem; 
 Exploração e áreas de empréstimo para aterro 

(construção de talude); 

                                                          
47 Até o dia 22 de março de 2002, quando esta informação fo i  publ icada no Diár io 
de Natal .  



130

 Risco de remobil ização de sedimentos para a 
coluna d’água na fase de implantação; 

 Perda da cobertura vegetal;  
 Redução da capacidade assimilat iva de impactos 

futuros; 
 Redução de áreas de proteção/berçários de 

espécies autóctone-nativas; 
 Redução de áreas propícias à presença de 

espécies em ext inção; 
 Risco de alteração de refúgio de aves-migratórias; 
 Alteração de função de f i l t ro biológico; 
 Comprometimento dos corredores de trânsito de 

espécies nativas; 
 Impacto dos resíduos resultantes dos processos de 

cult ivo, pré-processamento e processamento; 
 Alterações f ísico-químicas e biológicas de corpos 

receptores de efluentes; 
 Impactos sobre o aqüífero e conseqüente aumento 

da cunha sal ina; 
 Recuperação de áreas abandonadas pelo cult ivo; 
 Risco de introdução de espécies exóticas. (Anexo 

II  da Resolução CONAMA Nº. 312, de 10 de 
outubro de 2002.).  

A carcinicultura, no modelo que foi disseminada no Brasil e como 

pretendia chegar à RDS Ponta do Tubarão, pode ser vista como 

resultante do fenômeno da globalização e do capital ismo, visto que, 

para Shiva (2001, p. 129 -130),

a global ização não é a interação através das culturas de 
sociedades diversas; é a imposição de uma determinada 
cultura às outras. Nem é tampouco a busca por um 
equi l íbrio ecológico em escala planetária. É a predação 
de todas as espécies por uma classe, uma raça, e 
freqüentemente um gênero, e uma única espécie. O termo 
‘global ’  no discurso dominante é o espaço polít ico onde o 
dominante local busca o controle global,  l ibertando-se da 
responsabi l idade pelos l imites que emergem dos 
imperativos da sustentabi l idade ecológica e da justiça 
social.   

Este conceito é corroborado por Santos (2002, p. 85), que define 

globalização como

conjuntos de relações sociais que se traduzem na 
intensif icação das interações transnacionais, sejam elas 
práticas interestaduais, práticas capital istas globais ou 
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práticas sociais e culturais transnacionais. A 
desigualdade de poder no interior dessas relações (as 
trocas desiguais) af irma-se pelo modo como as entidades 
ou fenômenos dominantes se desvinculam dos seus 
âmbitos ou espaços e r i tmos locais de origem, e, 
correspondentemente, pelo modo como as entidades ou 
fenômenos dominados, depois de desintegrados e 
desestruturados, são revinculados aos seus âmbitos, 
espaços e r i tmos locais de origem.  

Em vista disso, este fenômeno possui um caráter socialmente 

nocivo, pois “não só não pode melhorar o nível de vida da esmagadora 

maioria da população mundial (pelo contrário, contribui para sua 

pioria), como não é sustentável a médio prazo”. (MANDER, 1996, p. 18, 

apud SANTOS, 2002, p. 72). Nesse contexto, Santos alerta que “a 

resistência mais eficaz contra a globalização reside na promoção das 

economias locais e comunitárias, economias de pequena-escala, 

diversif icadas, auto-sustentáveis [...]”. (SANTOS, 2002, p. 72). 

Resistências com esse caráter dizem respeito àqueles atores coletivos 

que privi legiam a ação transformadora contra-hegemônica.  

É uma resistência que tem sido desenvolvida mundialmente nos 

países que implementam esta ação na contramão da intervenção 

capital ista, assim como no Brasil, a exemplo do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), um movimento criado em 1979, 

em Santa Catarina-Brasil, cuja organização é direcionada para a 

ocupação de terras improdutivas, reunindo-se em acampamentos para 

uma posterior obtenção da posse da terra em assentamentos criados e 

reconhecidos pelo governo. Como resultados dessa ação 

cria cooperativas de produção e comercial ização, funda 
escolas de formação para as l ideranças, elabora 
cart i lhas para as escolas de primeiro grau – em que 
discute o perf i l  que devem ter os profissionais que 
trabalham com as crianças, etc. (GOHN, 2004, p. 304). 

Nessa direção, o MST promove um movimento antagônico pela 

posse da terra por entender que esta é o meio através do qual seus 

mil i tantes podem estabelecer relações de produção com a natureza, 

com vistas á produção material para a sobrevivência. Nesse sentido, 
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redireciona a posse da terra improdutiva do capital ista para o 

trabalhador transformá-la em produtiva, compreendendo ser este seu 

legít imo possuidor.

 Em contrapartida ao avanço do capital ismo, o movimento de 

lutas ecológicas ganha dimensões mundiais através de intervenções 

diretas como denúncias feitas através da Rede Mundial de 

Computadores - a Internet -, um espaço ocupado por Organizações 

Não-Governamentais como o Green Peace, que desenvolve ações, 

entre outras, contra a produção dos produtos transgênicos, o 

desmatamento da Amazônia e a energia nuclear48. Além dessa luta 

ecológica, existem outras disseminadas pelo Brasil, como algumas 

enumeradas e justif icadas por Mocelin (2005, p. 2)): 

o projeto de transposição do Rio São Francisco, que 
beneficiará principalmente produtores de algodão e 
frutas, e cujos impactos ambientais podem ser 
devastadores e irreversíveis, já que um rio, além de 
água, é um conjunto dinâmico de elementos vivos. Deve-
se sim lutar pela sua revital ização. [ . . . ]  A demarcação e 
a homologação de terras indígenas não avançam, por 
conta de uma série de poderosos confl i tos de interesses. 
Raposa Serra do Sol,  em Roraima é i lustrat iva: área 
indígena r ica em minerais, onde se estabeleceu um 
município por uma onda de garimpeiros na década de 90, 
e que é hoje disputada por plantadores de arroz. [ . . . ]  
Ainda sofremos com a importação de pneus usados, já 
que a legislação brasi leira abre brechas ao descarte de 
pneus da Europa, e, em tratativas do Mercosul,  aceita 
pneus usados do Uruguai.  Trata-se de material  de dif íci l  
reciclagem e biodegradação, que pode se tornar foco de 
doenças e, que se queimados emitem fumaça tóxica. [ . . . ]  
o polêmico projeto de lei  de gestão de f lorestas. Trata-se 
de oferta, em concessão (mais concessão do que se 
faz?!),  de terras devolutas para a iniciat iva privada, sob 
responsabi l idade do governo, o que servir ia para 
legal izar a atual prática predatória.   

É nessa l inha de ações que interpretamos a citada manifestação 

de impedimento da investida devastadora, promovida por empresários 

pela posse da restinga e do manguezal na RDS Ponta do Tubarão; 

pensamos ser uma medida protecionista, considerando-a como uma 

                                                          
48 Disponível em http: / /www.greenpeace.org.br.  Acesso em 19 de outubro de 2005. 
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luta social e polít ica, antagônica à globalização hegemônica por ser de 

iniciativa comunitária, promovida por populares, entidades defensoras 

do meio ambiente e trabalhadores da pesca e da agricultura para 

refrear as agressões ao meio ambiente pelo capital. 

Sob o ponto de vista de Santos (2002), esses atos são vistos 

como medidas de proteção contra as investidas da globalização 

neoliberal. Entre as formas de globalismos, Santos discute o localismo 

globalizado e o globalismo localizado como modos de produção da 

globalização. Mas, além disso, ele chama atenção para outros dois 

pontos: as práticas sociais e culturais transnacionais, que dizem 

respeito à globalização da resistência aos localismos globalizados e 

aos globalismos localizados. Santos (2002, p. 67)), designa o primeiro 

como cosmopolit ismo  que

trata-se da organização transnacional da resistência de 
Estados-nação, regiões, classes ou grupos sociais 
vi t imizados pelas trocas desiguais de que se al imentam 
local ismos global izados e os global ismos local izados, 
usando em seu benefício as possibi l idades de interação 
transnacional criadas pelo sistema mundial em transição, 
incluindo as que decorrem da revolução nas tecnologias e 
informação e de comunicação. A resistência consiste em 
transformar trocas desiguais em trocas de autoridade 
part i lhada, e traduz-se em lutas contra a exclusão, a 
inclusão subalterna, a dependência, a desintegração, a 
despromoção. 

Dentre as atividades cosmopolitas, esclarece Santos, estão 

incluídas as organizações não-governamentais anticapital istas, 

movimentos e associações em defesa da ecologia ou de 

desenvolvimento alternativo, em busca de valores culturais 

alternativos, contra-hegemônicos. 

Do ponto de vista de Santos (2002, p. 70), o segundo modo em 

que se organiza a resistência aos localismos globalizados e aos 

globalismos localizados é o patrimônio comum da humanidade que

pertencem,
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em geral,  as lutas ambientais, as lutas pela preservação 
da Amazônia, da Antárt ida, a biodiversidade ou dos 
fundos marinhos e ainda as lutas pela preservação do 
espaço exterior,  da lua e de outros planetas concebidos 
também como patr imônio comum da humanidade.  

Para este autor, através dessa forma de resistência foi-se 

elaborando uma globalização polít ica alternativa à hegemônica que 

está assomando dos seios dos movimentos de diversas naturezas, 

agindo contrariamente aos processos econômicos, sociais, polít icos e 

culturais excludentes, entre os quais, pensamos está a luta local em 

defesa do território e dos modos de vida da RDS Ponta do Tubarão. 

Desta forma, para Santos (2005) existe uma globalização 

alternativa organizando-se da base para o topo das sociedades, tendo 

como referencial de manifestação mais dramática a realização do 

Fórum Social Mundial, realizado em Porto Alegre (Brasil), entre 25 e 30 

de janeiro de 2001. 

Talvez possamos ver essa ação desenvolvida no seio da RDS 

Ponta do Tubarão, como uma investida que reúne propostas 

condizentes com uma ação contra-hegemônica, vendo nessas 

iniciativas aquilo que Santos (2002, p. 72) chama de Localização, cuja 

definição é, a seu ver 

o conjunto de iniciat ivas que visam criar ou manter 
espaços de sociabi l idade de pequena escala, 
comunitários, assentes em relações face-a-face, 
or ientados para a auto-sustentabi l idade e regidos por 
lógicas cooperativas e part ic ipat ivas.  

No caso da RDS Ponta do Tubarão esta ação ainda continua, 

tendo em vista está se efetivando os primeiros passos para a 

organização comunitária, em conseqüência dos momentos posteriores 

ao da implantação desta UC, como também das perspectivas de 

manutenção desta, centrada no SNUC. 

Nessa perspectiva, vários procedimentos têm sido adotados para 

efetivar esta ação como a eleição de um Conselho Gestor e a criação 
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de uma diretoria representativa, formada por entidades e 

representantes do setor produtivo atuante na Reserva. Além disso, 

foram criados Grupos de Trabalho para implementar o desenvolvimento 

sustentável, ressalvadas as implicações do conceito, no setor do 

turismo comunitário, da pesca e do uso e ocupação do solo. Nessa 

mesma direção, pescadores estão se organizando através do sistema 

cooperativista, com o intuito de agregar valores ao pescado, visando 

reduzir a ação do atravessador no mercado local.

Nesta mesma direção, busca-se a formação do sujeito ecológico, 

aquele que acredita nos valores ecológicos, possuindo por isso “um 

valor fundamental para animar a luta por um projeto de sociedade bem 

como a difusão desse projeto” (CARVALHO, 2004, p. 67), através da 

educação ambiental, que tem sido desenvolvida pela realização de 

encontros ecológicos, cursos e palestras, caminho que também tem 

sido uti l izado para a capacitação de pequenos empresários de bares e 

restaurantes na arte culinária, assim como em outras áreas como a 

produção do artesanato. 

A Lei de criação da Reserva e o Regimento Interno podem ser 

considerados disposit ivos cujo valor legal vai referendar as investidas 

contra as possíveis ações predatórias, assim como também a 

elaboração do Plano de Manejo, que normalizará e regulamentará o uso 

dos recursos naturais desta UC. Observando que tais disposit ivos ainda 

venham a ser insuficientes para inibir a ação predatória, será 

necessária a criação de equipes f iscalizadoras e de educadores 

ambientais que desenvolvam inserções pela área protegida, a f im de 

contribuir com a manutenção desta Reserva. 

As nossas reflexões nos levam a argumentar que a criação da 

reserva pode ser uma iniciativa local de pequena escala que, ao se 

tornar uma Unidade de Conservação, adere à luta nacional pela defesa 

ambiental. Nesse sentido, ela deixa de ser um esforço isolado para 

fazer parte das estratégias de resistências translocais, como sendo 

aquelas que buscam promover soluções reais para as populações reais 

(SANTOS, 2002), dentro de um novo modelo de desenvolvimento

social. A esse respeito Santos (2002, p., 89),  sustenta que 
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a intensif icação das interações econômicas, polí t icas e 
culturais transnacionais das três últ imas décadas 
assumiu proporções tais que é legít imo levantar a 
questão de saber se com isso se inaugurou um novo 
período e um novo modelo de desenvolvimento social.  A 
natureza precisa deste período e este modelo está no 
centro dos debates atuais sobre o caráter das 
transformações em curso nas sociedades capital istas e 
no sistema capital ista mundial como um todo.   

Ademais este autor acredita que o período em questão é uma 

fase de grande abertura e indefinição, cujas transformações futuras são 

desconhecidas pelo fato de ser problemática a natureza do sistema 

mundial que está em transição. Dessa forma, ele chama a atenção para 

o fato de o período atual de mudanças nesse sistema mundial 

transitório, ser objeto de leituras diversas e contraditórias, destacando-

as como leitura paradigmática e leitura subparadigmática . Santos 

esclarece que “os argumentos paradigmáticos apelam para atores 

coletivos que privi legiam a ação transformadora enquanto os 

argumentos subparadigmáticos apelam a atores coletivos que 

privi legiam a ação adaptativa”. Ele reforça que

Os atores que privi legiam a lei tura paradigmática tendem 
a ser mais apocalípt icos na aval iação dos medos, r iscos, 
perigos e colapsos do nosso tempo e a ser mais 
ambiciosos relat ivamente ao campo das possibi l idades de 
escolhas histór icas que está a ser revelado. (SANTOS, p. 
93-94). 

Os atores coletivos que lutaram pela criação da RDS Ponta do 

Tubarão possibil i taram o desenvolvimento de um ato contra a 

globalização neoliberal numa forma de elevação da cidadania ao 

expressarem o direito de manter intacta e sem depredação a sua 

propriedade coletiva, principalmente, por se tratar de áreas de 

manguezais e costa oceânica, valorizadas pela sua importância para a 

manutenção de um ecossistema fundamental para o equilíbrio da 

biosfera.
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 Em decorrência disso, visualizamos que com a criação de um 

Conselho Gestor, poderão ser atendidos os preceitos da democracia, 

possibil i tando às próprias comunidades integrantes daquele espaço 

decidir sobre as regras de relacionamentos internos e externos com a 

Reserva.

Após refletirmos sobre a luta social que resultou na criação do 

RDS Ponta do Tubarão lugar de mar e sertão dialogando com 

Boaventura de Souza Santos, analisamos que essas características 

foram percebidas naqueles atores coletivos quando agiram contra os 

empresários predadores da restinga e do manguezal, em defesa do seu 

território e para a preservação dos seus modos de vida tradicionais. A 

mobil ização de negação aos estrangeiros ocupantes da restinga, o 

enfrentamento face-a-face dos devastadores do manguezal, a 

resistência em favor da implantação da Reserva; a pressão sobre os 

deputados que intencionavam fazer alterações na Lei de criação 

daquela UC, no artigo proibitório da instalação de empreendimentos da 

carcinicultura na Reserva e a ampliação dos já existentes e a 

intervenção contra os exploradores de peixes ornamentais: estes 

podem ter sido os momentos da percepção, naqueles atores coletivos 

da importância e da aceitação da natureza como um sistema conjugado 

com o social e o cultural, na conformação de um sistema vivo, bio-

socioantropológico e na expressão do homem genérico: homem-cultura, 

homem-natureza.

 Nesse sentido, Shiva reforça que “quando sistemas diversos, 

multidimensionais são compreendidos na sua totalidade, descobre-se 

que eles são altamente produtivos”. (SHIVA, 2001, p. 150). Assim 

sendo, estes atores descobrem suas potencialidades sustentáveis, pela 

sua diversidade de alternativas que transita entre a pesca, a 

agricultura, a pecuária de subsistência e as possibil idades de um 

turismo ecológico comunitário. Este modelo está sendo desenvolvido 

pela comunidade pesqueira de Prainha do Canto Verde, no município 

cearense de Beberibe, que, ao seu modo, consiste em envolver 

moradores da comunidade no desenvolvimento do turismo. Alguns 

membros da comunidade estão transformando suas casas em pousadas 
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populares, assim como os restaurantes, sendo ocupados por visitantes 

que fazem uma reserva prévia, em um sistema rotativo para que 

nenhum deles seja priorizado em detrimento dos demais. Esta 

experiência foi conhecida em uma visita feita àquela comunidade por 

uma comitiva de habitantes da RDS Ponta do Tubarão, nos dias 14 e 15 

de novembro de 2004. A comitiva percorreu diversos pontos turísticos 

da Prainha do Canto Verde para conhecer como se procedia aquele 

turismo, além de se envolver em reuniões e debates para conhecer, 

através de depoimentos, aquela experiência. Em contrapartida, os 

visitantes expuseram a sua experiência da criação da Reserva, em 

grupos de trabalho nos quais os debates foram efetivados. 

   Foto 044         Foto 045 

   Foto 046                                                  Foto 047 -  As fotos ac ima são referentes à 
v is i ta de a lguns moradores da RDSPT à comunidade de Pra inha do Canto Verde,  no 
munic íp io  cearense de Beber ibe,  nos d ias 14 e 15 de novembro de 2004.  A fo tograf ia  044,  
most ra  a  v is i ta  a  uma fábr ica de catamarã49,  onde o mest re  de fabr icação destes barcos 

                                                          
49 Segundo o dic ionár io Aurél io,  o catamarã é um barco or iginár io do Sr i  Lanka 
(Ásia) ,  de pequeno porte,  no qual  se arma uma vela quadrangular  para maior 
estabi l idade. Possui  algo parecido com duas embarcações em uma só. 
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expl ica a u t i l i zação destes e o seu processo de fabr icação.  Na fo tograf ia  045,  o Senhor  
Reneé expõe a exper iênc ia  comuni tár ia.  As fotograf ias  046 e 047 most ram os grupos de 
t rabalho d iscut indo temát icas referentes a cada exper iênc ia .  

No desenvolvimento das suas ações centradas para a efetivação 

desta Reserva, este movimento pode tornar-se referencial para a 

criação de outras Unidades de Conservação com estas características,

principalmente por ser de iniciativa popular. Identif ica-se que no 

cenário da RDS Ponta do Tubarão, no qual ocorreu a ação que 

denominamos de luta social pelo território e pelos modos de vida nos 

aspectos culturais e naturais, cruzam-se diferentes atores sociais, 

sejam eles institucionalizados ou não institucionalizados: poderes 

locais, instituições de ensino superior, setor produtivo, paróquias, 

associações, colônias de pescadores, importantes atores para uma 

atuação cosmopolita em busca da superação das trocas desiguais e da 

exclusão social.

Para revelar o cenário da RDS Ponta do Tubarão desenvolvemos, 

nas páginas a seguir, uma reflexão acerca dos seus aspectos físicos e 

naturais e das singularidades dos modos de vida vivenciados, como 

práticas cotidianas tradicionais, pelos habitantes da Reserva, como 

aspectos da sua organização social, na constituição da sua história. 
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4 É MAR,É SERTÃO: SINGULARIDADES DOS MODOS DE VIDA DA 
PONTA DO TUBARÃO 

A prática cotidiana de ações peculiares relacionadas a pessoas 

de uma mesma comunidade formula historicamente uma organização 

social que diz respeito a essas pessoas e as conduzem à constituição 

de um eixo comum de vida: os modos de viver. Nesse sentido, quando 

Marx diz que “para viver o ser humano precisa comer, beber, ter 

habitação, vestir-se, e algumas coisas mais”, pensamos que ele refere-

se à necessidade primordial da constituição de alguns aspectos destes 

modos de vida. Contudo, para desenvolver tais modos de vida o 

indivíduo, associa-se a outros indivíduos em cadeia, conjugando 

tacitamente suas ações em busca de suas condições materiais e 

imateriais de sobrevivência, a cadeia da ordem, desordem, interação, 

reorganização do homem genérico. 

A trajetória do desenvolvimento destas condições de vida 

constituem a história, e é conveniente ao ser humano possuir bases 

codif icadas para constituir este tecido e deste, retroalimentar a rede de 

códigos, a qual por sua vez engendrará novas atitudes em um processo 

dialético de permanente construção.

Desta forma, a l inguagem e a constituição dos modos de vida 

estão conjugadas em uma relação simbiótica, incluindo a relação com a 

natureza como componente da estrutura histórica, sendo mediadora da 

cognição, art iculando os vínculos na instituição da cultura e das 

relações sociais, como forma de expressão de idéias e comportamentos 

do ser humano. Assim, a l inguagem como uma das representações dos 

modos de ser e estar do ser humano no envoltório sociocultural, talvez 

seja aquele componente que mais dotou tal ser de notabil idade na 

esfera dos seres vivos, por traduzir, efetivamente, as expressões 

cotidianas.

Nesse caminho, Maturana nos lembra que "o humano surge, na 

história evolutiva da l inhagem hominídeo a que pertencemos, ao surgir 

a l inguagem". (MATURANA, 1977, p. 172). Na mesma linha de 
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pensamento, Morin atesta que “a l inguagem está em nós e estamos na 

l inguagem. Fazemos a l inguagem que nos faz”. (MORIN, 2002, p. 210).  

Assim sendo, torna-se este o campo no qual se entrelaçam os 

signif icados do que é codif icado pelos indivíduos de uma mesma 

espécie, tendo na l inguagem um mecanismo de articulação e forma de 

expressão desses signif icados. Gestos, manifestações materiais, 

expressões visuais, escritas, verbais e míticas50 são empregados na 

constituição e na arquitetura de um sistema cuja organização, quando 

se trata da prática cotidiana de membros comuns de uma sociedade, 

não segue um modelo planejado pelo ser humano51, mas aleatório, 

dentro das necessidades de produção material e imaterial, em uma 

constante relação com o seu meio.  

Para cult ivar o ato sociocultural da tessitura histórica o ser 

humano necessita que sejam postas à sua disposição as condições 

necessárias de sobrevivência como a manutenção das funções 

orgânicas e sociais, além de outros atos e procedimentos comuns no 

seu cotidiano. Entretanto, tais atos poderiam ser inviáveis, se para 

exercitar aquele de fazer história o ser humano não dispusesse de 

códigos comuns ao seu grupo social, cujos signif icados não estivessem 

articulados entre si, como uma l inguagem, “um sistema de símbolos 

que, por convenção preestabelecida, se destina a representar e 

transmitir uma mensagem entre a fonte e o ponto de destino", conforme 

Pignatari (1980, p. 18). Convenções que não devem ser vistas restritas 

apenas aos signos gráficos, mas compreendidas no campo da 

material idade, sonoridade, gestualidade, visualidade e do imaginário, 

mediando o convívio social.  

A articulação destes códigos e convenções na produção de bens 

materiais e imateriais pelos seres humanos permite a estes exceder a 

qualidade de indivíduos, adquirindo um caráter social, sendo ao mesmo 

tempo distintos, enquanto portadores de suas peculiaridades e iguais, 

                                                          
50 "O mito é uma l inguagem", segundo Barthes (1993, p.  7) .  
51 A l inguagem como forma de expressão é elaborada obedecendo a certas normas 
quando assume um f im específ ico como na l i teratura,  na produção visual  (pintura,  
desenho, c inema e fotograf ia) ,  no teatro,  na informát ica ou outras mani festações 
que necessi tam de planejamento prévio.  
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enquanto membros de uma organização social, relacionando-se em 

atividades que não seriam possíveis se vivessem isolados52, ou se 

vivessem em grupos, mas não possuíssem um meio de se comunicar 

entre si, se não possuíssem um sistema cujos signif icados não 

pudessem ser percebidos e decodif icados pelos seus sentidos. 

No universo da l inguagem - a cultura -, o ser humano é 

essencialmente emissor, canal e receptor das informações 

signif icativas de forma circular, recursiva, sendo um ser cognoscit ivo e 

cognoscível, estando em torno dele os signos instituídos por ele 

mesmo, possibil i tando-lhes uma interação com o outro, com o meio 

material, imaginário e consigo mesmo. Essa capacidade de processar 

informações e atribuir signif icados aos códigos estabelecidos no seu 

meio social é inerente ao ser humano por este ser, simultaneamente, 

um ser biológico e cultural, conforme Lévi-Strauss (1982, p. 41). Esta 

assertiva é comparti lhada por Morin (2002, p. 19) ao dizer que "as 

sociedades só existem e as culturas só se formam, conservam, 

transmitem e desenvolvem através de interações cerebrais/espirituais 

entre indivíduos", estando as condições socioculturais de conhecimento 

e as biocerebrais indissoluvelmente atadas umas às outras. Sem essas 

interações possivelmente não haveria produção de l inguagem nem dos 

modos de vida, daí porque ele ainda afirmar que o homem é 100% 

natureza e 100% cultura. 

Podemos reconhecer no humano um ser dotado da capacidade de 

organizar a sua cultura e a sua sociedade a partir da produção do 

conhecimento, através da l inguagem e dos modos de vida, enfim, a 

partir da cultura, o "capital cognit ivo coletivo dos conhecimentos 

adquiridos, das aptidões apreendidas, das experiências vividas, da 

memória histórica, das crenças míticas de uma sociedade", conforme 

Morin (2002, p. 19). Nesse sentido, talvez seja possível compreender 

que a relação dos modos de vida e, por conseguinte, entre natureza e a 

cultura está em permanente mutualismo, em uma construção recíproca 

                                                          
52 Nesse sent ido, Maturana e Varela (2002) fazem referência ao termo acoplamento 
socia l ,  usando como exemplo os ver tebrados socia is .  Embora eles não se ref i ram 
aos seres humanos, argumentam mostrando exemplos das re lações socia is  entre 
animais como os antí lopes, que vivem em regiões montanhosas. 
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e dialética, haja vista que para constituir e manter os conhecimentos 

adquiridos, as experiências, a memória, a tradição, os modos de vida é 

necessário uma relação mútua entre todas. 

Na parti lha das experiências com os seus iguais o ser humano 

alimenta-se na natureza e na cultura, sendo esta uma rede responsável 

pela interl igação entre os seus conviventes. Podemos supor que esta 

rede é um extenso campo material e simbólico, entrelaçado por 

intermináveis nós, composta por bens concretos e abstratos, influente 

direta ou indiretamente no cotidiano do ser humano. Estes nós, tecidos 

e retecidos pelo ser humano, possuem signif icados que, ao serem 

interpretados por quem os investiga ou por quem faz uso deles, 

constituem um it inerário condutor ao entendimento. 

Nesta rede residem os elementos responsáveis pela construção 

do saber, do conhecimento, das crenças, das relações humanas, do 

fazer, do ser, do estar e pela elaboração de novos códigos úteis como 

suporte à convivência do ser humano como agente social, cultural, 

psíquico e biológico. Os modos de viver, em suas diversas 

configurações, é uma l inguagem constituída com signos elaborados por 

esse agente simultaneamente ativo e passivo no seu espaço 

sociocultural, sendo veículo de explicação sobre algo, tendo em vista 

que "qualquer l inguagem, para existir, tem que estar submergida no 

espaço da cultura e só funciona em interação com ela", conforme 

Ochoa (2000, p. 385).

Vinculado a essa rede, o ser humano decifra-se e decifra o outro, 

conhece a si e conhece ao outro e as conseqüências dos seus atos, 

reconhecendo naquele o seu semelhante, constituindo uma identidade, 

a qual Castells, (2002, p. 22), entende como sendo a fonte de 

signif icado e experiência de um povo, sendo ainda, no que diz respeito 

a atores sociais, “o processo de construção de signif icado com base em 

um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-

relacionados, o(s) qual(is) prevalece(m) sobre outras formas de 

signif icado”.

Assim sendo, o ser humano, mergulhado no círculo interativo da 

cultura, dos modos de vida, da natureza, e da sociedade une-se aos 
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semelhantes na configuração de um comportamento. O reflexo deste 

pode ser observado no coletivo como uma conduta cultural, explicada 

por Maturana e Varela (2002, p. 223) como "a estabil idade 

transgeracional de configurações comportamentais adquiridas 

ontogenicamente na dinâmica comunicativa de um meio social”. Essa 

conduta permite aos conviventes a prática do aprendizado e da 

socialização em seus diversos níveis, desde o seu nascimento, 

desenvolvimento e maturação como produtores de conhecimento, dos 

modos de vida, mantenedor das suas tradições e reprodutor biológico. .

A conduta cultural funciona como um disposit ivo de inclusão no 

meio em que age, a partir de normas e regras institucionais 

estabelecidas tacitamente ou por meio de legislação. A instituição 

dessas regras no seio da sociedade não seria possível sem a 

intervenção da cultura e da l inguagem, conforme Lévi-Strauss (1982). 

Possivelmente, as regras são lugares da cultura em que opera a 

interdição e o controle social, no entanto, é em função destas normas 

que alguns dos padrões de comportamento são instituídos, propiciando 

um convívio aceitável entre os seres circundados na esfera 

sociocultural.  

Dos modos de vida constituídos nesta esfera por essas regras, 

mesmo que tácitas, há uma indicação de qual ação o ser humano deve 

praticar para uma possível aceitação e pertencimento. Nesse contexto, 

a l inguagem poderia ser a comunicação, as interações sociais, que têm 

a função de tornar o indivíduo inserido socialmente ao seu meio e 

torná-lo apto a comunicar-se e agir, interagir e intervir, absorver e 

transferir conhecimento, imprimindo sentido e coerência ao seu mundo 

sociocultural. 

Se o campo do pensamento e da ação é o lugar no qual o mundo 

da vida cotidiana tem a sua origem e afirmação, podemos entendê-lo 

como sendo vinculado ao mundo dos modos de vida, em que a 

l inguagem vai operar a circulação do sentido objetivo ou subjetivo, 

resultante das ações efetuadas pelos membros comuns da sociedade.

Os signif icados objetivos, assimilados pelo ser social, são postos 

à disposição de outros em constante interação unif icando-os 
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culturalmente. Assim, as idéias resultantes da assimilação dos 

signif icados objetivos estão associadas às condições culturais nas 

quais estão inseridas, o que faz com que as interações sociais estejam 

a serviço da praticidade da vida cotidiana, tendo como eixo os modos 

de vida para a coesão cultural. São os modos de vida praticados em 

associação com os seus signif icados funcionando como elos, que 

formam o campo da cultura. 

Assim, a natureza, a cultura e as idéias decorrentes dessa 

relação como produtos do ser humano encontram um lugar apropriado 

no universo deste. Esse universo é dividido por Popper em três 

mundos, a saber, o mundo das coisas materiais exteriores, o mundo 

das experiências vividas e o mundo constituído pelas coisas do 

espírito, espírito enquanto pensamento. É no terceiro mundo onde 

reside a l inguagem e a cultura, inclusive as noções, teorias e os 

conhecimentos objetivos, conforme Popper (1975) e Morin (2002). 

Popper atribui um caráter de autonomia ampla a este mundo, apesar de 

ser produto do ser humano, e de estar constantemente retroagindo com 

ele. "Através dessa interação entre nós e o terceiro mundo é que o 

conhecimento objetivo cresce e que há uma estreita analogia entre o 

crescimento do conhecimento e o crescimento biológico, isto é, a 

evolução das plantas e dos animais". (POPPER, 1975, p. 114). Nesse 

contexto, independente da sua vontade, a l inguagem, os modos de 

vida, a cultura e o conhecimento, as relações entre os seres humanos e 

natureza, é a herança mais signif icativa que o ser humano deixa para 

suas gerações futuras.

 Tendo o ser humano constituído a sua l inguagem, associada às 

suas ações produtivas cotidianas, absorvendo e inteirando-se do 

conhecimento social comum, começa a criar condições para constituir a 

sua história. As práticas sociais cotidianas, no que diz respeito à 

produção dos modos de vida, são decorrentes da codif icação e 

decodif icação de uma l inguagem comum a uma congregação de 

pessoas cujas peculiaridades são instituídas pela l inguagem. Esse 

sistema de códigos é tão antigo que dentre eles, inicialmente, um já era 

expresso nas paredes das cavernas através das pinturas rupestres 
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como representações de uma l inguagem pictórica. Para Cassirer (1994) 

a l inguagem teria sido uma forma de tentativas de o homem organizar 

seus sentimentos, desejos e pensamentos, muito anterior à descoberta 

da vida polít ica como forma de vida comunitária. 

Desta forma, é no seio da vivência comunitária que o ser humano 

desenvolve a necessidade da manutenção da vida, estimulada pela 

vontade e pela carência de conhecer para produzir modos de vida. 

Nesse contexto, o conhecimento social adquirido através da 

socialização de saberes é um dos vetores para a articulação dos modos 

de viver. É nesse trajeto que o ser humano produz e reproduz a sua 

existência física, seu modo de vida, considerado por Max (1993) como 

uma determinada forma de manifestar sua vida, e nessa manifestação, 

o ser humano produz sua vida material. 

A importância da l inguagem e do conhecimento social comum está 

no fato de serem componentes básicos úteis para a construção 

dialética dos modos de vida, pois, conforme Marx (1993, p. 27) “o modo 

pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de 

tudo, da natureza dos meios de vida já encontrados e que têm de 

reproduzir”. A reprodução surgida dessa relação faz com que o ser 

humano se construa, contribua com a construção do próximo e se 

reconstrua. Nesse percurso descobre o que fazer como uma condição 

para sua sobrevivência, como fazer, por que fazer, como ser, como 

estar. Procedimentos referenciais para estabelecer modos de vida, os 

quais consistem nas práticas individuais e comuns desenvolvidas 

cotidianamente.

Os modos de vida, nesse sentido, podem ser considerados como 

uma associação de práticas cotidianas, de procedimentos 

socioculturais, art iculados por uma l inguagem comum constituída por 

grupos sociais, tendo sido apropriados em sociedade, em decorrência 

da convivência desenvolvida pelas diversas gerações antecessoras 

como dinâmicas culturais, herdadas pelos atores sociais presentes. 

Podem ser vistos como uma diversidade de comportamentos, hábitos e 

conhecimentos sociais práticos produzidos e disseminados no meio 

sociocultural como as maneiras cotidianas de fazer, de ser e de estar 



148

articulados socialmente. Contudo, para produzir os modos de vida é 

preciso inteirar-se do conhecimento social comum, dos saberes 

tradicionais desenvolvidos através de normas e acordos tácitos em 

rotinas cotidianas, fundamentais para a elaboração de formas de 

organização da sociedade. (GIDDENS, 2003). Para Giddens (2003, p. 

75) , “no decorrer de suas atividades diárias, os indivíduos encontram-

se uns com os outros em contextos situados de interação-interação 

com outros que estão fisicamente co-presentes”. A co-presença está 

fundamentada nos modos de vida, nas maneiras de perceber e de se 

comunicar do grupo. 

Esta interação consiste, antes de tudo, em práticas dos modos de 

viver, como o ato de comer, de beber, de habitar, de vestir-se, de 

cult ivar, de colher, de caçar, de crer, de pescar, de cozinhar, de 

divertir-se, de trabalhar, de relacionar-se possibil i tando ao ser humano 

“fazer história”, conforme Marx. Em decorrência deste pressuposto, 

Marx chama a atenção para a terceira condição, qual seja, que  

os homens, que diar iamente renovam sua própria vida, 
começam a criar outros homens, a procriar:  é a relação 
entre homem e mulher, entre pais e f i lhos, a famíl ia”.  
(MARX, 1993, p. 41). 

É a condição que trata da renovação diária pelo ser humano da 

sua própria vida, na procriação de outras vidas, como seus 

descendentes famil iares associados em relações conjugais, o que 

favorece a articulação, socialização e propagação dos modos de viver 

como forma de apropriação do conhecimento pelos atores sociais. A 

propósito, Giddens chama a atenção para o fato de todos os seres 

humanos serem altamente instruídos, tendo essa instrução, na maioria 

das vezes, um caráter mais prático do que teórico aplicável no dia-a-

dia.

Os modos de vida são atos do consuetudinário e dizem respeito a 

cada grupo social no qual são instituídos e normatizados como 
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modelos, a partir de outros existentes anteriormente que se tornaram 

habitual como conduta e normas sociais·. Oportunamente, podemos 

i lustrar nossa argumentação, a partir de Certeau (1996, p. 234-235), 

especif icamente quando trata do hábito alimentar como modo de vida 

cotidiano:

Cada hábito al imentar compõe um minúsculo cruzamento 
de histórias. No “invisível cotidiano”, sob o sistema 
si lencioso e repeti t ivo das tarefas cotidianas fei tas como 
que por hábito, o espíri to alheio, numa série de 
repetições executadas maquinalmente cujo 
encadeamento segue um esboço tradicional dissimulado 
sob a máscara da evidência primeira, empilha-se de fato 
uma montagem suti l  de gestos, de r i tos e de códigos, de 
r i tmos e de opções, de hábitos herdados e de costumes 
repetidos. No espaço sol i tár io da vida doméstica, longe 
do ruído do século, faz-se assim porque sempre se fez 
assim, quase sempre a mesma coisa, cochicha a voz das 
cozinheiras; mas basta viajar,  i r  a outro lugar para 
constatar acolá ,  com a mesma certeza tranqüi la da 
evidência, se faz de outro modo sem buscar muitas 
expl icações, sem se preocupar com o signif icado 
profundo das diferenças ou das preferências, sem pôr em 
questão a coerência de uma escala de compatibi l idades 
(do doce e do salgado, do adocicado e do acre, etc) e a 
variedade de uma classif icação dos elementos em não 
comestível,  repugnante, comível, deleitável e del icioso.  

Trata-se de explicitar como os aspectos dos modos de vida são 

apropriados como conhecimento social comum, através da l inguagem 

como atividade relacional de comunicação recíproca cotidiana entre 

atores sociais53 de um mesmo grupo. Em outras palavras, Marx diz que 

“a l inguagem é a consciência real, prática que existe para todos os 

homens [...] e nasce como a consciência, da carência de intercâmbio 

com outros homens. Onde existe uma relação ela existe para mim”. 

(MARX, p, 43, 1993). 

                                                          
53 Em outras palavras,  Marx diz que “a l inguagem é a consciência real ,  prát ica que 
existe para todos os homens [ . . . ]  e nasce como a consciência,  da carência de 
intercâmbio com outros homens. Onde existe uma relação ela existe para mim”. 
(MARX, p,  43,  1993).  
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Contudo, mostra as diferenças existentes nos modos de vida 

quando estes são hábitos situados em outros espaços socioculturais. 

Destarte, tem-se nestes procedimentos socioculturais o fundamento 

para se constituir os pressupostos básicos a partir dos quais o ser 

humano está apto para sobreviver e fazer história. 

Em vista disso, Marx (1993) atesta que o primeiro ato histórico do 

ser humano é a produção dos meios que permitam a satisfação das 

suas necessidades de sobrevivência, sendo um procedimento mantido 

cotidianamente para que estes se mantenham vivos, retroalimentadores 

e mantenedores da sua história, assim como, dos seus modos de vida, 

da cultura e territorialidade. Estes últ imos são de certo modo, 

sinônimos na compreensão de Santos (1987, p. 61), para quem a 

cultura “é uma herança, mas também um reaprendizado das relações 

profundas entre o homem e seu meio, um resultado obtido através do 

próprio processo de viver”. Sob este ponto de vista, percebe-se que 

modos de vida, território e cultura são amálgamas, a nosso ver 

indissociáveis. A propósito, para Marx (1993), há uma unif icação da 

história da natureza com a história do homem, considerando-as 

inseparáveis, condicionando-se reciprocamente.

Esta pode ser uma explicação para que vejamos o caráter de luta 

social e polít ica inseridas no desenvolvimento da história da natureza e 

dos habitantes da RDS Ponta do Tubarão, em defesa do seu território e 

dos seus modos tradicionais de vida, que funcionam como elemento 

aglutinador daquela população, principalmente por ser um território que 

se apresenta em grande escala, onde as ações são desenvolvidas com 

caráter vinculatório54, hologramático (MORIN, 2002), no qual a parte 

está no todo e o todo está na parte. 

                                                          
54 Ao contrár io,  para Santos (1987) “no mundo de hoje as pessoas estão se 
reunindo em áreas mais reduzidas como se o habi tat  humano minguasse. [ . . . ]  A 
capacidade de ut i l izar o terr i tór io não apenas div ide como separa os homens, a inda 
que eles apareçam como se est ivessem juntos” .  (SANTOS, 1987, p.  59) .  
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4.1 A PERCEPÇÃO VISUAL ANALÍTICA DOS MODOS DE VIDA DA 
PONTA DO TUBARÃO EM UMA FOTOCARTOGRAFIA 
SOCIOCULTURAL

Com a finalidade de compreender os motivos pelos quais os 

atores sociais da RDS Ponta do Tubarão empreenderam a sua luta 

social e polít ica, buscamos referenciais básicos em alguns autores 

como Furtado (1993), que elabora um estudo antropológico sobre os 

modos de vida dos moradores ribeirinhos do rio Amazonas, abordando 

as formas de organização social destes, as relações sociais, o 

processo ocupacional, assim como aspectos físicos e geográficos da 

região estudada. 

A contribuição de Maldonado (1986) também vem enriquecer a 

nossa percepção sobre pescadores, seu ambiente de trabalho e suas 

formas de organização social de pescadores na costa do estado da 

Paraíba (Brasil), numa outra perspectiva, mas esboçando um reflexo da 

condição social das personagens, Castro (2001) expõe uma narrativa 

dos modos de vida de habitantes ribeirinhos dos alagados do Rio 

Capibaribe na cidade do Recife, capital pernambucana. Ele reflete 

sobre a fome como viés para uma roteirização das relações sociais dos 

moradores marginais do mangue, da imagética dos comportamentos 

socioculturais de uma comunidade, cuja história havia sido traçada pela 

presença do caranguejo, do manguezal e da fome. Esta presença da 

fome, conta Castro (2001, p. 17 e 18),

sempre fora a grande forma modeladora do 
comportamento moral de todos os homens desta 
comunidade: dos seus valores ét icos,das suas 
esperanças e dos seus sent imentos dominantes. Vê-los 
agir,  falar,  lutar,  sofrer viver e morrer,  era ver a própria 
fome modelando, com suas despóticas mãos de ferro, os 
heróis do maior drama da humanidade – drama da fome.  

Em outra direção elaboramos um estudo comparativo entre duas 

comunidades norte-rio-grandenses, sendo uma delas o município 

agrícola de Venha Ver, no extremo oeste do estado e a outra o Distrito 

pesqueiro de Diogo Lopes, município de Macau, no li toral norte do 
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estado. (NOBRE, 2003).  Este estudo, através do uso da fotografia 

como fonte de investigação nas Ciências Sociais, teve como mediação 

a interpretação social destes signos imagéticos pelos habitantes de 

cada uma destas comunidades, observando seus modos de vida, 

práticas cotidianas e costumes, desvendando questões sociais e 

culturais observadas pelo próprio ator social destes espaços.  

Sob um ponto de vista memorial, Hampâté Bâ (2003) manifesta o 

seu conhecimento, baseado nas memórias dos fatos e numa 

autobiografia, sobre os sentimentos, emoções, o sentido comunitário, 

os modos de ser e de viver do povo africano fula, da República do Mali. 

O autor desenvolve um relato da sua vida pessoal, ancorado nos fatos 

ocorridos no seu entorno, os quais art iculados na sua narrativa, 

configuram a cultura da região do Mali. 

Diegues (1983, 1999, 2000), além de Diegues e Arruda (2001), 

mostram a compreensão da relação do homem como articulador dos 

meios de produção com o meio natural, as implicações sociais, 

culturais e ecológicas desta relação. Marques (2001) e Mourão (2003) 

trouxeram-nos referenciais sobre as atividades de pescadores.

Também tivemos como guia teórico Cascudo (1983), que nos 

auxil iou na elucidação de questões referentes à cultura e modos de 

vida do povo brasileiro, observados no contexto da Reserva. Contudo, 

para caminharmos teoricamente nesta pesquisa, a esses autores foram 

acrescentados outros. Decerto, não intencionamos transpor seus 

modelos para a nossa pesquisa, mas os teremos como forma de nos 

envolvermos com as contribuições teóricas oferecidas para iniciarmos o 

nosso trajeto metodológico. 

Efetivamente, para fundamentar nossos argumentos sobre os 

modos de vida da RDS Ponta do Tubarão, recorremos a Karl Marx como 

um dos principais referenciais elucidativos desta teia de reflexões. 

Nesse sentido, compactuamos com Marx (1993) ao anunciar que o ser 

humano precisa possuir aportes que lhes ofereçam condições de viver 

e, consequentemente, delinear sua história. Conforme Marx o ser 

humano, para viver e construir a sua história necessita ter acesso à 
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alimentação, matar sua sede, possuir um abrigo habitável, possuir 

vestimentas, entre outras coisas.

Este pressuposto marxista da historicidade do ser humano nos 

conduz à idéia de que todas as ações humanas possuem finalidades 

sociais e culturais, as quais têm como conseqüência a constituição de 

um referencial de vida que servirá de modelo para outros. Logicamente, 

tais ações jamais serão reconstituídas detalhadamente, 

mecanicamente, da mesma forma como a do seu antecessor, mas 

observando-as em suas l inhas gerais como princípio para outras ações 

semelhantes, sempre pautadas nas relações sociais e culturais.  

A existência de um conhecimento comum, constituído de forma 

coletiva e parti lhado socialmente, é o portal para a configuração de 

uma possibil idade instauradora de um convívio tolerante, da aceitação 

entre os iguais e da concordância com atos praticados por cada um, 

tornando-se atos de todos, praticados ao mesmo tempo, em um mesmo 

espaço geográfico comum. Estes, a nosso ver, resultariam em 

entendimentos mútuos, na possibil idade de vida em sociedade, na 

constituição de uma história a ser continuada pelos seus descendentes 

e na produção dos bens materiais e imateriais. 

Ao discutir a ideologia, Marx (1993) tem como referenciais atores 

sociais, suas ações, suas relações e as condições materiais de vida 

produzidas por eles como algo novo ou encontradas no seu cenário 

social, produzidas por seus predecessores, servindo-lhes de princípio 

para novas investidas na constituição de novas ações.  

A configuração deste quadro ocorre no contexto da sociedade, 

sendo esta um berço propício para a manifestação de conhecimentos 

adquiridos, favoráveis à manutenção de uma rede de signif icados úteis 

nas diversas formas de comunicação para o entendimento social na 

vida cotidiana.

 Assim, para entender o contexto sociocultural da RDS Ponta do 

Tubarão, apresentamos nossa análise, através da estratégia 

metodológica proposta, a Fotocartografia Sociocultural. As fotografias 

realizadas na RDS Ponta do Tubarão foram vistas como mapas, como 

guias para a compreensão dos modos de vida desenvolvidos naquela 
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UC e do meio natural, defendido pelos moradores para serem 

preservados.  Elas podem ser vistas como lentes ampliadoras da 

percepção visual daqueles procedimentos. Esta análise fotocartográfica

da Ponta do Tubarão reúne imagens representativas da categoria 

sociocultural, priorizando os meios de produção material dos modos de 

vida, a partir dos seguintes indicadores: 

a) Trabalho; 

b) Lazer, 

c) Religiosidade, 

d) Saberes tradicionais, 

e) A ação do homem presente no meio ambiente. Além destes 

incluímos algumas imagens das belezas naturais, não como um 

indicador, mas para exibir o inventário do potencial natural existente 

naquela UC. 

Seguimos um modelo de apresentação mostrando as fotografias 

dispostas, em alguns casos, de forma seqüencial, em outros de forma 

fragmentada, mas associando esses diversos fragmentos fotográficos, 

formatando um contexto hologramático dos modos de vida. Nesse 

encadeamento de imagens, cada um daqueles fragmentos, representará 

uma parte do todo, que está ao mesmo tempo representado naqueles 

fragmentos, que, unido aos demais constituirá o todo hologramático. 

Para melhores esclarecimentos recorremos à citação de Pinson et a l

(1985 apud MORIN, 1999, p. 113) que diz o seguinte: “cada ponto do 

objeto hologramado é ‘memorizado’ pelo holograma inteiro, e cada 

ponto do holograma contém a presença da totalidade, ou quase, do 

objeto”. Nessa direção, Morin (1999, p. 113, grifo do autor) corrobora 

asseverando que

a ruptura da imagem hologramática determina, não 
imagens muti ladas, mas imagens completas, tornando-se 
cada vez menos precisas na medida em que se 
mult ipl icam. O holograma demonstra pois a real idade 
física de um t ipo surpreendente de organização, em que o 
todo está na parte que está no todo, e a parte poderia estar mais ou 
menos apta a regenerar o todo.
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Para constituirmos o nosso panorama analít ico, uti l izamos a 

fotografia “para contar”, conforme sugere Guran (2002). As fotografias 

que estão expostas a seguir para nortear a nossa análise foram 

capturadas com máquinas fotográficas analógicas SRL – reflex de 

lentes simples - 35 mm, modelos Nikon F801S, FM2 e FM 10; com 

objetivas 28 mm, 28-80 mm e 75-240 mm. Foram uti l izados fi lmes 

coloridos de sensibil idade ISO 100 e 200 – Kodak Pro-image e ISO 200 

Fuji Pro-value. Todas as películas foram reveladas em laboratórios 

comerciais e feitos copiões – folhas de amostras - tamanho 20X30 cm. 

Posteriormente as fotografias foram digital izadas em digital izador HP 

Scanjet 3670, sendo parte da digitalização feita a partir de fotografias 

impressas e parte diretamente dos negativos. As fotografias foram 

armazenadas em um banco de imagens com cerca de 1500 fotogramas, 

dentre os quais classif icamos 12055, que uti l izamos como referencial 

para a nossa análise, por compreender que esta quantidade de 

fotografias, em relação ao total, quando reunida, satisfazia a percepção 

daquele ambiente sociocultural. É importante lembrar que além destas 

fotografias, outras 46 foram uti l izadas ao longo do corpus desta Tese, 

no decorrer dos capítulos anteriores como fundamento visual para 

nossas argumentações teóricas. 

Em vista disso, apresentamos a seguir as fotografias referentes 

aos indicadores escolhidos como forma de representação visual dos 

modos de vida e do território da RDSPT, acompanhado, posteriormente 

da análise destas imagens-indicadores. 

                                                          
55 Além destas,  ut i l izamos mais 48 fotograf ias para contextual izar a luta social  pela 
cr iação da Reserva.  
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4.1.1 O trabalho 
4.1.1.1 A pesca artesanal de arrastão com tresmalho nas margens do 
mar 

Foto 049 -  A chegada dos pescadores que moram na comunidade de Diogo Lopes à 
rest inga para o ar rastão na pra ia.  

Foto 050 -  A preparação do fogo pelos pescadores de fora que estão a lo jados no rancho e 
i rão se un i r  aos do loca l  para a pesca.  
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Foto 051 -  A hora da chegada ao rancho dos demais  companhei ros.  

Foto 052 -  A preparação do café.  
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Foto 053 -  Os pescadores v ig iando a passagem do cardume de xaréu.  

Foto 054 -  A ent rada da rede de ar rasto no mar .  
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Foto 055 -  A rede sendo ar r iada.  

Foto 056 -  O iníc io do ar rastão.  
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Foto 057 -  A puxada da rede na margem da pra ia .  

Foto 058 -  A un ião dos pescadores em torno da rede para o pe ixe não escapar .  
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Foto 059 -  O pe ixe pescado fo i  o boni to .  

Foto 060 -  A nova ar rumação da rede para um out ro  lance.  
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Foto 061 -  A conferênc ia  do pescado pe lo  dono do t resmalho (á  esquerda,  na fotograf ia ,  
de camisa azu l ) .  

Foto 062 -  Um novo embarque das redes sobre a cat ra ia .  
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Foto 063 -  A jangada ent ra no mar  mais  uma vez para mais  um lance.  

Foto 064 -  O t rato do peixe para o  esca ldaréu.  
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Foto 065 -  A panela sendo areada para i r  ao fogo com o peixe.  

Foto 066 -  O pe ixe lavado coma água do mar ,  será levado ao fogo.  
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Foto 067 -  A lenha sendo cor tada para o fogo 

Foto 068 -  Um momento de reunião após o ar rastão para a refe ição.  
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4.1.1.2 O arrastão famil iar no estuário 

Foto 069 -  A famí l ia  se reúne para pescar  o pe ixe no le i to do estuár io .  

Foto 070 -  O movimento de ar rastar  a rede com o caíco preso ás malhas.  



167

4.1.1.3 A catação do caranguejo 

Foto 071 -  O homem v i ra  caranguejo quando está no mangue (Cast ro,  2001) .  

Foto 072 -  Em casa a esposa o espera com o crustáceo.  
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Foto 073 -  A amarração da corda para venda do caranguejo.  

Foto 074 -   Catador  eventua l  de caranguejo em tempos de “andada” .  
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4.1.1.4 A catação do marisco 

Foto 075 -  O mar isco é mui to  catado por  mulheres. . .  

Foto 076 -  Idosos. . .  
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Foto 077 -  . . .  ou por  fami l iares un idos para o complemento da refe ição 

Foto 078 -  Cr ianças também a judam a famí l ia na catação do mar isco. . .  
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Foto 079 -  Unida,  a famí l ia ret i ra a  carne da concha para o  comérc io . . .  

Foto 080 -  . . .  que é fe i to ,na maior ia  das vezes,por  cr ianças.
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Foto 081 -  A concha do búz io  serve para como aglomerante na preparação de cont rap iso 
na const rução c iv i l .  

4.1.1.5 A captura do sir i 

Foto 082 -  A captura do s i r i . . .  
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Foto 083 -  . . .  é fe i ta  quando a maré está com suas águas ba ixas.  

4.1.1.6 A pesca da tainha 

Foto 084 -  A ta inha é um peixe mui to  pescado no le i to do estuár io Ponta do Tubarão.  
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Foto 085 -  Cuja pescar ia  é  fe i ta em duplas,  para que um pescador  cont ro le  o  barco e o 
out ro  lance a rede.  

4.1.1.7 A pesca de tarrafa 

Foto 086 -  O mesmo procedimento é  fe i to  pe lo pescador  com tar rafa.  
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4.1.1.8 O beneficiamento, a lavagem e a secagem da sardinha 

Foto 087 -  O benef ic iamento da sard inha.  

Foto 088 -  A lavagem da sard inha no le i to do estuár io.  
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Foto 089 -  Gera lmente o t rabalho de estender  o  pe ixe para secar  é  das mulheres,  nesse 
caso,  o  pe ixe é a sard inha.  

4.1.1.9 O tratamento do avoador 

Foto 090 -  Na maior ia  das vezes quem não va i  pra o  mar  é  quem t rata  o  avoador  ou 
sard inha.
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Foto 091 -  O avoador  tem que ser  bem sa lgado para não deter iorar .  

4.1.1.10 A fabricação de canoas e conserto de barcos 

Foto 092 -  A fabr icação ar tesanal  de canoas e barcos de pesca é uma at iv idade presente 
na RDS Ponta do Tubarão. . .  
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Foto 093 - . . .  a lém de conser tos . . . .  

Foto 094 -  . . .  e l impeza dos barcos,  fe i tas  nas margens do estuár io  Ponta do Tubarão.  
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4.1.1.11 A caça 

Foto 095 -  Para complementar  a  subs is tênc ia ,  moradores da RDS Ponta do Tubarão 
prat icam a caça. . .  

Foto 096 -  . . .  na área formada pe la caat inga. . .  
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4.1.1.12 A agricultura 

Foto 097 -  . . .  como também a agr icu l tura de subs is tênc ia. . .  

Foto 098 -  . . .  mui tas vezes prat icadas por  idosos. . .  



181

Foto 099 -  . . .  que buscam nesta at iv idade uma forma de re inserção ao mundo do t rabalho 
para a manutenção da auto-est ima e do prazer  de produz i r .  

4.1.1.13 A pecuária de subsistência 

Foto 100 -  A lém da agr icu l tura e  da caça a pecuár ia  de subs is tênc ia é  out ra  a t iv idade 
corrente na Reserva.  
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Foto 101 -  Os an imais  são cr iados nas dunas e em pequenos curra is . . .  

Foto 102 -  . . .  para um poster ior  abate no fundo do qu in ta l .  
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Foto 103 -  As ga l inhas são cr iadas so l tas nos ter re i ros de casa.  

4.1.1.14 Considerações analít icas sobre as fotografias do indicador 
trabalho

A primeira seqüência de fotografias expostas nesta parte, 

enumerada como as fotos de 049 até 103 ,  fazem referência à produção 

material dos modos de vida circunscrita na categoria Sociocultural ,  cujo 

indicador é o Trabalho.  Chamamos categoria sociocultural à 

art iculação entre as naturezas social e cultural do habitante da Reserva 

sem, contudo, isolá-las da sua qualidade de elemento fundamental no 

processo produtivo da economia como também na sua essência de ser-

natureza. Para Marx (1988, p. 142), 

o trabalho é um processo  entre o homem e a natureza, 
um processo em que o homem, por sua própria ação, 
media, regula e controla seu metabol ismo com a 
Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural 
como uma força natural.  Ele põe em movimento as forças 
naturais pertencentes á sua corporal idade, braços e 
pernas, cabeça e mão, a f im de apropriar-se da matéria 
natural numa forma út i l  para a sua própria vida.  
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Nessa relação homem-natureza pela sobrevivência ele é homem e 

natureza, é social e natural. Nesse sentido, a categoria que 

denominamos de Sociocultural é uma junção das categorias social, 

cultural, econômica e natural como dotes existentes no homem, 

qualif icando-o de ser bio-eco-sócio-antropológico, sintetizadas no 

Homem Genérico. Marx (1978, p. 9, grifo do autor) afirma que 

o caráter social é o caráter geral de todo o movimento, 
assim como é a própria sociedade que produz o homem
enquanto homem ,  assim também ela é produzida por ele. 
A at ividade e o gozo também são sociais, tanto em seu 
modo de existência ;  como em seu conteúdo [. . . ] . A
essência humana  da natureza não existe senão para o 
homem  social ,  pois apenas assim existe para ele como 
vínculo  com o homem ,  como modo de existência natural
em seu modo e existência humano ,  e a natureza torna-se 
para ele o homem. A sociedade é, pois a plena unidade 
essencial do homem com a natureza, a verdadeira 
ressurreição da natureza, e o natural ismo acabado do 
homem e o humanismo acabado da natureza. 

Para Marx, enquanto existirem homens a sua história e a da 

natureza estarão reciprocamente condicionadas como inseparáveis. 

Nessa contextura, buscamos compreender, entre esta e as demais 

formas de produção dos modos de vida, os modos de existência natural 

e social -, como indicadores escolhidos, que seguem posteriores a 

essa, tais como Lazer, Religiosidade, Saberes tradicionais e Relação

do homem com o seu meio natural,  o objeto pelo qual estes moradores 

reuniram-se, organizaram-se e empreenderam uma luta social, para a 

preservação do seu modo de vida tradicional, na contramão do capital 

globalizado que pretendia, através dos seus articuladores - 

empresários da hotelaria e carcinicultura - transformar aquela 

propriedade coletiva, sustentáculo de pouco mais de 4 mil habitantes, 

em propriedade privada para o avanço deste modo de produção 

dominante.

Na RDS Ponta do Tubarão o trabalho é desenvolvido 

predominantemente na atividade da pesca artesanal em suas diversas 
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formas: a pesca de l inha no mar e no estuário, a pesca de tresmalho 

nas margens do oceano, a pesca de redes no mar, a captura do 

caranguejo, a captura do sir i ,  a catação do marisco e o sir i,  a pesca da 

tainha no estuário, o conserto e fabricação de barcos, a caça, a 

agricultura, a pecuária de subsistência. Basicamente, estas são as 

atividades que unem aqueles moradores l igados às águas e à terra. No 

que se trata da pesca, esta atividade é desenvolvida para a auto-

subsistência como também dentro dos moldes de pequena produção 

mercanti l como mostra Diegues (1983, p. 149). No caso da primeira “é 

realizada dentro de uma economia onde só existe a produção de 

valores de uso”, como é a pesca de l inha ou de arrastão individuais ou 

famil iares no leito do estuário, do qual o pequeno pescador pesca o 

peixe para o complemento alimentar de casa. No caso da segunda, a 

principal característica, para Diegues (1983, p. 149) 

é a produção do valor de troca em maior ou menor 
intensidade, isto é, o produto f inal, o pescador, é 
real izado tendo-se a sua venda. Isso pressupõe uma 
certa divisão social  do trabalho, em que, mesmo ao nível 
da pesca, já há funções mais ou menos especial izadas 
que não necessariamente part ic ipam da captura; tal  é o 
caso, por exemplo, do artesão fazedor de canoa.  

Na RDSPT esta atividade não é exclusiva do artesão de canoas 

(Foto 092), estende-se ao construtor e reparador de barcos à vela e 

motorizados (Fotos 093 e 094), que retiram o sustento famil iar 

tradicionalmente deste modo de viver. Essa característica da pesca de 

auto-subsistência para o pequeno mercado também é observada na 

pesca de arrastão nas margens do oceano (seqüência de fotos de 049 

até 068), uma maneira tradicional de se pescar em coletividade, da 

qual é beneficiado desde o dono do tresmalho, como o pescador que é 

convidado para o arrasto; assim como aquele pescador que se 

aproxima, ajudando em troca de um quinhão ou também aquele que 

espera o f inal da pescaria e a l iberação do dono do tresmalho para 

coletar pequenos peixes para o consumo famil iar. Nesse sentido, cria-
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se uma cadeia produtiva que favorece a todos os envolvidos no 

processo.

 Em suas narrativas poéticas, Avelino (2004, p. 68), na coletânea 

que guarda o l ivro Vento Leste, editado inicialmente em 1986, lança um 

olhar descrit ivo sobre o ato da pescaria em tresmalho, desenvolvida 

tradicionalmente por homens cuja história de vida e saber tradicional 

referente ao trabalho são perpetuados pelos mais novos, como uma 

ciência da vida cotidiana. O cenário exterior às fotografias, entendido 

como o campo cego56 fotográfico é possível ser percebido com a 

contribuição de Avelino, na “Ode aos peixes no tresmalho”: 

O mar sereno. Serenos ventos.  
No ar ,  as gaivotas l ibram-se noivando. 
E vão perseguindo, de quando em quando, 
os l igeiros bandos das f inas saunas. 

A manhã espalha o fr io nos mangues. 
Pia o bico-tor to nos galhos escuros. 
A baixa-mar vai  cedendo à reponte.  
O mar sereno. Serenos ventos.  

Xaréus em cardumes, na noi te de ontem, 
miravam a lua sobre a lã das águas. 
E do mirante,  onde f ica o Arrais 
do tresmalho, soa o apito.  Há pouco a rugir  

nos rastros velozes em branco de aço 
sob músculos reluzentes o barco 
desl iza e leva a sut i l  armadi lha. 
Ai ,  peixes fer idos por f ios de nái lon.  

De sangue se marca o verde das águas 
No apito do Arrais o tr i lar  contente 
No ar ,  l ibram-se noivando as gaivotas. 
Serenos os ventos. O mar sereno.  

 A captura do caranguejo (Fotos 071 a 074) é uma atividade que 

não é muito desenvolvida pelos moradores nativos de um modo geral, 

dedica-se a esta, na maioria das vezes, catadores de fora que se 

alojam nas comunidades próximas do mangue, com finalidades 

comerciais. Esta atividade é desenvolvida vez por outra, 

                                                          
56 Compreendemos o campo cego em BARTHES (1984), como um campo que 
estende a visão para além das informações oferecidas pela fotograf ia,  como um 
campo exter ior  à imagem, algo que não aparece nesta,  mas está lá,  como um dado 
que existe fora dela.  
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eventualmente, nos meses iniciais do ano, no período da “andada”, 

fenômeno de acasalamento dos caranguejos, quando eles saem das 

suas tocas. Nessa época eles são atraídos pelo sexo oposto para o 

acasalamento, transformando qualquer morador em catador eventual de 

caranguejo, como este vigia de uma escola (Foto 074), que trabalha no 

turno da noite e nas horas de folga, casualmente, cata caranguejos 

para seu consumo doméstico. Alves (2004, p. 178; grifo nosso) explica 

que

na época da andada eles [os caranguejos ]  f icam mais 
vulneráveis e fáceis de apanhar, andam por todo o 
mangue e perdem o inst into de defesa e direção [. . . ] .  
Esses dias representam para as crianças uma espécie de 
iniciação. Sozinhas, com os amigos ou com parentes, 
elas vão para o mangue pegar os caranguejos que estão 
andando. A captura durante a andada vira uma espécie 
de brincadeira, de diversão para pessoas de todas as 
idades. 

Em decorrência desse fenômeno na RDS Ponta do Tubarão, 

pessoas de todas as características vão ao mangue nessa época, o que 

tem transformado esse modo de vida em uma tradição, conforme 

detectamos em estudos passados (NOBRE, 2003). É um momento em 

que homens e caranguejos se misturam, tornam-se um retrato da 

conjugação da natureza com o homem, o homem mistura-se com o 

mangue, transforma sua imagem na imagem daquele, vira caranguejo, 

volta à natureza, como diz Josué de Castro (2001). Nesse movimento 

de posse recíproca, o homem é visto por nós como já o vira Josué de 

Castro: “se a terra foi feita para o homem, com tudo para bem servi- lo, 

o mangue foi feito especialmente para o caranguejo. Tudo aí é, foi e 

está para ser, caranguejo, inclusive a lama e o homem que vive nela”. 

(CASTRO, 2001, 26). Talvez, neste momento de unif icação com a 

natureza, caracterizado neste modo de vida, seja este aquele em que o 

homem considera-se autônomo, o que para Marx (1978, p. 14) só 

ocorre quando ele é senhor de si mesmo, e só é senhor de si, quando 

deve a si mesmo o seu modo de existência. .  É nesse modo de vida que 
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vemos um dos motivos pelo qual ocorreu a luta social contra a 

predação na Ponta do Tubarão. 

 Assim como o caranguejeiro retira o seu sustento do leito do 

estuário, os marisqueiros e marisqueiras (Fotos enumeradas de 075 a 

080), os catadores de sir i  (Fotos 081 a 083), os pescadores de tainha 

(Fotos 084 e 085) e os pescadores que uti l izam tarrafa (Foto 086) 

também. É muito comum os marisqueiros desenvolverem esta atividade

centrada nas relações de parentesco, na maioria das vezes reunindo a 

família para obter, de forma coletiva, a complementação para as 

refeições. Não apenas entre os marisqueiros, esta é uma característica 

existente nas comunidades que desenvolvem a pesca artesanal, sendo 

um dos traços que prevalecem nestas condições, a importância da 

família como unidade de produção e consumo (MALDONADO, 1986). 

Nesse contexto, vê-se a mulher de forma muito presente, assim como 

crianças e idosos, ocupando-se de tarefas desenvolvidas nas 

proximidades da comunidade, em águas rasas isso também foi visto por 

Maldonado (Id) em outras comunidades com essas características. 

No caso dos catadores de sir i,  a atividade envolve pessoas de 

todas as idades, geralmente do sexo masculino. Quando há mulheres 

envolvidas, percebe-se que são, na maioria das vezes, seus cônjuges. 

Já os tarrafeiros trabalham em dupla, quando estão embarcados em 

canoas, ou individualmente, quando pescam nas margens do estuário. 

No primeiro caso, o segundo tripulante do barco tem a função de 

controlar a embarcação para favorecer melhor posicionamento para a 

obtenção eficiente do pescado. 

O trabalho desenvolvido no mar, no entanto, não fica restrito 

àqueles profissionais, o produto das longas e perigosas viagens em 

busca do pescado, faz deste, a matéria-prima para o emprego informal 

dos trabalhadores dos ranchos, aqueles que se dedicam ao trato da 

sardinha, (Fotos 087 a 089), do avoador e da agulhinha (Fotos 090 a 

091). Esta é uma atividade produtora de rendimentos para aqueles que 

não vão ao mar, geralmente, pessoas de todas as idades e sexos, 

inclusive, adolescentes e idosos.
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Das águas à terra, o homem da Ponta do Tubarão empreende 

uma trajetória em busca da sua construção histórica, acrescendo 

àqueles modos de vida oriundos do movimento das marés, outros 

modos que, em um movimento de concil iação com aquele, 

fundamentam a existência na Ponta do Tubarão. Estamos falando do 

uso da terra, além das águas do mar para sobrevivência humana na 

Reserva. Pela sua diversidade e características - área de mar, estuário, 

manguezal, dunas e caatinga. Esta região favorece aos seus habitantes 

a possibil idade de explorar outras atividades, como a caça (Fotos 095 e 

096), a agricultura de subsistência (Fotos de 097 a 099) e a pecuária 

de subsistência (Fotos enumeradas de 100 a 103). Certamente essa 

diversidade, mesmo em pequena escala, pode propiciar a 

sustentabil idade da Reserva, como anuncia Shiva (2001). 

 A caça é uma atividade desenvolvida por moradores da Reserva, 

principalmente aqueles que não praticam a pesca artesanal como 

profissão e moram em áreas agrícolas, em busca de pássaros de 

pequeno porte, tatus, tejuaçu, entre outros animais da fauna local. Já a 

agricultura de subsistência é realizada na maioria das vezes, por 

homens de Terceira Idade, aposentados que encontram nesta prática 

uma saída para a continuação das suas atividades mecânicas de 

produção. Eles buscam, desta forma, um alento para a elevação da sua 

auto-estima, sentindo-se pertencidos à sociedade, no que se refere a 

estarem presentes no círculo dos seres produtivos. De certa forma, 

isso vai contra os preceitos do modo de produção capital ista, 

excludente da força de trabalho do idoso, quando este não é capaz  de 

se movimentar com uma velocidade compatível com pretensão de seu 

avanço globalizado de acumulação de lucros. 

Outra característica deste t ipo de trabalhador é aquela em que é 

pescador e agricultor, e que mora mais distante do mar e do estuário, 

como é o caso de moradores de comunidades como Mangue Seco I e II 

e Lagoa Doce. Estes, em dado momento pescam no estuário, quando o 

período é de estiagem e voltam-se para a agricultura quando o período 

é chuvoso. Esta, a nosso ver não é uma atividade mercanti l,  e de 

subsistência, na qual o pequeno agricultor é detentor dos seus meios 
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de produção e controlador das suas próprias ações e da sua jornada de 

trabalho. Nesse sentido a valorização da sua força de trabalho é 

acentuada em vista de este trabalhador não prestar contas dos seus 

esforços a um empregador, tornando-se mais produtivo. Aliás, do ponto 

de vista marxista, materialmente “a agricultura é o único  trabalho 

produtivo”. (MARX, 1978, p. 5, grifo do autor). 

Caso parecido foi percebido na prática da pecuária de 

subsistência, em que o criador faz uso do meio natural para a criação 

de caprinos e ovinos soltos nos campos dunares e na caatinga, 

prendendo-os, raras vezes, em currais nas proximidades de casa. 

Neste caso, porém há exceção quando a criação é de galináceos, 

criados soltos nos terreiros ou em galinheiros – espaços cercados nos 

quais se criam galinhas. Estas atividades permitem ao agricultor e ao 

criador de carneiro, bodes e galinhas uma diversidade na sua culinária, 

além do costumeiro peixe. 

4.1.2 O lazer 

Foto 104 -  A br incadei ra  e  o banho nas águas do estuár io . . .  
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Foto 105 -  . . .  nos most ram que este é  um espaço de soc iab i l idade e de usuf ru i r  da 
l iberdade comum em comunidades da RDS Ponta do Tubarão.  

Foto 106 -  Ass im como as águas para o banho,  o  estuár io também oferece o seu le i to  para 
as br incadeiras das cr ianças no futebol . . .  
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Foto 107 -  . . .  ou o exerc íc io da prof issão,  br incando com barquinho. . .  

Foto 108 -  . . .  com rede de pesca. . .  
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Foto 109 -  . . .ou cat ra ia ,  ins t rumentos de t rabalho dos pa is ,  dando cont inu idade á t rad ição 
do t rabalho.  

Foto 110 -  O lazer  também possui  v íncu los com o t rabalho e o  ter r i tór io ,  como benef ic iar  o  
mar isco. . .  
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Foto 111 -  . . .  ou o t ranspor te  para a rest inga nos d ias de domingo.  

Foto 112 -  A br incadei ra  sobre os barcos torna as cr ianças ín t imas do mar .  
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Foto 113 -  A br incadei ra  com b i locas57 aprox ima as cr ianças no contato com o so lo.  

4.1.2.1 Considerações analít icas sobre as fotograf ias do indicador lazer 

 O pensamento que Santos (1987) elabora sobre a sinonímia entre 

cultura e territorial idade possibil i ta-nos inferir que o território no qual o 

homem nasce e vive é um fator contribuinte para a constituição dos 

seus modos de vida. A nosso ver, a constituição das maneiras de ser, 

viver, fazer e se relacionar, enfim dos modos de vida – entre os quais o 

lazer - do homem ocorre na medida em que este mantém um vínculo 

consistente com o seu meio para construir a sua identidade. Do ponto 

de vista de Castells (1999) qualquer identidade é construída 

envolvendo questões que dizem respeito a como essa construção 

acontece, a partir do quê, por quem e para quem acontece. 

Corroborando com nossos pensamentos sobre modos de vida, anuncia 

que “a constituição de identidades vale-se da matéria-prima fornecida 

pela história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, 

                                                          
57 O mesmo que bola de gude. Bi loca é o termo ut i l izado pelas cr ianças da Ponta 
do Tubarão. 
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pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de 

poder e revelações e cunho religioso”. (CASTELLS, 1999, p. 23). 

Incrementamos esse ponto de vista ao analisar o lazer como uma 

forma de constituição de identidades, a partir do qual inferimos que na 

RDS Ponta do Tubarão as formas de brincar e de se divertir 

desenvolvidas ao longo da história pela sua população tradicional, 

tornaram-se ao lado de outras formas de proceder um veio que faz f luir 

o aprendizado dos modos de vida e a incorporação destes.

Podemos tomar como referencial todas as fotografias expostas 

neste indicador (Fotos enumeradas de 104 até 113) para refletirmos 

sobre esse pensamento.  O envolvimento com a água do mar e do 

estuário, com a lama, com a terra, com as ferramentas de trabalho dos 

pais, dos amigos dos pais e dos vizinhos, configura a possibil idade de 

enraizamento dos modos de vida já existentes.

Em outra pesquisa naquela região (NOBRE, 2003, p. 38), 

analisamos que o estuário e seu entorno apareciam como um espaço 

no qual se constrói uma rede básica de convivências socioculturais.

É lá onde todos se reúnem para conversar quando estão 
ociosos, nas encostas do paredão fei to para estancar as 
águas do estuário, nas calçadas dos ranchos onde são 
descarregados os peixes, dentro desses, sobre os 
barcos, nos bares local izados nas proximidades da 
margem do estuário, quando este está de maré vazante. 

No estuário, as crianças e adolescentes usufruem e constroem 

sua cultura, nesse caso, velejar se aprende brincando como na foto 

056, que mostra duas crianças ao natural envolvidas pelas águas do 

estuário, brincando com um barquinho; na foto 107, outra criança 

controla sua miniatura de barco de pesca, aprendendo os segredos da 

uti l ização da energia dos ventos para direcionar e equil ibrar o barco, e 

imprimir velocidade a este; na foto 108, a experimentação do arrastão 

como apropriação do conhecimento social; na foto 109, a brincadeira 

com o uso da catraia, uma pequena embarcação de formato retangular 

e plano feita para pequenos transportes dos pescadores como também 
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para ser uti l izada em caso de emergência no mar; na foto 110, uma 

reunião domingueira de família em um rancho de pescadores na 

restinga: eles estavam retirando das conchas, a carne do marisco que a 

família reunida havia catado para comer naquela brincadeira; na foto 

111, o transporte da família no estuário para o lazer de f inal de semana 

na restinga (que eles chamam de costa), para o tradicional banho de 

mar nas praias isoladas da Ponta do Tubarão; na foto 112, crianças se 

contagiam com a profissão dos pais: nadando, pescando e navegando, 

assim aprendem se divertindo.

No desenvolvimento do lazer a criança descobre o destino do solo 

para as brincadeiras saudáveis como o jogo de futebol (Foto 106) entre 

os pequenos amigos e o jogo de biloca – bola de gude, pequenas bolas 

de vidro jogadas com o polegar para acertar as demais bolas do 

concorrente (Foto 113).

Dessa forma, o homem se constitui como indivíduo, território, 

cultura, sociedade e natureza. Assim também o lazer torna-se uma 

forma de manter o permanente vínculo com o lugar de forma memorável 

(CERTEAU, 1994), incorporando apego pelo seu território, sendo este, 

talvez, além da razão ecológica, um dos fatores que impulsionou 

naquela população, a luta social em defesa do seu território e dos seus 

modos de vida tornados tradicionais também em momentos de lazer. 
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4.1.3 A religiosidade 

Foto 114 -  A re l ig ios idade está presente na proc issão de Mar ia ,  anualmente em Maio. . .  

Foto 115 -  . . .  na missa de Nossa Senhora dos navegantes. . .  
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Foto 116 -  . . .  que antecede à proc issão no le i to do estuár io. . .  

Foto 117 -  . . .  rea l izada com barcos de pesca das comunidades e Diogo Lopes,  Barre i ras e 
Ser tãoz inho.  
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Foto 118 -  O le i lão é a par te  da festa  que ar recada recursos para a Igre ja  Cató l ica.  

Foto 119 -  A proc issão de São Sebast ião é real izada anualmente em janei ro .  
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Foto 120 -  A igre ja de São Sebast ião,  na comunidade de Barre i ras.  

Foto 121 -  A proc issão de São José,  em Lagoa Doce,  na festa  que ocorre anualmente no 
mês de março.  
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Foto 122 -  A missa de São José.  

Foto 123 -  A re l ig ião evangél ica cresce de forma ins ip iente na Ponta do Tubarão.  
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4.1.3.1 Considerações analít icas sobre as fotografias do indicador 
religiosidade

A religião, para Burlatski (1987, p 240), é uma das formas mais 

antigas da consciência social, que inclui três componentes principais: 

“as idéias rel igiosas (os mitos), os sentimentos rel igiosos (as 

emoções); as ações religiosas (os ritos e o culto)”. No caso que 

estamos estudando, as idéias religiosas formam um forte laço entre o 

homem do mar e as entidades divinas. O pescador é sempre um ser 

muito religioso, principalmente pelo fato de conviver constantemente 

com o perigo, tendo a sua vida entregue às forças da natureza, f icando 

a sua produção pesqueira e a sua tranqüil idade dependendo da calma 

ou da violência dos ventos e do mar. Por isso ele não sai para navegar 

sem se benzer nem pedir proteção Divina, para que retorne para a sua 

família em paz. Esse procedimento é reforçado pelos famil iares que 

ficam esperando o seu retorno. Nesse contexto, a rel igião é forte 

elemento mítico de l igação e respeito entre o homem e a natureza, 

talvez seja este o momento da humanização com as leis naturais. 

(LÉVI-STRAUSS, 1989). 

Ainda neste caso, ao observarmos as fotografias captadas de 

festas religiosas, notamos que a intensidade do sentimento religioso e 

das ações religiosas percebidos constitui-se um forte amálgama para 

coesão social daqueles grupos sociais no sentido de mobil izar toda 

uma comunidade nas atividades de devoção aos santos padroeiros. 

Pelo fato da predominância na RDS Ponta do Tubarão ser católica, 

algumas comunidades escolhem seus santos padroeiros, como vimos 

anteriormente, e dele fazem uma referência para modelar suas ações, 

depositar suas crenças, fazer seus pedidos para alcançar graça e 

solicitar proteção.

Durante as festas eles realizam novenas, missas, procissões nas 

ruas e nas águas do estuário com a participação intensa dos barcos de 

pesca e pescadores, fazem lei lões e festas sociais para arrecadação de 

recursos financeiros para a Igreja que o santo representa. 
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Na Ponta do Tubarão, conforme já havia percebido (NOBRE, 

2003), a religião católica está presente em todas as comunidades de 

forma muito consistente (representada nas imagens das fotos de 114 a 

122), com o surgimento incipiente de outras religiões cristãs como as 

evangélicas (representação mostrada na foto 123). A maior expressão 

dessa religiosidade se dá externamente nas realizações das festas 

religiosas anuais de São Sebastião, realizada em Barreiras, em 20 de 

janeiro (Fotos 119 e 120); na festa de São José, em Lagoa Doce, no 

dia 19 de março (Fotos 121 e 122); na festa de maio, o mês de Maria, 

realizada em Diogo Lopes – em 31 de maio (Foto 114); na festa de 

Nossa Senhora dos Navegantes, realizada em Sertãozinho, no dia 15 

de agosto (Foto 115 a 118) e na festa de São Francisco de Assis, 

realizada em Diogo Lopes no dia 04 de outubro. 

Essas idéias, sentimentos e ações religiosas praticados no seio 

da Ponta do Tubarão podem ser vistas como um sistema que oferece 

aos seus praticantes os recursos simbólicos para a convivência com os 

recursos materiais existentes. 

4.1.4 Os saberes tradicionais 

Foto 124 -  A preparação do escaldaréu,  um coz ido fe i to  à  base de pe ixe f resco,  água,  sa l ,  
che i ro  verde,  tomate e cebola  e ,  eventua lmente,  co lor í fero . . .  
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Foto 125 -  . . .  como um momento de estarem unidos depois  da chegada do mar .  

Foto 126 -  O saber  da t rad ição no t ratamento das doenças do corpo. . .  
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Foto 127 -  . . .  at ravés das p lantas medic ina is .  

Foto 128 -  O café da manhã com cuscuz e pe ixe é comida t rad ic ional  na Reserva.  
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Foto 129 -  A a l imentação aprox ima as pessoas,  como gera lmente acontece,  aqui  o  
mungunzá com a ta inha assada na brasa no café da manhã.  

Foto 130 -  O pe ixe na brasa e o ca lde i rão de mar isco ao fundo.  
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Foto 131 -  O fogo de lenha,  t rad ic ional  na Reserva para coz inhar  a ga l inha ca ip i ra .  

Foto 132 -  É mui to  comum t ratar  o  pe ixe fora de casa,  nas margens do estuár io  
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Foto 133 -  Um t rabalho também fe i to  por  cr ianças,  a  l impeza do pe ixe,  cu jos restos são 
comidos pe lo  gato de est imação,  numa s imbiose homem, cu l tura,  natureza.  

4.1.4.1 Considerações analít icas sobre as fotografias do indicador 
saberes tradicionais 

 Ao analisarmos as fotografias referentes aos saberes tradicionais, 

escolhemos algumas delas que contextualizassem, de um modo geral, 

este indicador, sem, contudo, restringir os saberes tradicionais a 

apenas estes procedimentos visualizados aqui, pois, entendemos que 

os saberes também estão presentes no trabalho, no lazer, na 

religiosidade, e em todas as atividades da existência do homem que 

permitam estabelecer vínculos sociais de convivência, inclusive na 

oralidade.

O conhecimento acerca de como proceder cotidianamente entre 

os seus semelhantes está enraizado naqueles que o sustentam há 

tempos imemoriáveis como um conhecimento que foi apropriado 

socialmente, na medida em que as técnicas do fazer foram sendo 

observadas, incorporadas e reproduzidas. Este fazer, este ser, este 
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agir constitui um arcabouço de informações sociais, uma rede de 

signif icados e saberes tradicionais sobre os modos de vida. 

A manutenção desses saberes também foi motivo da luta social 

desenvolvida pelos moradores da atual Reserva, a f im de valorizar o 

conhecimento local contra o capital,  pela manutenção da posse coletiva 

desses conhecimentos. Shiva (2001, p. 93-94) desenvolve uma crít ica 

as investidas desse modo de produção dominante e elabora o 

pensamento de que 

a desvalorização do conhecimento local, a negação dos 
direitos locais e, s imultaneamente, a criação dos direitos 
monopol istas do uso da diversidade biológica pela 
alegação da novidade, estão no centro da privatização do 
conhecimento e da biodiversidade.  

 Esse conhecimento tradicional, que tanto o capital globalizado 

viola em países semiperiféricos, é uma das chaves para a manutenção 

do equilíbrio homem-cultura-natureza em áreas como a Ponta do 

Tubarão. É um saber que faz parte do conjunto de procedimentos 

culturais que se eterniza na memória dos homens, perpassando de uma 

geração para outra, e de indivíduo para indivíduo, gerando e 

regenerando a complexidade social. (MORIN, 2002). 

 A preparação do escaldaréu ou escabeche (Fotos 124 e 125) – 

uma comida feita à base de peixe fresco, água, sal, tomate, cebola, 

pimentão, cozida em um grande caldeirão e, quando cozida separa-se a 

água fervida do peixe, acrescenta-se a farinha de mandioca para 

preparar um pirão e depois comer com o peixe, geralmente 

acompanhado de cachaça e conversa em um círculo de amigos -, por 

exemplo, é uma prática comum entre os pescadores. É um saber 

transmitido de pais para f i lhos, que regenera as relações entre aqueles 

que chegaram do mar e trouxeram o peixe fresco, assim como aqueles 

que estiveram em terra.  É um momento em que se caracteriza um ato 

de sociabil idade, por evidenciar a formação de um círculo no qual estão 

presentes sentimentos, emoções, afetividades, o prazer de estar junto 

novamente, além do que, um momento em que o pescador assume o 
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ato de cozinhar fora do barco. Comer junto para Cascudo (1983, p. 48) 

era pacto de aliança, fraternismo, l iame indispensável. Para ele,  

o al imento é um f ixador psicológico no plano emocional. 
Comer certos pratos é l igar-se ao local do produto. 
Comer do pão, provar do sal,  são sinônimos de 
integração, com larga documentação rel igiosa e 
folclórica, denunciando proclamação expressa de 
sol idariedade.  

 No tocante à alimentação cotidiana, observada em algumas casas da 

Reserva, notamos o quanto a comida de milho é apreciada como o 

mungunzá, o cuscuz e o anguzô58 (Foto 128), na maioria das vezes 

acompanhadas do peixe assado na brasa, geralmente no fogo de 

carvão (Fotos 129 e 130). O hábito de tratar o peixe ao ar l ivre, fora de 

casa, é muito comum, principalmente para aqueles que moram às 

margens do estuário (Fotos 132 e 133). Outra alternativa para cozinhar 

é o uso freqüente de lenha, nesse caso, para o cozimento de galinha 

caipira (Foto 131). 

 A arte de tratar dos males do corpo é outra prática que descende 

de pais para f i lhos. Na foto 126, dona Ester, uma moradora da 

comunidade do Sertãozinho, extrai o caroço da romã para espremer 

nos olhos, usando o líquido como colír io natural para doenças da visão. 

O referente da foto 127 é preparador de garrafadas. Encontrado em 

uma casa no Sertãozinho, ele disse ser oriundo de Guamaré e que 

transita por aquelas comunidades há quase dez anos, preparando e 

comercializando as garrafadas feitas com cascas de plantas 

medicinais, que carrega na sua bagagem, como o barbatimão, 

muçambê, angico, aroeira, cajueiro, urt iga branca, ameixa e oit icica, 

usado no combate à inflamações na uretra, gastrite, catarro no peito e 

tosse. Ele indica tomar uma colher das de sopa três vezes ao dia. 

 Para Lévi-Strauss (1989, p. 29) estas são técnicas conquistadas 

pela acumulação fortuita, mas também, a nosso ver, são herdadas pelo 

                                                          
58 Angu de mi lho,  massa consistente fe i ta de amido de mi lho.  
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ensinamento tanto no domínio do parentesco como no meio social. Ele 

considera que “cada uma dessas técnicas supõe séculos de observação 

ativa e metódica, hipóteses ousadas e controladas, a f im de rejeitá-las 

ou confirmá-las através de experiências incansavelmente repetidas”.   

 É conveniente reforçar que a l inguagem oral possui função 

deveras importante para a perpetuação e manutenção dos saberes 

tradicionais, tanto em outros lugares como na RDS Ponta do Tubarão. 

4.1.5 A ação do homem presente no meio ambiente 

Foto 134 -  O l ixo na rest inga Ponta do Tubarão,  de ixado por  f reqüentadores daquela pra ia ,  
most ra a presença do capi ta l  g lobal izado nas marcas dos produtos e o descuido do homem 
com o meio ambiente.  
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Foto 135 -  O resu l tado da g lobal ização também está presente em out ros lugares como no 
le i to  do estuár io . . .  

Foto 136 -  . . .  ou no manguezal .  
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Foto 137 -  Os moradores e v is i tantes também cont r ibuem inadver t idamente com a po lu ição 
de resíduos domést icos,  como restos de comida e papel  h ig iên ico usado.  

Foto 138 -  Resíduos químicos,  como o ó leo dos motores dos barcos,  também são jogados 
no le i to do estuár io por  pescadores.  
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Foto 139 -  Sem ater ro  sani tár io  ou po l í t icas públ icas para a co le ta  se le t iva e  t ra tamento 
apropr iado,  o  poder  púb l ico dest ina o l i xo para  lugares que fazem par te  do campo dunar ,  
uma proteção natura l  do lençol  f reát ico.  

Foto 140 -  Caranguejos mor tos,  cu ja  mor te  fo i  at r ibuída pe los moradores loca is  a 
catadores externos à Ponta do Tubarão,  dev ido ao suposto uso de água sani tár ia. . .  
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Foto 141 -  . . .  ou da red inha.  

Foto 142 -  O mangue é cor tado d iar iamente por  moradores para a l imentar  gado,  ov inos e  
capr inos. . .



217

Foto 143 -  . . .  ass im como também é cor tado para uso como estaca em cercas e na 
const rução de casas e ta ipa.  

Foto 144 -  A pesca de f i lhotes de pe ixes como galo,  sardinha,  serra ,  ent re  out ros d iversos,  
em fase de cresc imento,  é  uma ação que pode pre jud icar  a  pesca e a a l imentação dos  
moradores  no futuro,  po is  impede a reprodução destas espéc ies de pe ixes.   
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Foto 145 -  Normalmente os pescadores de ixam estes pe ixes jogados na be i ra  da pra ia  

Foto 146 -  A qu ixabei ra . . .  



219

Foto 147 -   . . .  e  a carnaúba também são cor tadas para f ins d iversos.  

Foto 148 -  Caranguejos mor tos por  causa desconhecida.  
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4.1.5.1 Considerações analít icas sobre as fotografias do indicador a 
ação do homem presente no meio ambiente 

 Nesta abordagem sobre a ação do homem local no meio ambiente 

pretendemos levantar reflexões tanto sobre as suas formas de operar 

indiscriminadamente sobre o seu meio, como as formas sutis de 

ocupação deste solo pelo capital. A nossa intenção não é mostrar uma 

imagem negativa daquela população tradicional, mas revelar alguns 

procedimentos não condizentes com a perspectiva de uma sociedade 

tradicional, na tentativa de apontar problemas ambientais existentes no 

local, para que este estudo sirva de parâmetro para a governabil idade 

desta Unidade de Conservação, e de alerta para população. 

Durante as nossas incursões pelas comunidades da Reserva, 

coletamos dados que nos chamaram a atenção e que acreditamos 

poderiam servir de referenciais para a discussão acerca da Educação 

Ambiental como uma das molas mestras para a preservação e para a 

manutenção da diversidade biológica e cultural existente na Reserva. 

Chamamos a atenção para as fotos enumeradas entre 134 e 148. 

Elas representam uma das maneiras de olhar de fora para dentro 

daquele espaço, tendo em vista que o olhar ora desenvolvido de dentro 

para dentro, para muitos dos que lá habitam, tornou-se habitual e 

comum pela permanente convivência com estes quadros, de tal forma 

que a percepção crít ica sobre aqueles procedimentos tornou-se diluída. 

Além disso, intencionamos mostrar o quanto o homem local e o 

visitante da Reserva são inadvertidamente intermediários da agressão 

ao meio ambiente. Essa intermediação pode ser vista, na foto 134, que 

mostra o l ixo depositado na restinga Ponta do Tubarão por 

freqüentadores daquelas praias, que apesar de isoladas, possuem a 

marca do homem moderno, influenciado pelo consumismo desenfreado 

do capital ismo dominante, e um dos signos do capital globalizado 

estampado em uma logomarca de refr igerante; na foto 135 essa mesma 

marca reaparece, desta vez em um gradeado que serve como depósito 

para as garrafas daquela bebida, desprezado no leito do estuário Ponta 

do Tubarão. Na foto 136, surge outra marca de refrigerante em garrafa 
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plástica no meio do manguezal onde medram brotos de mangue. Torna-

se importante fr isar que estas imagens aparecem como uma 

representação de algo cuja dimensão é melhor percebida quando se 

percorre os leitos do estuário e os meandros dos manguezais.

Os restos de papéis e dejetos jogados no estuário (Foto 137), 

óleo combustível uti l izado em motores de barcos de pesca e 

descartado no leito do estuário (Foto 138), o l ixo jogado nas dunas 

(Foto 139) refletem a necessidade de instrução sobre relacionamento 

ecológico com o meio ambiente para aquele morador que efetivou tal 

ação, assim como para os demais.

O caranguejo morto sobre a lama (Foto 140), o caranguejo morto 

preso na redinha (Foto 141), uma armadilha feita com fios de cordões 

ou ráfia presos a raízes de mangues, denotam a presença de 

caranguejeiros estranhos à comunidade. A foto 140 mostra um 

caranguejo cuja mortandade - anunciada em conversas informais pela 

comunidade de Diogo Lopes, na época em que esta fotografia foi feita 

em fevereiro de 2005, teria sido provocada por asfixia destes pelo uso 

de água sanitária empregada por caranguejeiros de fora. No entanto, 

esta informação não foi comprovada, tendo sido venti lada pela 

presença destes catadores no mangue. Da mesma forma essa 

mortandade pode se dá pelo emprego da redinha para capturar 

caranguejos.

A redinha é uti l izada para que o caranguejeiro possa se deslocar 

no mangue enquanto o caranguejo é preso ao sair da toca, 

possibil i tando o seu retorno posterior para resgatá-lo. Contudo, por 

alguma razão, nem sempre esse retorno ocorre, o que provoca a morte 

do crustáceo, sendo a sua decomposição um fator de afastamento de 

outros da sua espécie daquele local anteriormente habitado por sua 

colônia.

O corte da vegetação do mangue (Fotos 142 e 143) é freqüente 

entre alguns moradores do lugar. No primeiro caso este é feito para a 

obtenção da rama que será destinada para alimentação das criações de 

bovinos, ovinos e caprinos; no segundo caso, o corte é feito para a 

uti l ização de estacas e moirões para cercas ou construção de casas, no 
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uso de caibros, ou mesmo para a construção das cavernas de 

embarcações. A caverna do barco é o vazio interior deste, espaço oco, 

vão interno no qual se guardam colchões, cordas e outros diversos 

materiais uti l izados durante a pesca. 

No que se refere à pesca feita com tresmalho nas margens do 

oceano, observa-se, de um modo geral, o descaso com a pesca de 

fi lhotes de peixes como sardinha, galo, serra, arraia, espada, entre 

outros que são abandonados na praia enquanto morrem (Fotos 144 e 

145). Estes peixes são capturados naquelas redes principalmente pelo 

fato de estas possuírem malhas muito estreitas impossibil i tando a sua 

passagem para o outro lado, no qual se encontra a imensidão do mar. 

Estes f i lhotes não são devolvidos ao mar, f icando expostos ao sol 

enquanto agonizam e depois são consumidos pelas gaivotas que 

circundam os pescadores e pelos urubus que visitam a praia quando 

está isolada. 

A foto 146 mostra uma quixabeira derrubada, a foto 147 mostra 

um parque de carnaúbas parcialmente cortado. No primeiro caso, esta 

árvore é uti l izada, em algumas vezes, também para a construção de 

cavernas de barcos por apresentar curvatura apropriada para isso. As 

carnaúbas servem para a fabricação de l inhas de sustentação para 

coberturas de tetos na construção de casas, sendo muito apreciada 

pela sua resistência ao cupim e sua resistência mecânica, como 

também por se constituir um material de construção sem nenhum custo 

f inanceiro para o devastador. Além disso, as carnaúbas também são 

cortadas por habitantes do lugar quando recebem propostas de vendê-

las para terceiros também uti l izarem em construção.  A foto 148 

representa o aparecimento inesperado de caranguejos mortos na 

margem do estuário, presenciado em agosto de 2005, sem explicação. 

Ao expormos nossas análises sobre a categoria Sociocultural, 

através dos indicadores Trabalho, Lazer, Religiosidade, Saberes 

Tradicionais e Ação do homem local no meio ambiente, vimos que estes 

constituem elementos fundamentais para a constituição dos modos de 

vida. São a base para que o homem tenha condições de viver e de 

fazer sua história. Através deles, o homem se relaciona com seus 
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semelhantes, constrói sua l inguagem, procria, habita, bebe, come, 

veste-se, relaciona-se com a natureza como anunciou Marx. Nesse 

sentido, a luta social dos habitantes de Barreiras, Diogo Lopes e 

Sertãozinho, é melhor compreendida depois do conhecimento 

propiciado pela Fotocartografia Sociocultural. 

4.2 SINGULARIDADES NATURAIS DA PONTA DO TUBARÃO 

 Para f inalizar esta parte invertemos o nosso percurso. Em vez de 

analisarmos as fotografias logo após a exibição destas, por se tratar de 

belezas naturais, resolvemos mostrar um inventário do que possui 

aquela Reserva como recursos para um turismo não predatório do meio 

ambiente, com o devido cuidado para não falseá-lo em uma espécie de 

turismo sustentável que atenda aos anseios do capital. Em consonância 

com Braz e Calvente (2003,p 176) acreditamos que  

O tur ismo em paisagens naturais, ao ser promovido como 
mercadoria, com a procura de obtenção de lucros, corre 
um sério r isco de ultrapassar a capacidade de carga 
(caso o estudo de capacidade de carga tenha sido fei to, o 
que não ocorre em muitos casos) e trazer impactos 
ambientais signif icat ivos. A inserção da comunidade local 
na atividade turíst ica é um processo que representa 
custos e que leva tempo e assim, para que o turismo seja 
organizado com seriedade e preocupações reais com o 
ambiente (como um todo, e não apenas com elementos 
dos sistemas naturais),  uma lógica que não privi legia o 
econômico é a que precisa estar em ação. O que ocorre, 
em muitos casos, é a uti l ização dos termos 
‘desenvolvimento sustentável ’ ,  ’sustentabi l idade’ e 
‘ tur ismo sustentável ’  como estratégias de ‘eco-
marketing’.  

Por f im, exibimos a seguir, o panorama deste potencial natural. 
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Foto 149 -  O amanhecer  nas margens do estuár io  Ponta do Tubarão.  

Foto 150 -  O amanhecer  nas águas do estuár io  Ponta do Tubarão.  
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Foto 151 -  A be leza in ter ior  da f loresta de mangue,  conhec ido como mangue branco.  

Foto 152 -  O amanhecer  nas dunas e no parque de carnaúbas.  
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Foto 153 -  O ser tão encont ra  o  mar .  As caracter ís t icas da caat inga presentes da cactácea 
coroa-de- f rade no se io da Reserva Ponta do Tubarão.  

Foto 154 -  As caracter ís t icas l i torâneas presentes nas pra ias da rest inga Ponta do 
Tubarão.  
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Foto 155 -  A formação de lagos nas encostas das dunas.  

Foto 156 -  As be lezas das curvas formadas nas dunas pe lo  movimento dos ventos.  
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Foto 157 -  O surg imento de prováveis  fósse is  de vegeta is  a f lorados pela  ação dos ventos.  

Foto 158 -  O entardecer  monocromát ico em tons azu is  natura is ,  v is to do Ser tãoz inho.  
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Foto 159 -  Do lado de cá o estuár io ,  do out ro  lado o mar ,  ent re  os do is  a  rest inga presente 
como um c in turão natura l  protetor  do mangue.  

Foto 160 -  As gamboas,  le i tos  internos dos manguezais  –  um encontro  com a harmonia da 
natureza.  
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Foto 161 -  A v is ta exter ior  da f lo resta de mangue branco.  

Foto 162 -  De tarde,  o  estuár io e  os movimentos remansosos das suas águas. .   
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Foto 163 -  O a lvorecer  nas carnaúbas.  

Foto 164 -  A so l idão dos barcos no estuár io  Ponta do Tubarão.  
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Foto 165 -  O por  do so l  no estuár io.  

Foto 166 -  O estuár io Ponta do Tubarão quase noturno.  
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Foto 167 -  O estuár io noturno.  

Foto 168 -  A v ida medra,  o  c ic lo  se regenera,  o  meio se auto-organiza no estuár io  Ponta 
do Tubarão.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observamos, ao longo da pesquisa, que o modo de produção 

capital ista, na implementação do seu avanço global, tem assomado 

principalmente nos países semiperiféricos. Nestes países a força de 

inserção do seu poder capital ista é efetivada, na maioria das vezes 

sem pressão oposta, em face do seu elevado potencial de investimento 

f inanceiro para o domínio global no campo econômico, polít ico e 

cultural, constituindo, dessa forma, em linhas gerais, o fenômeno da 

globalização.

 Esse fenômeno está presente em todos os setores da vida social 

prejudicando a investida emancipatória de comunidades tradicionais 

dos países semiperiférico, que geralmente arcam com os prejuízos e 

desigualdades sociais produzidos pela globalização. 

Mesmo assim, este fenômeno tem encontrado uma força contrária 

ao seu avanço global: a globalização contra-hegemônica, através de 

diversos movimentos em defesa da economia, da igualdade social, do 

meio ambiente como foi o caso do Fórum Social Mundial realizado em 

janeiro de 2003, ano em que foi criada a RDS Ponta do Tubarão. 

Este movimento evidencia uma tendência para a organização das 

camadas da classe trabalhadora, de um modo geral, partindo de baixo 

para cima, na perspectiva de enfrentar a classe dominante, regente da 

globalização autoritária. É um movimento contra-hegemônico que 

também faz uso de armas disseminadas pela própria globalização 

hegemônica, como por exemplos as novas tecnologias, em especial a 

Internet, o que faz com que as organizações não-governamentais se 

articulem e se proliferem mundialmente. 

Em vista disso, concluímos que a luta social empreendida, 

inicialmente pelos moradores das comunidades de Barreiras, Diogo 

Lopes e Sertãozinho, no município de Macau/RN, nos anos de 1995, 

2000 possui as características de uma investida contra-hegemônica,

cujos atores coletivos privi legiaram uma ação transformadora na 

contramão do capital ismo globalizado e hegemônico. A globalização 

encontrou na RDS Ponta do Tubarão uma reação pelos seus 
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moradores, em defesa dos seus territórios e dos seus modos de vida 

tradicionais, sendo esta uma das possibil idades de refrear o avanço da 

predação em áreas importantes para o equilíbrio da biosfera. As áreas 

de manguezais e estuarinas são importantes berços de reprodução e 

equilíbrio natural das populações marinhas, assim como as restingas

são barreiras naturais de proteção às comunidades situadas nas suas 

proximidades como também, de proteção ao ecossistema de 

manguezal. No caso da RDS Ponta do Tubarão, o manguezal e o 

estuário estão localizados entre as comunidades e a restinga. 

A resistência dos moradores destas comunidades aos 

empresários ital ianos e aos empresários carcinicultores, assim como as 

ações articuladas e organizadas por esses moradores nos intervalos 

entre os anos de 1995 e 2003, resultando na criação a RDS Ponta do 

Tubarão (Macau/RN e Guamaré/RN), foram ações típicas de atores 

coletivos que investiram sem medos, para privi legiar a ação contra-

hegemônica, a f im de defender a propriedade coletiva e os direitos de 

continuar usufruindo dela e dos seus recursos naturais como vinham 

fazendo tradicionalmente. A RDS Ponta do Tubarão é a única Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável do estado, possuindo a característica 

peculiar de haver sido criada a partir de uma reivindicação popular, 

diferente da forma de criação de Unidades de Conservações nacionais 

que, em geral, são criadas por iniciativa do poder público. 

Uma ação desta natureza signif ica a tentativa de investir no 

estímulo às relações internas da economia local e comunitária, de 

pequena escala, diversif icada, fort if icada pela união e pela 

solidariedade. A reconquista do espaço como referencial para a 

manutenção dos modos de vida tradicional é outra característica destes 

atores coletivos, assim como a descoberta do signif icado deste lugar, 

como espaço de sociabil idade e por isso possibil i ta o posicionamento

contrário ao avanço da predação ambiental pelo capital ismo. 

Para compreendermos esta luta social e os motivos que a levaram 

à efetivação da recuperação do território e a preservação dos modos de 

vida tradicionais, delineamos uma estratégia metodológica para a 
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coleta de dados, o que pode ser configurada como uma das 

originalidades da Tese: a Fotocartografia Sociocultural. 

Após experimentá-la concluímos que esta foi adequada às nossas 

necessidades empíricas, tendo em vista possuir virtualidades analít icas 

que nos possibil i taram desvendar os motivos da luta social na Ponta do 

Tubarão. Esta estratégia metodológica também nos possibil i tou mapear 

imageticamente, através de uma associação de técnicas e 

procedimentos que envolvem a fotografia, o it inerário de constituição 

deste espaço e as práticas socioculturais, como modos de vida 

cotidianos.

Por isso acreditamos que a Fotocartografia Sociocultural possui 

relevância como estratégia metodológica por contribuir para o 

conhecimento de particularidades históricas e o entendimento de 

questões socioculturais do cotidiano. Com base em uma categoria que 

denominamos Sociocultural, analisamos a produção material dos modos 

de vida, observando indicadores como o trabalho, o lazer, a 

rel igiosidade, os saberes tradicionais e a ação do homem local no meio 

ambiente, percebendo a articulação entre eles para a constituição e 

manutenção da tradição local. 

 Contudo, advertimos que Fotocartografar não é exclusivamente,

fotografar. Fotocartografar é desenvolver um mapeamento investigativo 

que associa técnicas, tais como: o mapeamento pelo registro 

fotográfico, a observação, a entrevista, a pesquisa documental e a 

pesquisa bibliográfica, promovendo relações de proximidades com o 

referente, com o motivo do estudo, para a elaboração de uma 

exposição analít ica e reflexiva acerca dos resultados obtidos em campo 

pelo pesquisador-fotocartógrafo.

No it inerário da discussão acerca da Fotocartografia e dos modos 

de vida, pensamos que estes são configurados pela associação de 

atividades cotidianas e comuns um grupo, tendo como meio uma 

l inguagem também comum, constituída por atores sociais coletivos, 

vivendo em um mesmo cenário sociocultural e repassado de geração 

em geração.
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Ressaltamos, contudo, que no contexto em que se encontra a 

RDS Ponta do Tubarão, a manutenção da ação contra-hegemônica 

necessita ser ancorada em uma educação crít ica, em dois âmbitos de 

geração de conhecimento: a comunidade e a escola. 

No contexto comunitário, a educação crít ica na RDS Ponta do 

Tubarão deveria ser voltada para pescadores, agricultores e l ideranças 

comunitárias, orientada por discussões acerca de temáticas como 

poder, cidadania, globalização, capital ismo, direito, dominação, 

trabalho, mais-valia, al ienação, ideologia, lutas sociais, produção não 

capital ista, meio ambiente, educação ambiental, assim como a 

intensif icação a formação universitária de professores, uma ação já 

empreendida na atualidade. 

Nesta perspectiva, tal função l ibertadora cabe, inicialmente, à 

Universidade Pública, como uma Universidade intervencionista, que 

promova um movimento de f luxo cícl ico horizontal cuja característica 

seja a de enlaçar-se à comunidade com base na ecologia dos saberes, 

para que se legit ime como uma Instituição contra-hegemônica, e a 

postos para a articulação entre o saber científ ico e o saber tradicional. 

Deve ser uma Universidade direcionada para o exercício da pesquisa, 

do ensino e da extensão, visto que a associação destas l inhas de ação 

de uma Instituição de Ensino Superior pode decorrer na emancipação 

social para os atores envolvidos na sua intervenção, que, a nosso ver 

deve orientar sobre a importância da preservação do meio ambiente 

como propriedade coletiva e palco para a manutenção dos modos de 

vida tradicionais para as novas gerações. 

No contexto escolar, a educação crít ica deveria priorizar uma 

educação no sentido lato, tendo como princípios os temas transversais 

abordando nestes, assuntos diversos como educação ambiental, saúde 

e meio ambiente, cultura e tradição. Uma educação voltada para as 

gerações daqueles que empreenderam um movimento transformador,

na perspectiva de formar cuidadores do meio ambiente, um sujeito 

capaz de se relacionar com a natureza como uma extensão de si, capaz 

de cuidar, proteger e defendê-la conscientemente. Uma educação que 

priorize a formação de aprendizes de gestores desta UC, com a 
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percepção de valores como a ética e a honestidade, para que as 

experiências desenvolvidas ao longo da administração do Conselho 

Gestor possuam um caráter democrát ico e inclusivo. Nesse sentido, a 

universidade deveria assumir um papel de divulgadora dessas ações, 

para que sirva de reflexão para as gerações vindouras. 

Por f im, acreditamos que com este trabalho estamos contribuindo 

para a configuração de um banco de documentação escrita-visual de 

ocorrências socioculturais na RDS Ponta do Tubarão, no período em 

estudo, esperando que este sirva de fonte de pesquisa para moradores 

das comunidades da Ponta do Tubarão, estudantes e comunidade 

externa, assim como para os órgãos gestores desta UC facil i tando a 

sua governabil idade. Para este f im, dois exemplares desta Tese serão 

encaminhados à população de RDS Ponta do Tubarão, f icando à 

disposição para consulta sob a salvaguarda do Conselho Gestor 

daquela Unidade de Conservação e do IDEMA/RN. 

Ao tecermos estas l inhas finais, fazemos acreditando que este 

trabalho termina recomeçando. Por isso a estrada do início reaparece 

na abertura destas l inhas conclusivas, como um portal para a busca 

recursiva do conhecimento, baseado na teia da vida, reunindo os 

organismos vivos da RDS Ponta do Tubarão, aos demais seres do 

universo, enquanto grãos e sementes não transgênicos, que poderão 

germinar outras ações polít icas em defesa da biodiversidade e da 

solidariedade planetária. Nesta perspectiva pensamos que devemos 

algo ao meio popular, não apenas à RDS Ponta do Tubarão, muito 

maior do que aquilo que nos foi oferecido para compilarmos esta 

pesquisa. Algo cuja ação devolutiva está na nossa prática de mil i tante 

pela disseminação do conhecimento científ ico, pela valorização do 

saber tradicional, na defesa do meio ambiente planetário, no empenho 

missionário pela reinvenção da emancipação social. 
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ANEXO A – Recomendações e Moção do I Encontro Ecológico de 
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ANEXO D – Diário Oficial do Rio Grande do Norte – Nº 10.534 – Ano 
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