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A pesca assemelha-se à poesia: é necessário nascer pescador. 

                                                                               (Izaak Walton) 



RESUMO 

 

 

Pesca Artesanal entre Mudanças Socioambientais: Estudo de caso na APA Bonfim-

Guaraíra/RN-Brasil  

 

A pesca artesanal representa uma das mais importantes atividades econômicas do Rio Grande 

do Norte (RN), constituindo-se na principal forma de sobrevivência e renda para muitas 

famílias. O litoral sul do RN tem forte tradição pesqueira, tanto na exploração de peixes 

quanto na coleta de moluscos às margens da Lagoa de Guaraíra (APA Bonfim-Guaraíra). Nos 

últimos anos as comunidades pesqueiras se tornaram mais vulneráveis às influências externas, 

uma vez que estão expostas as mudanças socioeconômicas e ambientais. Essas mudanças 

exigem adaptações dos pescadores às distintas condições do meio, já que os sistemas sociais e 

naturais são impulsionados por processos de reorganização e readaptação. Assim, o presente 

estudo tem o objetivo geral de analisar as principais mudanças socioambientais ocorridas em 

comunidades pesqueiras, a partir do entendimento dos pescadores e marisqueiras sobre essa 

problemática. Como objetivos específicos buscaram-se: delinear o perfil socioeconômico, as 

perspectivas e dificuldades dos pescadores e marisqueiras e investigar as principais mudanças 

sociais e ambientais ocorridas nas comunidades pesqueiras de Patané e Camocim (Arez/RN). 

A metodologia utilizada foi qualitativo-quantitativa com as técnicas de observação em campo 

e entrevistas abertas e semiestruturadas aplicadas aos representantes da Colônia de Pesca, aos 

pescadores e as marisqueiras. Entre os meses de Janeiro a Julho de 2014 foram aplicadas as 

entrevistas semiestruturadas com 41 interlocutores de Patané e 23 de Camocim; totalizando 

64 pessoas. Os resultados indicaram que os interlocutores têm idade entre 40 a 60 anos; 

possuem apenas o nível de ensino fundamental incompleto; são casados e têm filhos; 

sobrevivem com um rendimento mensal menor do que um salário mínimo e não estão 

recebendo o seguro defeso. O estudo de caso também revelou que os problemas 

socioeconômicos e ambientais refletem em mudanças na reprodução, organização e divisão 

social do trabalho, gerando modificações adaptativas das famílias às influências externas, 

advindas diretamente de outras atividades econômicas e da pressão do mercado e 

indiretamente, do turismo. Dessa forma, as adaptações ao cenário de mudanças se 

apresentaram como favoráveis aos aspectos econômicos e no que tange aos aspectos 

socioambientais, desfavoráveis. Em suma, a atividade pesqueira se desenvolve em meio a 

entraves técnicos, burocráticos e financeiros, circunscritas na necessidade cotidiana de 

homens e mulheres é o fator determinante na disposição de continuar no exercício da pesca e 

mariscagem na Lagoa de Guaraíra, espaço que representa as relações sociais, práticas e 

costumes transmitidos no decorrer da história local através da memória social dos mais velhos 

para os mais jovens. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pesca Artesanal. Comunidades Pesqueiras. Mudanças 

Socioambientais. Área de Proteção Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Artisanal Fisheries between Social and Environmental Change: Case study in APA Bonfim-

Guaraíra/RN-Brazil 

 

 

Artisanal fishing is one of the important economic activities of Rio Grande do Norte (RN), 

becoming the main form of survival and income for many families. The southern coast of RN 

has strong fishing tradition, both in exploitation of fish as in the collection of mollusks on the 

banks of Guaraíra Lagoon (APA Bonfim-Guaraíra). In recent years, fishing communities have 

become more vulnerable to outside influences, since the socio-economic and environmental 

changes are exposed. These changes require adjustments to the fishermen to different 

environmental conditions, as the social and natural systems are driven by reorganization and 

upgrading processes. The living conditions in fishing communities are objective and 

necessary in different ways, according to a selection that is cultural, so adaptable. This study 

has the general objective to analyze the main environmental changes in fishing communities, 

based on the understanding of fishermen and mollusk fisherwomen about this problem. The 

specific objectives searched to: describe the socioeconomic profile, prospects and difficulties 

of fishermen and mollusk fisherwomen; investigate the major social and environmental 

changes in the fishing communities of Patané and Camocim (Arez/RN). The methodology 

was qualitative-quantitative with the techniques of observation in the field and open and 

semistructured interviews applied to representatives of Cologne fishing, fishermen and 

mollusk fisherwomen. Between the months of January to July 2014 were applied semi-

structured interviews with 41 interlocutors in Patané and 23 of Camocim; totaling 64 people. 

The results indicated that the interlocutors are aged 40 to 60 years; have only completed 

elementary school level; are married and have children; survive on less than a minimum wage 

income and they are not receiving employment insurance. The case study also revealed that 

the socioeconomic and environmental problems reflected in changes in reproduction, 

organization and social division of labor, which generates adaptive changes of families to 

external influences, resulting directly from other economic activities and market pressure and 

indirectly from tourism. Therefore, adaptations to changes scenario presented as favorable to 

economic aspects and unfavorable to the social and environmental aspects. In short, the 

fishery develops on technical, bureaucratic and financial obstacles, in the everyday needs of 

men and women is the determining factor in willingness to continue exercising fishing and 

shell fishing on Guaraíra Lagoon, space representing relations social, practices and customs 

transmitted in the course of local history through social memory of the oldest to the youngest. 

 

KEYWORDS: Artisanal Fishing. Fishing Communities. Socio-environmental changes. 

Environmental Protection Area. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL/JUSTIFICATIVA 

 

 A pesca é um importante modo de vida e sobrevivência para a maioria das populações 

costeiras e estuarinas no mundo (MUALLIL et al., 2013). Grande parte dos recursos 

pesqueiros capturados é proveniente da pesca artesanal, modalidade que emprega 

aproximadamente 51 milhões de pessoas ao redor da costa mundial (FAO, 2012). 

 A pesca artesanal é predominante em áreas tropicais, e geralmente desenvolve-se em 

pequenas biocenoses que dependem de recursos naturais locais, tanto para a sobrevivência 

quanto para a comercialização (BERKES et al., 2006). As formas de vida nessas comunidades 

não estão fixas no tempo e sofrem influências externas na sua dinâmica socioeconômica e 

cultural (PROST, 2007). 

Nas últimas décadas, o corpo social que desenvolvem o ofício pesqueiro tornara-se 

mais vulnerável às influências externas, visto como estão expostas às mudanças 

socioeconômicas e ambientais que vem ocorrendo pela costa mundial (DELICADO et al., 

2012).  Essas alterações são provenientes das rápidas vissitudes nos sistemas sociais e 

culturais, advindas da globalização, do crescimento populacional e do aperfeiçoamento 

tecnológico, assim como das mudanças climáticas e ambientais que interferem e ameaçam a 

interação dinâmica entre as populações costeiras e seu meio ambiente (BERKES, 2010; 

LEITE; GASALLA, 2013). 

As transmutações ocorridas exigem adaptações dos pescadores às distintas condições 

do meio, o que se reflete em suas condições de trabalho e obtenção de renda, responsáveis 

parcialmente pelas diferenças técnicas e socioculturais entre as diversas comunidades 

pesqueiras ao redor do mundo (CAPELLESSO; CAZELLA, 2011).  

As comunidades dependentes dos recursos pesqueiros são afetadas mais rapidamente 

pelas mudanças nos ecossistemas costeiros, assim como em suas relações e sistemas sociais 

(FRIESINGER; BERNATCHEZ, 2010). Os pescadores artesanais são testemunhas cotidianas 

destas, e algumas vezes, agentes dessas transformações, embora – em larga medida, 

influenciados por fatores externos a realizá-las ou desprovidos de poder para intervi-las 

(DELICADO et al., 2012). 

No Brasil, desde a década de 1970, a pesca artesanal convive com a falta de 

investimento do Governo Federal que durante muitos anos incentivou apenas a pesca 

industrial, contribuindo para os conflitos e impactou negativamente os estuários e áreas 

costeiras utilizadas pelos pescadores artesanais (DIEGUES, 1999). Compreende-se que, desde 
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então, as comunidades pesqueiras têm passado por transformações desencadeadas tanto pelos 

aportes tecnológicos (simples ou complexos) quanto pelos aportes políticos e socioculturais. 

A pesca artesanal brasileira se destaca em produção e ocupação de mão-de-obra; mais 

de 600 mil brasileiros sustentam suas famílias e geram renda para o país trabalhando nesta 

atividade (MPA, 2013). Na região Nordeste, a pesca artesanal possui grande 

representatividade econômica e social para os que vivem desta ocupação. O Rio Grande do 

Norte (RN) possui 98 comunidades litorâneas distribuídas ao longo de 410 km de extensão 

costeira, onde cerca de 20 mil pessoas estão diretamente empregadas na condição de pescador 

profissional e considerando aquelas indiretamente envolvidas, o número sobe para 65 mil 

pessoas (BRASIL, 2012; IBAMA, 2010). 

Pesquisas voltadas para pesca artesanal, além da análise dos recursos ambientais, 

também tem se preocupado com as dinâmicas sociais envolvidas, ou seja, com os processos 

de mudanças e adaptações inerentes ao cotidiano das comunidades pesqueiras (BEGOSSI, 

2008).  

No Brasil e em outros países, existe uma vasta literatura produzida nos últimos anos a 

respeito das características socioeconômicas da atividade pesqueira, como em Bail e Branco 

(2007); Capellesso e Cazella (2011); Harayashiki et al. (2011);  Lima et al. (2012); Muallil et 

al. (2013); sobre os problemas sociais e ambientais que atingem as comunidade de pesca, 

analisados por Tumwesigye et al. (2012); Guyader et al. (2013); Hallwass et al. (2013); 

Pitcher e Cheung (2013); e também em relação a gestão e aos impactos das áreas de proteção 

ambiental em locais de atividade pesqueira, investigados por Begossi (2008); Seixas e 

Kalikoski (2009); Mascia et al. (2010) e Rees et al. (2013). 

No RN, pesquisas recentes sobre a pesca foram desenvolvidas por Miller (2002), na 

qual a autora analisou a organização social e a relação da comunidade com seu ambiente, em 

Barra de Tabatinga. Já Knox (2007) trabalhou no litoral norte do RN, analisando os modos de 

vida e sua relação com a pesca na comunidade de Pitangui.  Quanto à Silva (2012), o autor 

identificou as inovações tecnológicas e os processos de fragmentação na pesca artesanal, 

utilizando a memória social como recurso metodológico aplicado nas comunidades de Barra 

do Cunhaú e Baía Formosa. 

Apesar das importantes pesquisas mencionadas, ainda existem lacunas de informações 

sobre as mudanças ocorridas na pesca artesanal e, sobretudo, como essas vissitudes afetam as 

relações sociais e econômicas das famílias, principalmente na perspectiva dos próprios 

pescadores. Diante da problemática aqui exposta, novos estudos que preconizem a análise dos 

discursos dos efeitos das mudanças sobre as comunidades pesqueiras e seu meio ambiente são 

fundamentais para o entendimento e esclarecimento dessas lacunas persistentes. 



14 

 

O problema que induziu a realizar esta pesquisa foi a ocorrência de mudanças nos 

estratos social e ambiental em comunidades pesqueiras do Litoral Sul do RN, especialmente 

no município de Arez, onde não foram encontrados estudos nessa perspectiva. Observa-se que 

em municípios vizinhos, como Tibau do Sul e Nísia Floresta, existem muitas pesquisas 

publicadas sobre os impactos de outras atividades econômicas, como o turismo, nas 

comunidades pesqueiras e nos estuários da região.  

Assim, o estudo traz como questão central analisar quais as principais mudanças 

socioambientais ocorridas na pesca artesanal de Patané e Camocim (Arez/RN), a partir do 

entendimento dos pescadores e marisqueiras sobre essa problemática. Uma vez que a pesca 

artesanal desenvolvida no estuário da Lagoa de Guaraíra tem grande relevância produtiva, 

social e cultural para as famílias das respectivas comunidades.  

A motivação para realizá-la nessas duas comunidades foi decorrente da leitura do livro 

de Miller (2012), intitulado Pescadores e Coletoras de Patané/Camocim: aspectos da 

adaptação humana aos manguezais do Rio Grande do Norte, desenvolvida no início dos anos 

2000 em uma perspectiva Etnobiológica. Por conseguinte, fomos instigadas a investigar quais 

mudanças estão ocorrendo nessas comunidades pesqueiras e os motivos que a condicionaram, 

para assim compreender através da perspectiva dos pescadores e marisqueiras como essas 

transformações têm afetado o cotidiano local.  

As comunidades selecionadas realizam a pesca no estuário da Lagoa de Guaraíra que, 

no ano de 1999, foi decretada como Área de Proteção Ambiental (APA) Bonfim-Guaraira. 

Entretanto, nos últimos 15 anos, o estuário da APA tem sofrido impactos devido à 

coexistência de outras atividades econômicas instaladas na região.  

No território da APA Bonfim-Guaraíra, são desenvolvidas atividades impactantes, 

sendo observados os cultivos em larga escala do camarão em viveiros (carcinicultura) e da 

cana-de-açúcar, bem como a ocupação antrópica intensiva do seu litoral, além da pesca e 

extração de moluscos predatória (entraremos em detalhes no capítulo 2), atuante na região nos 

últimos anos.  

Esses elementos de mudanças no ecossistema estuarino têm provocado impactos 

diretos sobre as características socioeconômicas de seus habitantes e também da atividade 

pesqueira, principalmente nas comunidades de Patané e Camocim, já que a maior parte da 

população depende direta ou indiretamente da pesca artesanal e da extração de moluscos e 

crustáceos para a sobrevivência. 

 A relevância social do estudo se respalda em buscar entender a realidade de 

comunidades que tem a pesca artesanal como principal fonte produtiva. No entanto, são 

vulneráveis às mudanças socioeconômicas e ambientais que se reproduzem no ambiente 
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estuarino. Quanto à relevância para a comunidade científica o estudo poderá impulsionar 

novas pesquisas que visem desenvolver estratégias de melhorias para a gestão associada para 

a pesca artesanal e com o intuito de manter a integridade socioambiental da APA Bonfim-

Guaraíra.  

Diante dessa conjuntura, o trabalho se justifica em trazer contribuições relevantes 

sobre as mudanças que vem ocorrendo no litoral do RN, além de dar visibilidade aos 

processos de transformações nas comunidades de pesca que tem sido pouco discutidos nos 

estudos desenvolvidos pelo litoral sul potiguar. 

Nesse contexto, a pesquisa parte da hipótese de que as mudanças na pesca artesanal de 

Patané e Camocim ocorreram devido à falta de gestão apropriada da APA Bonfim-Guaraíra. 

Atrelado a este, o objetivo geral é analisar as principais mudanças socioambientais ocorridas 

nas duas comunidades pesqueiras, a partir do entendimento dos pescadores e marisqueiras 

sobre essa problemática. 

Ao buscar o objetivo geral, traçaram-se os seguintes objetivos específicos: delinear o 

perfil socioeconômico, as perspectivas e dificuldades dos pescadores/ marisqueiras e 

investigar as principais mudanças socioambientais ocorridas nas comunidades pesqueiras. 

      Esta dissertação obedece à seguinte estrutura: Introdução (apresentando a área 

temática do estudo, a importância e relevância da pesquisa, o estado da arte, as lacunas das 

pesquisas e os objetivos do estudo); fundamentação teórica (conceitos e teorias utilizados para 

desenvolver a pesquisa); caracterização da área de estudo (localização e informações do local 

da pesquisa); metodologia geral (método e técnicas da pesquisa, amostragem, coleta, registro 

e análise dos dados), por três capítulos constituídos de artigos científicos e as considerações 

finais da pesquisa.  

No primeiro capítulo é apresentado o artigo intitulado Pesca Artesanal no Litoral Sul 

Potiguar: Perfil Socioeconômico, Dificuldades e Perspectivas. Esse foi formatado e 

submetido segundo as normas da revista Caatinga, possuindo como objetivo delinear o perfil 

socioeconômico de pescadores e marisqueiras em duas comunidades com tradição pesqueira, 

localizadas no município de Arez, litoral sul do RN. Essa publicação configura-se como base 

de análise em um contexto de mudanças socioambientais nos últimos anos, porquanto a pesca 

realizada no estuário da Lagoa de Guaraíra, no ano de 1999, foi decretada como Área de 

Proteção Ambiental Bonfim-Guaraíra. Entretanto, nos últimos 15 anos, o estuário tem sofrido 

impactos devido à coexistência de outras atividades econômicas instaladas na região e 

também pela extração predatória dos moluscos. Esses problemas têm provocado alterações no 

ecossistema estuarino, com reflexos e transformações diretas sobre as características 

socioeconômicas de seus habitantes e também da atividade pesqueira.  
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O segundo capítulo é composto pelo artigo intitulado Mudanças Socioambientais: O 

Caso da Pesca Artesanal no Complexo Lagunar Bonfim Guaraíra – RN/Brasil. Este, 

formatado e submetido de acordo com as normas da revista Ambiente & Sociedade e teve 

como intuito analisar as principais mudanças socioambientais ocorridas em duas comunidades 

pesqueiras do Litoral Sul do RN, a partir do entendimento dos pescadores e marisqueiras. 

Nesse último, buscou-se – através da interlocução discursiva dos próprios pescadores e 

marisqueiras, contextualizar as mudanças previamente citadas no primeiro artigo, mas que 

ainda não tinham sido analisadas de acordo com as relações adaptativas, socioeconômicas e 

ambientais da atividade pesqueira. 

 
 

1.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

O referencial teórico aqui apresentado tem a finalidade de revelar ao leitor qual lente 

teórica a pesquisadora utilizou para enxergar a realidade em campo e, então realizar uma 

análise dos dados obtidos de acordo com a teoria existente. 

 

1.1.1 Mudanças Socioambientais  

 

 

Considera-se na presente pesquisa que as comunidades de pesca têm enfrentado 

mudanças socioambientais em seu cotidiano. Na análise das mudanças socioambientais, o 

foco é sobre as influências externas; as mudanças se originam do contato de uma cultura com 

outra. A possibilidade da mudança está em causas e fatores externos; sejam por mecanismos 

impostos ou aceitos voluntariamente pelas sociedades/comunidades (FOLADORI; TAKS, 

2004). 

O conceito de natureza, que exclui as relações entre os seres humanos, faz com que os 

problemas ambientais apareçam isolados, sem considerar que as próprias relações e 

contradições no interior da sociedade humana são também fenômenos naturais (FOLADORI; 

TAKS, 2004).  

Segundo Sztompka (1998), toda mudança social ocorre dentro de um sistema social, 

que nesta pesquisa atrela-se à realidade em nível micro das comunidades pesqueiras. Nessa 

óptica, as mudanças socioambientais se desenvolvem dentro de um sistema micro, onde os 

processos sociais são dinâmicos e dependentes da oferta dos recursos naturais.  

Em geral ocorrem mudanças internas no sistema social, conhecidas como 

modificações adaptativas, que se desdobram cotidianamente nos processos sociais das 
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comunidades em questão.  Na análise de Sorokin (1969), o processo social é qualquer tipo de 

modificação ou transformação; ou seja, qualquer mudança no decorrer do tempo.  

 A vida social só existe na medida em que, e somente enquanto, algo acontece nela, 

ações são praticadas, mudanças ocorrem, processos continuam a se operar. Toda a realidade 

social é dinâmica, um fluxo de mudanças com velocidade e intensidade variadas 

(SZTOMPKA, 1998). 

Esse enfoque teórico está voltado para mudanças localizadas no tempo e no espaço e 

produzidas por atores individuais ou coletivos, como os pescadores e marisqueiras das 

comunidades pesquisadas. A mudança social nas comunidades de pesca está relacionada com 

diversos fatores de pressão externa, como as mudanças no mercado, técnicas predatórias de 

pesca, a ocupação do solo, a expansão do turismo, as exigências da legislação ambiental que 

não leva em consideração a visão da população local, além das atuais áreas de proteção 

ambiental, que geram conflitos de interesses pela forma de uso dos recursos existentes 

(ANDRIGUETTO FILHO, 2003). 

Nesse sentido, uma mudança social é necessariamente um fenômeno coletivo, que 

afeta as condições, os modos de vida e até mesmo a consciência coletiva. Além disso, a 

mudança pode desenvolver uma transformação estrutural, dos modos de produção, 

reprodução e organização social, dos costumes e dos saberes nas comunidades.  

A partir da análise de Firth (1980) compreende-se que as ações humanas 

desencadeiam as mudanças dentro do sistema social. As ações são realizadas a partir das 

relações sociais que estabelecem a estrutura social; essas relações são interligadas e 

sobrepostas umas às outras, ou seja, necessitam de continuidade ao longo do tempo e espaço. 

Para Firth (1980, p. 39) “o significado da ação humana é dado por sua função social, 

pela parte que ela desempenha num sistema de interações.” Por isso, nas comunidades de 

pesca estudadas é necessário compreender os aspectos de adaptação dos pescadores e 

marisqueiras às mudanças ocorridas e como as funções sociais podem ser modificadas 

conforme novos fatores internos/externos são inseridos dentro de um sistema em 

transformação.  

A organização social se altera conforme ocorrem mudanças no sistema social.  Nela se 

encontra o princípio de variação ou mudança, que permite a avaliação da situação e das 

escolhas individuais. É também na organização social que o fator tempo entra como 

determinante nas ações humanas e alternativas para o sistema social (FIRTH, 1980). 

As comunidades de pesca possuem em sua maioria uma organização social e do 

trabalho dependente dos recursos naturais, tanto para a alimentação quanto para a 

comercialização. Por isso, o tempo natural e o espaço da pesca são fatores determinantes para 
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o cotidiano pesqueiro e qualquer tipo de modificação, seja no uso dos recursos ou na 

qualidade ambiental do espaço, terá reflexos na organização social e do trabalho e 

conseqüentemente nas características socioeconômicas dos pescadores e marisqueiras. 

Na análise de Sztompka (1998), o caráter cíclico das mudanças é continuamente 

marcado por equilíbrios e desequilíbrios e por estabilizações e desestabilizações. As 

mudanças cíclicas ocorrem devido ao fato de que prevalecem em diversos domínios da vida 

social (político, econômico e cultural) as ações voltadas ora para a inovação ora para a 

conservação.  

Nesta pesquisa, adota-se a teoria cíclica da mudança social, na concepção de Pitirim 

Sorokin, para analisar os processos de mudança nas comunidades pesqueiras. Segundo 

Stompka (1998), a realidade social não é um processo dinâmico, em que círculos permeiam 

uma rede fluida de relações sociais, e no caso em estudo, de relações socioambientais. 

Para Sorokin (1969), os sistemas sociais são representados pelo produto de ações 

sociais de indivíduos coletivos, ou seja, sua cultura. Assim, a cultura e suas variações refletem 

nas mudanças sociais, portanto, entender os processos socioculturais e as relações dinâmicas, 

sob a forma de ciclos uniformes era o objetivo de sua análise (SZTOMPKA, 1998). 

A dinâmica dos processos socioculturais nas comunidades pesqueiras são reflexos de 

influências externas aos modos de vida nessas comunidades. Entretanto, se ocorre mudança 

nos processos socioculturais é porque a cultura local é aberta as transformações. Por isso, as 

mudanças socioambientais são mais bem compreendidas quando analisadas diante dos ciclos 

multiformes, já que não há linearidade nos processos de mudança.  

O caráter cíclico das mudanças visava um processo de transformação e não de 

estagnação social. Nessa perspectiva, Sorokin (1969) afirmava: 

A maioria dos processos socioculturais se tem revelado multiformes e 

multidirecionais; em algumas conexões são temporariamente lineares, em outros 

rítmicos ou cíclicos, em outros ainda curvilíneos, e de quando em quando 

caprichosos e imprevisíveis (SOROKIN, 1969, p. 555). 

 

 O objetivo da teoria cíclica é reafirmar o andamento cíclico da vida social em razão de 

repetições que ocorrem tanto no mundo físico e biológico quanto no mundo social 

(SZTOMPKA, 1998). O ponto de partida para a análise das mudanças ocorridas nas 

comunidades de pesca são as repetições, as oscilações e os retornos que ocorrem 

cotidianamente nas experiências vividas e essas mudanças têm suas causas e efeitos variáveis 

conforme o tempo/espaço. 

 A noção de ritmo social nas comunidades pesqueiras é a forma de reflexão principal 

desse ciclo de mudanças. Assim, para efeito teórico desta pesquisa, as mudanças cíclicas são 

construídas e desconstruídas conforme o tempo natural, o espaço da pesca e a cultura local 
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permitem. Além disso, as causas e efeitos das mudanças são multivariados, devido tanto ao 

ciclo social ser dinâmico quanto a imprevisibilidade da oferta dos recursos naturais, 

considerados fatores limitantes ou excedentes das transformações ocorridas no meio social e 

ambiental. 

 

1.1.2 Relação adaptativa das comunidades de pesca ao meio ambiente 

 

Para efeito teórico e reflexivo, considera-se nesse estudo o conceito de comunidades 

de pesca relacionado a algumas características, como a autonomia, o caráter familiar e o 

conhecimento local, alicerçado nas experiências e vivências diárias dos pescadores 

(DIEGUES, 2004).  

Nas comunidades de pesca, o conhecimento é passado de pai para filho ou pelas 

pessoas mais velhas e experientes aos mais jovens.  A atividade é praticada em pequena 

escala, cuja produção é, em parte, consumida pela família e outra, comercializada. 

Geralmente, os pescadores conhecem bem o ambiente onde trabalham como o mar, as marés, 

os manguezais, os rios e as lagoas (DIEGUES, 2004). 

 A reprodução social das famílias se desenvolve através do uso de pequenas 

embarcações; em regime de trabalho familiar; com propriedade parcial ou total dos meios de 

produção (PASQUOTTO, 2005). Além disso, combinam a pesca com outras atividades 

extrativistas e/ou agricultura de tecnologias simples, além de viverem em áreas que são ou 

podem vir a serem unidades de conservação (VIANNA, 2008). 

Para Capellesso e Cazella (2011), a forma de vida diretamente ligada à natureza 

transformada é intensa, existindo dificuldades para estabelecer o controle sobre o meio, dado 

a fluidez dos recursos pesqueiros. E essa situação dinâmica exige adaptações dos pescadores 

às distintas condições do meio e gerando diferenças técnicas e socioculturais entre as diversas 

comunidades pesqueiras.  

Desse modo, a abordagem das mudanças socioambientais, focalizado não somente nas 

condições ambientais, mas também em como os pescadores e marisqueiras interpretam e 

reagem a essas mudanças é a perspectiva definida – neste estudo, para a análise das relações 

adaptativas das comunidades de pesca com seu meio ambiente.  

As relações sociais representam um processo de construção e desconstrução da relação 

homem e meio ambiente. Essas relações são mais facilmente compreendidas quando 

analisadas de acordo com o contexto sociocultural em que se desenvolvem (REBOUÇAS et 

al., 2006).  
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As transformações socioambientais quando compreendidas através das relações sociais 

são, na verdade reflexo da relação homem e natureza, principalmente quando essa relação é 

direta e cotidiana, como no caso das comunidades pesqueiras em estudo. 

A pesca desenvolve naqueles que a exercem uma experiência em forma de se adaptar 

ao meio onde vivem. A dinâmica de adaptações entre os sistemas sociais e naturais nas 

comunidades de pesca são na verdade impulsionados por mecanismos de mudanças, 

desencadeados por processos de reorganização e readaptação (HOLLING et al., 1998). 

 As adaptações constantes são respostas às mudanças físicas, biológicas e econômicas 

no ambiente pesqueiro. Como afirma Begossi (2001, p. 226), “[…] a cultura é adaptativa, 

variável e flexível” e, como nas comunidades pesqueiras se tem um capital cultural rico, as 

ações adaptativas visam acompanhar o ritmo das transformações externas que impactam o 

sistema local. 

Ainda sobre os aspectos de adaptação, as comunidades de pesca exploram alguns 

recursos naturais e outros não. Segundo Morán (1990, p. 38), “nenhuma sociedade humana 

está completamente adaptada ao seu meio ambiente, seja físico ou social”. Assim, sempre 

haverá mudanças e, consequentemente, novas formas de adaptação em busca do equilíbrio. 

Logo, a adaptação é muito importante e se associa ao conceito de sobrevivência. Para 

Begossi (2001), a diversidade é a base para a sobrevivência e permite as comunidades se 

adaptarem as mudanças, especialmente, ao meio natural. À medida que esteja adaptada em 

um sistema, mais estável se torna e mais resistente é a mudança.  

Quanto ao entendimento de Miller (2009), quanto mais especializado for um sistema, 

ou seja, quanto mais explore um nicho ecológico (determinadas espécies animais e vegetais), 

mais ele se torna restrito e, por conseguinte, terá uma adaptabilidade decrescente. 

Destarte, o ideal é que as comunidades pesqueiras tenham uma maior adaptabilidade, 

ao invés de especialização, pois quanto maior a especialização, menor a adaptabilidade e 

conseqüentemente, menor serão as possibilidades de sobrevivência e manutenção do 

equilíbrio socioambiental. A flexibilidade de interações é a base para a sobrevivência e 

permite às comunidades se justaporem às mudanças nos sistemas sociais e ambientais 

(BEGOSSI, 2001). 

De acordo com Sahlins (1968, p. 100), “[…] a cultura age seletivamente”, nenhuma 

comunidade é auto-suficiente. Nesse sentido, o meio ambiente determina a cultura e esta 

determina o meio ambiente.  A cultura é, conforme o autor, um ambiente, não somente como 

um conjunto de coerções externas aos indivíduos, mas como algo sobre o qual a sociedade 

opera suas razões e assim ordena o meio em que vive (Op.cit, 2003, p. 89). Em suma, “[…] a 
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cultura é uma forma de adaptação ao meio ambiente e, geralmente, a economia adapta-se à 

cultura e a ideologia à base econômica” (Op.cit, 1968, p. 102). 

A ação dos pescadores tem o objetivo de retirar do meio ambiente os recursos naturais 

necessários a sua sobrevivência e a satisfação de suas necessidades humanas e, portanto, 

sociais (DIEGUES, 1983). Sobre esse objetivo, Sahlins (2003, p. 168) já dizia que “[…] os 

homens não sobrevivem simplesmente, mas sobrevivem de uma maneira específica”. As 

condições de vida nas comunidades de pesca são objetivas e necessárias de maneiras 

diferentes, de acordo com uma seleção que é cultural e logo, adaptável. 

A relação do homem com o meio ambiente também se dá em função de uma 

“ideologia particular”, existente no seu sistema sociocultural (MORÁN, 1990, p. 37). No 

entanto, cada indivíduo pode escolher exercer ações de acordo com sua cultura ou com 

culturas externas. E conforme ocorrem processos de mudanças nas comunidades de pesca, 

essas escolhas, sejam individuais ou coletivas, são mais influenciadas pela dinâmica externa. 

As relações socioambientais nas comunidades pesqueiras são regidas pelo 

conhecimento tradicional, pelo uso de instrumentos de pesca com tecnologia simples e pelo 

fator da imprevisibilidade (REBOUÇAS et al., 2006). Assim, os pescadores ficam numa 

posição intermediária entre a incerteza da captura e a necessidade econômica de sustentar suas 

famílias. Nessa conjectura, relacionar o viés das relações humanas com o ambiente se faz 

necessário para compreender os processos de adaptação às mudanças. 

Há evidências, segundo Miller (2012), mais especificamente nas comunidades em 

estudo, de estratégias adaptativas na exploração do ambiente lagunar, baseadas no 

conhecimento tradicional, ou seja, essas comunidades se organizam de acordo com a 

abundância e os recursos disponíveis diante das necessidades sociais de uma economia de 

pequena escala. 

Nesse contexto, as relações socioeconômicas nas comunidades pesqueiras têm sido 

acrescentadas de novos elementos, pois além do conhecimento tradicional coexistem novos 

tipos de conhecimentos provenientes de fora. As necessidades criadas pela demanda do 

mercado externo têm provocado o aumento no esforço de pesca e, em consequência, do uso 

de apetrechos de captura predatória. Essas mudanças têm causado danos ao ambiente, 

comprometendo a sustentabilidade dos estoques pesqueiros e submetendo a pesca artesanal ao 

modelo capitalista de produção (MALDONADO; SANTOS, 2006). 

Cabe salientar que a relação do pescador com o meio é desencadeada, sobretudo, por 

fins econômicos (SILVA, 2011). Na opinião de Maldonado e Santos (2006), os recursos 

pesqueiros possuem características que atuam de forma contrária a racionalidade do sistema 

econômico capitalista, pois esses tipos de recursos são resultados da reprodução biológica e 
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não da produção industrial. Para Sahlins (2003, p. 167), “estrutura econômica capitalista é 

mais do que uma conseqüência do comportamento prático, ela é uma organização social de 

coisas, pelos meios institucionais do mercado, mas de acordo com uma intenção cultural que 

relaciona pessoas e bens”. 

A pesca artesanal é uma atividade produtiva que compreende uma relação espaço 

temporal que desencadeia uma racionalidade de trabalho distinta da racionalidade capitalista 

(SILVA, 2011). Apesar de ser uma atividade econômica, a ação do pescador artesanal em 

relação ao estuário tem como objetivo retirar daquele espaço seus meios de sobrevivência, 

isto é, satisfazer as necessidades básicas desse trabalhador e de seus familiares. A conjectura 

demonstra que a natureza impõe limites de captura dos estoques pesqueiros, estando abalizada 

a produção pesqueira pela capacidade do meio natural.     

Desse modo, as mudanças nas comunidades de pesca, principalmente em relação ao 

comportamento humano, não são apenas resultados da adaptação ao meio ambiente, mas 

também aos novos padrões de mercado impostos pelo modelo capitalista, que persistem em 

adentrar nesses sistemas tradicionais locais. 

Em essência, nos espaços das comunidades de pesca, há vínculos construídos a partir 

da relação homem e natureza na zona estuarina. O sistema social sofre alterações e a estrutura 

social se adapta ao sistema de produção, já que a pesca e coleta ganham um novo significado. 

Contudo, os processos de produção e reprodução das relações sociais e ambientais se renovam 

e readaptam-se ao contexto econômico atual. 

 

1.1.3 Área de Proteção Ambiental (APA) Bonfim-Guaraíra 
 

 

De acordo com a Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, intitulada Lei do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) 

enquadram-se no grupo das unidades de conservação de uso sustentável, onde é possível a 

utilização direta dos recursos naturais, desde que de forma sustentável e dentro dos limites 

legalmente estabelecidos (LEUZINGER, 2007). A Lei do SNUC traz no caput do seu art. 15 a 

definição de APA: 

Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com certo grau 

de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar 

o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais 

(BRASIL, 2000). 

 

A fiscalização e supervisão da APA é realizada pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMbio) ou por órgão equivalente no âmbito estadual ou 
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municipal. Devido à falta de elaboração dos planos de manejo e zoneamento ecológico-

econômico adequado e com efetiva fiscalização, na maioria dos estados brasileiros as APAs 

são não possuem uma gestão eficiente (LEUZINGER, 2007).  

Além disso, em muitas APAs são desenvolvidos e implantados projetos que não 

condizem com a realidade da população local, porquanto suscita o desinteresse nos habitantes 

em manter o seu meio preservado (VIANA; GANEM, 2005). Isso ocorre devido à falta de 

planejamento estratégico/social e oportunidade para uma gestão co-participativa com o apoio 

da população; o que muitas vezes gera conflitos e prejudica o uso efetivo da área de forma 

protegida. 

A Área de Proteção Ambiental Bonfim-Guaraíra, unidade de conservação de uso 

sustentável, é representativa dos ecossistemas costeiros e integrante da Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica. A referida APA foi criada pelo Decreto Estadual nº 14.369, de 22 de março 

de 1999, e visa ordenar o uso e ocupação do solo, proteger e preservar os ecossistemas Dunar, 

Mata Atlântica e Manguezal, a diversidade biológica, as lagoas, os rios e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais em seu território (IDEMA, 2004). 

A área de abrangência da Área de Proteção supracitada (Figura 1) contempla total ou 

parcialmente os territórios dos municípios de Nísia Floresta, São José do Mipibu, Senador 

Georgino Avelino, Goianinha, Arez e Tibau do Sul, totalizando 42.000 mil hectares 

protegidos (IDEMA, 2004). 

O sistema hídrico superficial do território da APA tem como principais afluentes de 

água doce os rios Trairí e Araraí, que abastecem a laguna de Papari, a qual se comunica com a 

de Papeba através de um canal artificial, conhecido como Boqueirão com 2,5 km de 

comprimento. Por sua vez, Papeba se une a Guaraíra através do canal superficial de Surubajá, 

com 1,5 km de extensão. Essa última laguna citada comunica-se com o mar através da Barra 

do Tibau, com aproximadamente 500 m de largura (IDEMA, 2004). 

Esta comunicação com o mar, até o começo do século XX, dava-se através de um 

estreito canal, mas segundo relatos de historiadores, após a enchente de 1924, as águas do rio 

Jacu romperam e o canal foi alargado para cerca de 200 metros, permitindo a subida das águas 

da maré, pelo canal de Tibau, tornando a água da lagoa salgada (LIMA, 1990). Após a 

destruição da barra, houve uma mudança no ecossistema, pois parte da fauna adaptada à água 

doce morreu com a salinização, dando lugar a uma fauna adaptada ao novo ambiente 

(IDEMA, 2004). 
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Fonte: IDEMA, 2004. 

 

Figura 1- Abrangência da APA Bonfim-Guaraíra. 
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Também a APA Bonfim-Guaraíra se caracteriza por apresentar importantes atividades 

econômicas desenvolvidas em seu território, como por exemplo: a agricultura irrigada 

centrada na monocultura da cana-de-açúcar para suprimento do setor sucroalcooleiro; a 

carcinicultura desenvolvida em larga escala no estuário Nísia-Floresta-Papeba-Guaraíra; a 

pesca estuarina, praticada de forma artesanal; o turismo centrado, principalmente, na região 

litorânea dos municípios de Nísia Floresta e Tibau do Sul e o mercado imobiliário 

desenvolvido em associação com o turismo (SEMARH, 2014). 

Os recursos naturais desta unidade de conservação encontram-se bastante 

comprometidos pela ação antrópica, requerendo a implantação de uma política de gestão 

ambiental e territorial, visto que se trata de uma área com grande potencial natural, ambiental 

econômico e paisagístico. A área da APA Bonfim-Guaraíra contém ecossistema dunar, mata 

atlântica, mananciais d’água com áreas para recarga de aqüíferos que precisam ser 

preservados, evitando o comprometimento não só dos recursos hídricos e valores 

paisagísticos, como também a sobrevivência e qualidade de vida da população (SEMARH, 

2014). 

O processo de implantação da APA não contemplou a definição das diretrizes do 

Plano de Manejo que deve ter ações de monitoramento, de recuperação de zonas degradadas e 

de educação ambiental realizadas concomitantemente com a gestão da APA. Ante a estas 

problemáticas, existe a necessidade emergente do zoneamento da área da APA e a definição 

de diretrizes de uso e ocupação desta região, compatibilizando a proteção ambiental com o 

uso racional dos recursos naturais, cujos reflexos positivos se darão em nível sociocultural e 

econômico, e conseqüentemente na sustentabilidade da área (SEMARH, 2014). 

 

2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

O município de Arez localiza-se no litoral sul do Estado do Rio Grande do Norte 

(RN). A sede municipal está a 58 km da cidade de Natal (capital do Estado). Limita-se ao 

norte com os municípios de Nísia Floresta e São José de Mipibu, ao sul com Goianinha e 

Tibau do Sul, ao leste com Senador Georgino Avelino e Tibau do Sul e ao oeste com São José 

de Mipibu e Goianinha (Figura 2).  

As comunidades de Patané e Camocim estão inseridas na porção leste do município de 

Arez (Figura 2). Os principais acessos as duas comunidades são pela Rodovia Federal (BR-

101) e pelas Rodovias Estaduais (RN-061 e RN-002).  
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FIGURA 2- Localização da área de estudo com destaque georreferenciado das comunidades selecionadas para a pesquisa. 

     Fonte: SALES, 2014. 
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Segundo informações da Prefeitura Municipal (2013), as duas comunidades 

compreendem aproximadamente 2.000 (dois mil) habitantes, em sua maioria, nativos e, em 

menor número, nascidos em municípios vizinhos, como Senador Georgino Avelino e Nísia 

Floresta. Ainda de acordo com a Prefeitura, as principais atividades econômicas são a pesca e 

a extração de moluscos e crustáceos. Na região estuarina, além da pesca tradicional, coexiste a 

carcinicultura (criação de camarão em viveiros), situadas às margens da Lagoa de Guaraíra. 

O meio ambiente físico das comunidades de Patané e Camocim se caracteriza por uma 

região lagunar em conjugação com áreas litorâneas de dunas cobertas por coqueirais e áreas 

descontínuas de mata atlântica em justaposição com solos férteis e as redes hidrográficas 

(MILLER, 2012). 

A região lagunar é considerada rasa, com profundidade variando de 0,5 metros a 2,0 

metros, e apesar da forte influência das marés, possui águas tranqüilas. Devido a essas 

características, a pesca artesanal é praticada em embarcações de pequeno porte, 

exclusivamente por canoas movida a remos. De acordo com Miller (2012), como as canoas 

não são motorizadas, o seu raio de ação é limitado e os pescadores da área de mangue tem 

receio em avançar para o mar aberto. 

O espaço da Lagoa de Guaraíra, além de ser o local de trabalho é também o de lazer, 

visto como a maré é utilizada como ambiente de distração e divertimento entre os moradores 

das comunidades. Cabe salientar que o lazer é de caráter familiar e cotidiano, pois nas 

comunidades em estudo o uso da região lagunar e também da Ilha do Flamengo não visam 

atender as necessidades turísticas, como ocorre em municípios vizinhos.  

No que concerne à prática da pesca, as principais armadilhas utilizadas para capturar 

as espécies de peixes são a tainheira (rede de emalhar de superfície), a tarrafa e a rede de 

tresmalho, utilizada normalmente nas áreas marginais do estuário. Quanto às técnicas para 

extração dos moluscos e crustáceos, dependem da espécie que se quer capturar, mas 

geralmente é feita coleta manual ou utilizando objetos cortantes. 

Pelo fato de a atividade pesqueira ser o principal meio de sobrevivência e que, ao 

ocupar a maior parte do território onde residem os moradores de Patané e Camocim, é essa 

atividade que orienta a divisão social do trabalho. Em geral, todas as mulheres de pescadores 

são marisqueiras e coletam principalmente os lilius, moluscos da espécie Anomalocardia 

Brasiliana, antes apenas para o consumo familiar, e nos últimos anos, para a comercialização 

direcionada aos atravessadores do Estado de Pernambuco. 

O trabalho nas comunidades de pesca geralmente era dividido por sexo. Durante a 

pesquisa de Miller nos anos 2002/2003 e publicada em 2012, a autora observou que enquanto 

os homens pescavam, as mulheres coletavam moluscos, caracterizando uma relação 
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interdependente de trabalho. Assim, a pesca era uma atividade masculina e a mariscagem era 

considerada uma atividade eminentemente feminina. 

Hodiernamente, com a comercialização dos lilius aos atravessadores pernambucanos 

(pescadores que desenvolveram uma técnica predatória de coleta de moluscos em sua região 

de origem e, que há cerca de três anos, tem ensinado e inserido essa nova técnica nas 

comunidades de Patané e Camocim, com as marisquerias e os pescadores locais, além de 

comprar grandes quantidades dos lilius e revender no Estado de Pernambuco), essa divisão de 

trabalho se tornou menos seletiva em relação ao gênero. Nos últimos anos, quando se trata da 

coleta de mariscos observa-se que os homens são os responsáveis por extrair quantidades 

maiores de lilius com o uso do “arrastão”, já que esse instrumento permite a extração na maré 

cheia. 

Tradicionalmente as comunidades de pesca são consideradas de pequena escala devido 

ao seu sistema de produção e venda serem direcionadas apenas à sobrevivência, como 

também se insere a esta caracterização, os instrumentos de trabalhos adotados e 

confeccionados pelos partícipes dessas agremiações sociais estudadas, visto como a 

construção de canoas e o conserto de redes e tarrafas, além da comercialização de armadilhas 

para pesca, são feitas, sobretudo, pelos pescadores mais antigos. 

No entanto, nos últimos anos, a organização e a divisão social do trabalho têm sofrido 

modificações de acordo com as demandas e estratégias atuais. Assim, as atividades pesqueiras 

já denotam a influência de um sistema de produção e venda direcionada ao mercado externo. 

Dessa forma, algumas características tradicionais vêm sendo substituídas por fatores 

mercadológicos que visão apenas a venda e o lucro em menor tempo. 

 

3 METODOLOGIA GERAL 

 

 

O método etnográfico foi utilizado na fase exploratória da pesquisa. Segundo 

Goldman (2006), esse é um estudo das experiências humanas a partir de uma experiência 

pessoal. Nesse sentido, a etnografia mostrou-se um método adequado de investigação para a 

análise das mudanças nas comunidades de pesca a partir das experiências cotidianas dos 

pescadores e marisqueiras. 

O método etnográfico torna-se eficiente “[…] quando é importante conhecer a 

perspectiva das pessoas sobre determinadas questões, além de contextualizar a pesquisa”, seja 

ela qualitativa ou quantitativa (ANGROSINO, 2009, p. 44). 
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A pesquisa se utilizou de uma abordagem qualitativo-quantitativa, pois segundo Flick 

(2009) e Chizzotti (2010) esses aferramentos não são excludentes ou contrárias, mas 

complementam-se uma à outra no processo de compreensão da realidade e construção do 

conhecimento.  

A abordagem quantitativa proporcionou uma descrição mais percentual das opiniões 

de uma amostra definida, ou seja, um levantamento do perfil socioeconômico dos 

interlocutores. Já a qualitativa condicionou uma investigação mais prolongada, coletando 

dados observacionais e de entrevistas em campo (CRESWELL, 2010). 

O interlocutor é aqui compreendido, segundo a análise de Cardoso de Oliveira (2006), 

como um ente partícipe da relação dialógica entre pesquisador/interlocutor. É uma interação 

que obedece ao ouvir, olhar e escrever durante a troca de idéias e informações, transformando 

a entrevista num diálogo. 

A escolha do uso de duas abordagens complementares deu-se devido ao interesse de 

enriquecer a análise dos resultados obtidos, com o levantamento de uma amostra específica 

para o perfil socioeconômico (abordagem quantitativa), e uma análise mais profunda das 

mudanças relatadas (abordagem qualitativa). 

O método etnográfico nasce e cresce do relacionamento entre o pesquisador e seus 

interlocutores. É, na verdade, um diálogo entre aquele que percebe, memoriza e anota com 

aqueles que vivenciam a realidade (ROSA; ARNOLDI, 2008). Para o entendimento das 

mudanças socioambientais, foi necessária a proximidade entre as pesquisadoras e os 

interlocutores, no intuito de que a problemática em estudo fosse percebida e analisada em um 

contexto de relações.  

A subjetividade, proximidade entre o objeto de estudo e pesquisador, não pode ser 

evitada, pois como os dados são advindos do diálogo se formam universos de relações 

(BEAUD; WEBER, 2007). Porém, essa “[…] subjetividade deve ser admitida e controlada 

pelos recursos metodológicos utilizados pelo pesquisador” (ROSA; ARNOLDI, 2008, p. 91).  

A pesquisa empírica desenvolvida pelo método etnográfico possui três fases: situar-se, 

observar e descrever. A vivência em campo transforma tais fases em atividades sincrônicas, 

desenvolvidas rotineiramente pelo pesquisador (SILVA, 2009). Segundo Cardoso de Oliveira 

(2006), as faculdades do olhar, ouvir e escrever são utilizados pelo pesquisador para adentrar 

no fenômeno observado através da participação nas formas de sociabilidade, por meio das 

quais a realidade investigada lhe é apresentada.  

O método etnográfico apresenta-se nesta pesquisa como originalmente associado à 

pesquisa em campo e ainda privilegiando as técnicas naturais de coleta de dados, como a 
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observação participante e aplicação de entrevistas. Como se reporta Gibbs (2009, p. 186) foi 

mesmo “passar o tempo convivendo” com as comunidades estudadas. 

 Segundo Cicourel (1980, p.116), tanto “[…] a observação quanto as entrevistas se 

complementam metodologicamente”, principalmente em pesquisas que necessitem da 

participação social, como propomos neste estudo. Diante disso, tão importante quanto ouvir e 

escrever as informações relatadas pelos pescadores e marisqueiras, foi também observar o 

cotidiano dessas pessoas no espaço em que as atividades da pesca são realizadas. 

Segundo Angrosino (2009, p. 56), “[…] a observação é o ato de perceber as atividades 

e os inter-relacionamentos no cenário de campo através dos sentidos do pesquisador”, 

tornando-se parte integrante do trabalho do pesquisador (DAMATTA, 2000). Assim, a 

apreciação do espaço da pesca foi importante para auxiliar na coleta de novos dados e na 

experiência da pesquisadora, que posteriormente se tornaram objeto de reflexão teórica. 

A observação participante significa que o pesquisador está interagindo com as pessoas 

em estudo, e, Cicourel (1980, p. 89), complementa esse pensamento afirmando que “a 

observação participante é uma técnica científica na qual o observador se mantém presente em 

uma realidade social particular a qual se conhece”, situação vivenciada pelas pesquisadoras 

nas comunidades pesqueiras. 

De acordo com Vergara (2009), a entrevista é uma interação verbal, um diálogo, uma 

troca de significados, uma forma de se produzir o conhecimento. A forma da linguagem e 

como é transmitida influencia muito nos resultados obtidos, por isso, além do registro oral, é 

interessante a análise dos gestos, linguajar, cotidiano, ou seja, do contexto geral em que 

ocorreu a entrevista (CICOUREL, 1980; ZALUAR, 1986). 

Durante a aplicação das entrevistas, buscou-se uma interação pessoal com o 

interlocutor, por isso, algumas entrevistas foram gravadas e tiveram duração superior à uma 

hora; outras iniciaram num dia e foram finalizadas posteriormente. Toda essa dinâmica em 

campo foi pensada para respeitar o tempo, a disponibilidade e o interesse do interlocutor.  

As entrevistas semiestruturadas utilizam perguntas relacionadas aos campos de 

interesse da pesquisa e contribuem na análise dos dados quantitativos e qualitativos 

(ANGROSINO, 2009; MATOS, 2001). Assim, as questões intercaladas em abertas e fechadas 

permitiram aos pescadores e às marisqueiras verbalizassem seus pensamentos, a partir de um 

roteiro com tópicos selecionados pelas pesquisadoras.  

Tal modalidade é muito utilizada na pesquisa em campo, principalmente, quando se 

busca conhecer o ponto de vista dos interlocutores, permitindo-lhes descreverem seu 

cotidiano, pois suas opiniões só têm valor e sentido a partir de suas práticas (BEAUD; 

WEBER, 2007). Além disso, as entrevistas permitem uma análise quantitativa das respostas 
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que abordam dados submetidos ao tratamento estatístico, e em especial, uma análise 

qualitativa dos discursos dos interlocutores (ROSA; ARNOLDI, 2008). 

Durante o ato discursivo, o interlocutor é livre para construir e desconstruir seus 

pensamentos e assim se expressar através da linguagem, mesmo que sejam pessoas menos 

alfabetizadas (ROSA; ARNOLDI, 2008). Devido a essas utilidades técnicas, as entrevistas 

mostraram-se adequadas para a obtenção de dados junto aos pescadores e marisqueiras, 

porquanto o alcance dos objetivos dependeu diretamente da análise do discurso dessas 

pessoas. 

 

3.1 POPULAÇÃO EM ESTUDO 

 

 A população em estudo são os habitantes das comunidades de Patané e Camocim. A 

unidade amostral é composta pelos pescadores e marisqueiras (ativos ou aposentados). As 

variáveis de escolha foram: cadastro na Colônia de Pesca (Z-29); idade (priorização dos mais 

velhos) e tempo de trabalho na pesca (no mínimo há 15 anos). Cabe destacar, que os critérios 

de idade e tempo de trabalho foram aplicados apenas nas entrevistas sobre as mudanças 

socioambientais, tendo em vista que para as entrevistas do perfil socioeconômico a amostra 

dos interlocutores foi casual. 

 

3.2 AMOSTRAGEM PARA O PERFIL SOCIOECONÔMICO 

 

O tipo de amostragem casual (probabilística) utilizada foi a estratificada. Neste tipo, a 

população pode ser dividida em subpopulações (estratos) de forma aleatória (CORREA, 

2003). Os estratos identificados estão representados na amostra com a mesma proporção 

existente na realidade, ou seja, as características dos indivíduos estão representadas na 

amostra, as quais refletem a real proporção na população de indivíduos com determinadas 

características (CRESWELL, 2010). 

Os estratos foram divididos em pescadores e marisqueiras cadastrados na Colônia de 

Pesca (Z-29) e moradores das comunidades de Patané e Camocim. A quantidade de cada 

unidade amostral foi definida de acordo com o número total de associados da Colônia 

(n=200), para dividir os estratos da amostra pertencentes às comunidades de Patané (n=82) e 

Camocim (n=46). Para o perfil socioeconômico utilizou-se a proporção de 50% para cada 

estrato, obtendo-se em Patané (n=41) e Camocim (n=23), os quais representam 50% da 

amostra real das duas comunidades, totalizando (n=64) entrevistados. 

Para o piloto das entrevistas, foi utilizado outro tipo de amostragem (não casual), 

denominado amostragem por conveniência, que consiste na seleção de interlocutores por 
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proximidade ou disponibilidade realizada pelas pesquisadoras. Esse método possui limitações, 

porquanto os resultados e conclusões só se aplicam à amostra construída, não podendo ser 

generalizado com confiança para a população, mas pode ser útil no início da investigação 

(DUARTE 2011).  

 

3.3 PROCESSOS DE COLETA DOS DADOS 

 

A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida paralelamente ao trabalho em campo e 

perdurou até a conclusão da pesquisa. Como principais meios de consulta, podem-se citar 

livros, periódicos e artigos científicos relacionados com a temática da pesca. Além disso, 

também foram realizadas consultas aos sites e relatórios técnicos de órgãos ambientais, como 

o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) e do Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA), com o intuito de coletar dados secundários atualizados sobre o município 

e população em estudo, assim como dados referentes à pesca no RN. 

A coleta de dados primários seguiu uma seqüência cronológica, cumprida no decorrer 

da pesquisa. A vivência no campo ocorreu inicialmente entre o período de junho/2013 até 

setembro deste referido ano (aplicação do piloto das entrevistas) e posteriormente, de janeiro 

até julho/2014 (aplicação das entrevistas abertas e semiestruturadas definitivas). A freqüência 

variou de acordo com a necessidade da pesquisa e disponibilidade dos interlocutores, mas 

geralmente foram duas visitas ao mês, com permanência de dois a cinco dias em campo.  

O trabalho empírico iniciou-se com o estabelecimento dos primeiros contatos nas 

comunidades e explicitação do objetivo da pesquisa aos representantes da Colônia de Pesca 

(Z-29) e aos demais gestores e moradores interessados. Os contatos iniciais são muito 

importantes para o sucesso da pesquisa em campo, pois são essas pessoas da comunidade que 

apresentam ao pesquisador e à pesquisa aqueles que serão os interlocutores do estudo 

(CICOUREL, 1980). 

 O apoio dos gestores municipais foi importante para a obtenção de dados junto à 

Prefeitura e a Secretaria de Saúde. A identificação das pesquisadoras e da temática em estudo 

para esses representantes fora imprescindível, já que eles forneceram informações importantes 

e se tornaram um elo oficial dessas com os moradores das comunidades. Nessa perspectiva, 

Angrosino (2009, p. 52) afirma que é preciso “estabelecer vínculos essenciais para a condução 

da pesquisa etnográfica realizada com base na observação participante” e aplicação de 

entrevistas. 
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Após os primeiros contatos, foi elaborado e realizado o teste piloto de entrevistas 

abertas com 10 interlocutores escolhidos por conveniência e disponibilidade. A aplicação do 

teste piloto deu-se com o intuito de conhecer melhor o campo e os interlocutores a partir de 

uma entrevista mais geral sobre a vida cotidiana e a atividade da pesca e mariscagem local.  

Desse modo, compreendeu-se melhor a realidade do campo de pesquisa e as 

entrevistas semiestruturadas foram elaboradas de forma a atingir os objetivos do trabalho e 

garantir uma maior confiabilidade dos resultados obtidos. Como alertam Rosa e Arnoldi 

(2008), a entrevista piloto serve ao pesquisador como forma de verificação da adequação das 

perguntas e deve ser utilizada em sujeitos que não são os participantes selecionados para as 

entrevistas reais. 

Com as entrevistas semiestruturadas elaboradas, iniciaram-se os diálogos com os 

interlocutores das comunidades e concomitantemente a isso as observações em campo. Todas 

as perguntas foram formuladas dentro do intervalo entre o ano 1999 até 2014. A definição 

desse intervalo temporal deu-se devido a alguns acontecimentos locais, terem sido fatores 

desencadeantes das mudanças socioambientais em análise, como a implantação da APA 

Bonfim-Guaraíra em 1999, a intensificação da Carcinicultura no estuário da Lagoa de 

Guaraíra a partir dos anos 2000 e a recente pesca predatória de moluscos na região. 

 Foram aplicadas três entrevistas semiestruturadas, compostas por perguntas abertas e 

fechadas sobre a situação socioeconômica e as mudanças sociais e ambientais, as quais foram 

aplicadas aos pescadores e as marisqueiras; além de uma entrevista aberta (Apêndice A) sobre 

a Colônia de Pescadores (Z-29), aplicada ao Presidente e ao Tesoureiro da Instituição.  

 As entrevistas estavam divididas em três seções, visando com cada uma delas 

explorar um objetivo da pesquisa, a saber: I Perfil socioeconômico dos pescadores artesanais 

e das marisqueiras (Apêndice B); II Mudanças sociais (Apêndice C) e III Mudanças 

Ambientais (Apêndice D). Na primeira seção, as questões eram voltadas para informar sobre 

os aspectos socioeconômicos, as dificuldades e as perspectivas encontradas na atividade local, 

com o intuito de conhecer melhor o cotidiano dos interlocutores. Na segunda e terceira, as 

questões eram direcionadas às principais mudanças ocorridas nas comunidades pesqueiras, 

tanto no âmbito social quanto no ambiental, principalmente em relação ao modo de vida 

dependente dos recursos naturais da Lagoa de Guaraíra, assim como os problemas ambientais 

existentes no ecossistema estuarino. 
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3.4 REGISTROS DOS DADOS 

 

 

Para o registro dos dados, utilizaram-se como instrumentos o diário de campo, a 

câmera fotográfica e o gravador (apenas quando o interlocutor consentiu). O diário de campo 

permitiu o distanciamento indispensável na pesquisa de campo; como analisa Weber (2009), 

esse instrumento mostra cada etapa da reflexão do pesquisador, além dos laços desenvolvidos 

entre pesquisador e interlocutor, ou seja, uma auto-análise. 

O diário de campo foi utilizado para registrar as informações das entrevistas, 

observações diretas, inferências e dificuldades de campo relatadas pelas autoras, pois como 

afirma Cicourel (1980) uma boa pesquisa de campo, além de descrever resultados, também 

deve descrever todos os problemas metodológicos superados ou não durante o trabalho.  

A câmera fotográfica serviu para registrar aspectos importantes das comunidades 

pesquisadas, pois o ato de fotografar reflete na sensibilidade e no olhar crítico das 

pesquisadoras. De acordo com Collier Jr. (1973), a fotografia é um aspecto da realidade, que 

pode ser registrada, organizada e utilizada para aprimorar a ilustração do campo de pesquisa 

ao leitor. Dessa forma, as imagens captadas se transformaram, em um momento posterior, em 

instrumentos de análise para ampliar os processos visuais das pesquisadoras acerca do meio 

natural e cultural em estudo. 

O uso do gravador se torna importante na pesquisa com caráter etnográfico, pois 

geralmente as entrevistas são longas e não são “isoladas” nem “independentes” da situação da 

pesquisa (BEAUD; WEBER, 2007, p. 118).  Devido a esses fatores, a aparelho ajudou na 

fluência natural do diálogo e permitiu posteriormente uma análise mais profunda dos relatos 

dos pescadores e das marisqueiras. 

Por ser uma pesquisa sobre análise de mudança social e ambiental, a valorização do 

discurso dos interlocutores foi de grande relevância para o alcance dos objetivos. Segundo 

Zaluar (1986), a memória é dinâmica, e, por este motivo, sofre mudanças, que devem ser 

analisadas no contexto atual das comunidades tornando-se fundamental para reacionar as 

causas e efeitos das mudanças ocorridas a partir do relato memorialístico dos interlocutores.  

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Após a coleta dos dados, os de caráter quantitativo foram organizados, tabulados e 

sistematizados no software Microsoft Excel 2007. Esse tipo de análise é conhecido como 

Estatística Descritiva, para a geração de gráficos e tabelas de cunho interpretativo sobre as 

características socioeconômicas da amostra (ANGROSINO, 2009). Paralelo a isso, os dados 
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qualitativos, resultado dos discursos obtidos nas entrevistas semiestruturadas, foram 

classificados, selecionados e divididos para formar categorias que ajudam na interpretação 

dos dados.  

A análise pode e deve começar em campo, elencando os dados que foram coletados 

para iniciar a análise, pois como afirma Gibbs (2009, p.18), “[…] a pesquisa qualitativa é 

flexível”.  Segundo Beaud e Weber (2007), a junção, classificação, transcrição das entrevistas 

e observações em campo são processos contínuos, que se iniciam em campo e se prolongam 

até o momento da análise propriamente dita. 

Na transcrição, espera-se captar a visão de mundo do interlocutor: nesse momento, 

torna-se já uma interpretação, pois se escuta de maneira atenta e minuciosa, e nesse momento 

– ao buscar enriquecer os detalhes, de modo a ajudar o leitor a ver o campo (GIBBS, 2009). 

Por isso, apesar de demandar tempo, todas as gravações, observações e notas de campo foram 

transcritas no intuito de evitar interpretações precipitadas e incoerentes do discurso dos 

interlocutores. 

A codificação é a “[…] forma como você define sobre do que se tratam os dados em 

análise; é um processo analítico para indexar ou categorizar os dados e estabelecer uma 

estrutura de idéias temáticas coerentes” (GIBBS, 2009, p. 60). Na presente pesquisa a 

codificação permaneceu fundamentada nos dados constantes da transcrição, e isso se refletiu 

na interpretação dada à visão dos interlocutores sobre as mudanças socioambientais. 

Como se utilizou tanto dados quantitativos quanto qualitativos é importante citar que 

na fase em campo, os dados foram coletados ao mesmo tempo. Porém, durante a análise 

atribuíram-se prioridades: o método secundário (quantitativo) foi incorporado dentro do 

método predominante (qualitativo). Os dados não foram comparados, no entanto, analisados 

de formas diferentes para se ter uma avaliação mais completa dos objetivos da pesquisa 

(CRESWELL, 2010). Nesse caso, os dados quantitativos foram incorporados à metodologia 

para enriquecer a descrição dos interlocutores e, conseqüentemente, facilitar a interpretação 

dos resultados. 
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RESUMO 

A pesca artesanal representa uma das importantes atividades econômicas do Rio Grande do 

Norte (RN). O município de Arez, localizado no litoral sul do RN, tem forte tradição 

pesqueira, tanto na exploração de peixes quanto na coleta de mariscos (moluscos) às margens 

da Lagoa de Guaraíra. Este estudo teve como objetivo delinear o perfil socioeconômico dos 

pescadores e marisqueiras que vivem nas comunidades de Patané e Camocim. Para tanto, fez-

se uso da pesquisa bibliográfica, observação em campo, aplicação de entrevistas e análise 

através da Estatística Descritiva. Entre os meses de Janeiro a Julho de 2014, foram aplicadas 

as entrevistas semiestruturadas com 41 e 23 pessoas de Patané e Camocim, respectivamente; 

totalizando 64 entrevistados. As perguntas incluíram o nível de escolaridade, idade, tempo 

que atua na pesca, cadastro na Colônia de Pesca, forma de comercialização e rendimento 

mensal. Os resultados indicaram que os entrevistados têm idade entre 40 a 60 anos, possuem 

apenas o nível de ensino fundamental incompleto, são casados e têm filhos, sobrevivem com 

um rendimento mensal menor do que um salário mínimo e não recebem o seguro desemprego. 

As principais dificuldades encontradas na execução de suas atividades é a falta de uma sede 

para a Colônia de Pesca e de uma fábrica de beneficiamento para o peixe/marisco. Diante 

dessa conjuntura, a atividade pesqueira se desenvolve em meio a entraves técnicos, 

burocráticos e financeiros, em que a necessidade cotidiana de homens e mulheres é o fator 

determinante na disposição de continuar trabalhando na Lagoa de Guaraíra. 

 

Palavras-chave: Pescadores Artesanais. Aspectos Socioeconômicos. Comunidades 

Pesqueiras. 
 

 

 

ARTISANAL FISHING IN SOUTH COAST, RN, BRAZIL: SOCIOECONOMIC 

PROFILE, DIFFICULTIES AND PERSPECTIVES 

 

ABSTRACT 

Artisanal fishing is one of the important economic activities of Rio Grande do Norte (RN). 

The municipality of Arez, located on the southern coast of the RN, has a strong fishing 

tradition, both in exploitation of fish and in the harvesting of shellfish (mollusks) on the 

shores of Guaraíra Lagoon. This study aimed to describe the socioeconomic profile of 

fishermen and marisqueiras (mollusk fisherwomen) who live in the communities of Patané 

and Camocim. For this purpose, made use of bibliographic research, field observation, 

interviews and analysis of application through descriptive statistics. Between the months of 

January to July 2014 were applied the semi-structured interviews with 41 and 23 people of 

Patané and Camocim respectively; a total of 64 respondents. The questions included level of 

education, age, while engaged in fishing, register in Fishing Colony, form of marketing and 
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monthly income. The results indicated that the interlocutors are aged 40 to 60 years; have 

only completed elementary school level; are married and have children; survive on less than a 

minimum wage income and they are not receiving employment insurance. The main 

difficulties encountered in the execution of their activities are the lack of a headquarters for 

the Fishing Colony and a processing plant for fish/shellfish. Therefore, the fishery develops 

on technical, bureaucratic and financial obstacles, where daily needs of men and women is the 

determining factor in willingness to continue working on Guaraíra Lagoon.  

 

Keywords: Artisanal Fishers; Socioeconomic Aspects; Fishing Communities. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

 A modalidade da pesca artesanal é responsável por grande parte dos recursos 

pesqueiros capturados no mundo e emprega aproximadamente 51 milhões de pessoas, 

proporcionando ocupação a maioria dos pescadores concentrados especialmente nos países 

tropicais (FAO, 2012). 

 No Brasil, a pesca artesanal é uma atividade desenvolvida por toda a extensão 

litorânea, mas além dos limites costeiros, a pesca desenvolvida nessa modalidade também 

ocorre em águas lacustres e fluviais, onde se realizada por meio de botes pequenos e canoas, 

movidos à vela ou por remos (OLIVEIRA; SILVA, 2012).  

Os pescadores artesanais espalhados pelo litoral brasileiro têm seu modo de vida 

resumido à pesca praticada com autonomia e em pequena escala, cuja produção é em parte 

consumida pela família e em parte comercializada (Diegues, 2004). Para a maior parte desses 

pescadores, o conhecimento é passado de pai para filho ou pelas pessoas mais velhas e 

experientes de suas comunidades. Atrelados a esses aspectos, eles bem conhecem o ambiente 

onde trabalham, quer seja o mar, as marés, os manguezais, os rios ou as lagoas (MPA, 2013). 

Em todo o Nordeste do Brasil, a pesca artesanal possui grande representatividade 

econômica e social para os que vivem da atividade. No Rio Grande do Norte (RN), estado 

com 410 km de extensão costeira, que possui 98 comunidades litorâneas distribuídas em 25 

municípios, existe 65 mil pessoas empregadas direta ou indiretamente na atividade pesqueira 

(MPA, 2012; IBAMA, 2010). 

 A pesca artesanal potiguar se desenvolve com o uso de tecnologias simples, regime de 

trabalho autônomo, baixos lucros comerciais, dependência de intermediários e propriedade 

dos instrumentos de pesca (IDEMA, 2004). Além disso, a pesca no RN é a principal fonte de 

proteínas e renda para aproximadamente 30 mil pescadores, dos quais 30% são representados 

pelas mulheres marisqueiras (MPA, 2010). 
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Nos últimos anos, foram realizados alguns trabalhos científicos no litoral do Rio 

Grande do Norte sobre a temática da pesca artesanal, destacando-se as pesquisas em Barra de 

Tabatinga (Nísia Floresta/RN), em relação à organização social dos pescadores (MILLER, 

2002); no município de Tibau do Sul, onde foi feita uma análise da influência do Turismo na 

atividade pesqueira (SILVA, 2011); nas comunidades costeiras de Barra do Cunhaú e Baía 

Formosa, sobre os processos de fragmentação da pesca artesanal (SILVA, 2012) e, nas 

comunidades de Patané/Camocim (Arez/RN), sobre os aspectos da adaptação dos pescadores 

e coletoras aos manguezais, realizada entre os anos 2002 e 2003 e publicada por Miller 

(2012). 

As pesquisas supracitadas possuem grande relevância para o entendimento sobre a 

dinâmica da pesca no litoral sul do RN. No entanto, ainda existem lacunas de informações em 

relação aos pescadores e marisqueiras, especialmente no que diz respeito à situação 

socioeconômica e as dificuldades que esses homens e mulheres enfrentam no seu cotidiano. 

Diante dessas circunstâncias, novos estudos que preconizem traçar um perfil socioeconômico, 

através da interlocução discursiva dos próprios pescadores e marisqueiras (interlocutores), 

serão fundamentais para o esclarecimento dessas lacunas persistentes. 

Nessa perspectiva, o presente artigo tem o objetivo de delinear o perfil 

socioeconômico de pescadores e marisqueiras em duas comunidades localizadas no município 

de Arez, litoral sul do RN. Foi selecionada a população situada em Patané e Camocim, que 

possuem cerca de 2.000 pessoas dependentes da pesca artesanal e da extração de moluscos 

para a sobrevivência, além de essas atividades gerarem emprego e renda para 350 famílias 

locais (IDEMA, 2008).  

Este artigo configura-se como base de análise em um contexto de mudanças 

socioambientais nos últimos anos, visto como as duas comunidades pesquisadas realizam a 

pesca no estuário da Lagoa de Guaraíra que, no ano de 1999, foi decretada como Área de 

Proteção Ambiental Bonfim-Guaraíra. Entretanto, nos últimos 15 anos, o estuário tem sofrido 

impactos devido à coexistência de outras atividades econômicas instaladas na região e 

também pela extração predatória dos moluscos. Esses problemas têm provocado mudanças no 

ecossistema estuarino, com reflexos e transformações diretas sobre as características 

socioeconômicas de seus habitantes e também da atividade pesqueira. 
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CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Arez localiza-se no litoral sul do Estado do Rio Grande do Norte. A 

sede municipal está a 58 km da cidade de Natal (capital do Estado). Limita-se ao norte com os 

municípios de Nísia Floresta e São José de Mipibu, ao sul com Goianinha e Tibau do Sul, ao 

leste com Senador Georgino Avelino e Tibau do Sul e ao oeste com São José de Mipibu e 

Goianinha (Figura 1). 

As comunidades de Patané e Camocim estão inseridas na porção leste do município de 

Arez (Figura 1). Os principais acessos as duas comunidades são pela Rodovia Federal (BR-

101) e pelas Rodovias Estaduais (RN-061 e RN-002). Segundo informações da Prefeitura 

Municipal (2013), as duas comunidades compreendem aproximadamente 2.000 (dois mil) 

habitantes, em sua maioria, nativos e – em menor número – nascidos em municípios vizinhos, 

como Senador Georgino Avelino e Nísia Floresta. 

 

Figura 1.  Localização da área de estudo com destaque georreferenciado das comunidades selecionadas para a 

pesquisa. 

FONTE: Sales, 2014. 

 

De acordo com dados da Prefeitura local, as principais atividades econômicas são a 

pesca e a extração de moluscos e crustáceos. Na região estuarina, além da pesca tradicional, 

coexiste a carcinicultura (criação de camarão em viveiros), situadas às margens da Lagoa de 

Guaraíra. 
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O município de Arez possui as condições hidrológicas e climáticas ideais para o 

desenvolvimento de atividades nos estuários, possuindo em sua bacia hidrográfica o 

Complexo Lagunar Bonfim-Guaraíra. Essa Área de Proteção Ambiental (APA Bonfim-

Guaraíra), unidade de conservação de uso sustentável representativa dos ecossistemas 

costeiros e integrantes da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, foi criada pelo Decreto 

Estadual nº 14.369 de 22 de março de 1999, com área de 42.000 hectares, abrangendo os 

municípios de São José de Mipibú, Nísia Floresta, Senador Georgino Avelino, Goianinha, 

Arez e Tibau do Sul (IDEMA, 2008). 

A região lagunar é considerada rasa, com profundidade variando de 0,5 metros a 2,0 

metros, e apesar da forte influência das marés, possui águas tranqüilas. Devido a essas 

características, a pesca artesanal é praticada em embarcações de pequeno porte, 

exclusivamente por canoas movida a remos. De acordo com Miller (2012), como as canoas 

não são motorizadas, o seu raio de ação é limitado e os pescadores da área de mangue tem 

receio em avançar para o mar aberto. 

As principais armadilhas utilizadas para capturar as espécies de peixes são a tainheira 

(rede de emalhar de superfície), a tarrafa e a rede de tresmalho, utilizada normalmente nas 

áreas marginais do estuário. Quanto às técnicas para extração dos moluscos e crustáceos, 

dependem da espécie que se quer capturar, mas geralmente é feita coleta manual ou utilizando 

objetos cortantes. 

As comunidades de pesca geralmente são consideradas de pequena escala devido ao 

sistema de produção e venda serem direcionadas apenas à sobrevivência. Insere-se também a 

esta caracterização os instrumentos de trabalhos adotados e confeccionados pelos partícipes 

dessas agremiações sociais estudadas, visto como a construção de canoas e o conserto de 

redes e tarrafas, além da comercialização de armadilhas para pesca, são feitas, sobretudo, 

pelos pescadores mais antigos. 

METODOLOGIA 

 

 

O estudo utilizou a abordagem qualitativo-quantitativa para a obtenção de dados 

primários relacionados ao perfil socioeconômico dos interlocutores, pois segundo Flick 

(2009) e Chizzotti (2010), essas interpelações não são excludentes ou contrárias, mas 

complementam-se uma à outra no processo de compreensão da realidade. 

A abordagem quantitativa proporcionou uma descrição mais percentual das opiniões. 

Já a qualitativa permitiu uma investigação mais detalhada, coletando principalmente dados 

observacionais e os discursos nas entrevistas (CRESWELL, 2010). 
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No intuito de facilitar os contatos com os interlocutores e definir uma amostra 

proporcional e confiável com a quantidade de pescadores e marisqueiras existentes nas duas 

comunidades, a pesquisa utilizou o número total de cadastrados (n=200) na Colônia de Pesca 

(Z-29) para dividir os estratos da amostra pertencentes às comunidades de Patané (n=82) e 

Camocim (n=46). 

De acordo com Correa (2003), na amostra estratificada a população pode ser dividida em 

categorias, que estão representados na mesma proporção com que existem na realidade. A 

quantidade de cada unidade amostral foi definida de acordo com o número total de cada 

estrato das comunidades, e utilizou-se a proporção de 50%. Desse modo, o número de 

entrevistados das comunidades de Patané (n=41) e Camocim (n=23) representam 50% da 

amostra real das duas comunidades, totalizando (n=64) entrevistados. 

Por conseguinte, foram aplicadas entrevistas semiestruturadas, compostas por perguntas 

abertas e fechadas sobre a situação socioeconômica e o cotidiano da pesca local, no período 

de Janeiro a Julho de 2014. Ao longo de seis meses, buscou-se coletar informações para traçar 

o perfil socioeconômico dos entrevistados e discutir sobre as dificuldades e perspectivas dos 

interlocutores. 

Na opinião de Beaud e Weber (2007), as entrevistas são muito utilizadas na pesquisa 

em campo, principalmente, quando se busca conhecer o ponto de vista dos interlocutores, 

permitindo-lhes descrever seu cotidiano. Segundo Angrosino (2009) e Matos (2001), as 

entrevistas semiestruturadas utilizam perguntas relacionadas aos campos de interesse da 

pesquisa e contribuem na análise dos dados quantitativos e qualitativos.  

As perguntas realizadas permitiram identificar a importância econômica e social da 

pesca para as comunidades, através de dados referentes ao nível de escolaridade, idade, tempo 

em que atuam na pesca, modo como praticam a atividade pesqueira (individual, familiar ou 

em grupo), participam na Colônia de Pesca, comercializam e extraem rendimento mensal. 

  Após a coleta dos dados em campo, as variáveis socioeconômicas foram organizadas, 

tabuladas e sistematizadas, por meio da Estatística Descritiva, para a geração de gráficos e 

tabelas de distribuição de freqüência (ANGROSINO, 2009). Paralelamente, as enunciações 

obtidas nas entrevistas foram analisadas e classificadas nas categorias de dificuldades ou 

perspectivas apontadas pelos interlocutores.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A importância da pesca artesanal para as duas comunidades pesquisadas se reflete no 

cotidiano dos interlocutores, que está intimamente ligado às atividades realizadas na Lagoa de 

Guaraíra, estuário popularmente chamado de “maré” entre os habitantes locais.  

Do total de entrevistados, a maioria foram homens 76% em Patané e 70% em 

Camocim. A predominância do sexo masculino na atividade pesqueira também foi encontrada 

nos estudos de Pereira et al. (2006), Souza et al. (2009) e Alencar e Maia (2011). 

As mulheres representaram 24% da amostra em Patané e 30% em Camocim. A maior 

representatividade feminina na comunidade de Camocim se justifica no passado, pois as 

principais famílias de marisqueiras residiam em sua maioria nessa comunidade, já que se 

localiza em terras mais baixas, próximas a maré, o que facilitava o transporte a pé e com a 

carga dos mariscos na cabeça. As mulheres marisqueiras geralmente são casadas com 

pescadores e realizam a extração dos moluscos como forma de complementar a renda familiar 

(MILLER, 2012). 

Sobre o estado civil dos interlocutores, predominaram os casados, com 71% em Patané 

e 78% em Camocim. Em outros estudos de Santos et al. (2011); Oliveira (2012) e  Freitas et 

al. (2012) na Região Nordeste do Brasil, também predominam a categoria dos casados entre 

os pescadores e marisqueiras. Outra minoria dos interlocutores, cerca de 10%, disse ter união 

estável, ou seja, não são casados oficialmente, mas dividem a moradia e as contas com outro 

integrante da família que, geralmente, também é o pai ou a mãe dos seus filhos.  

As famílias são, em sua maioria, de tradição pesqueira. Em Patané, 96% e Camocim 

83% dos interlocutores afirmaram ter aprendido a pescar com os pais e avós; é o saber 

tradicional passado de geração em geração. Segundo Miller (2012) tanto meninos quanto 

meninas começam a pescar e a coletar mariscos desde muito cedo nas mencionadas 

comunidades. Devido a esse caráter pesqueiro tradicional nesses espaços coletivos, a pesca foi 

e ainda é uma atividade essencial para a sobrevivência, como podemos perceber nos discursos 

a seguir:  

 

“Minha profissão é essa... nasci pescador e vou morrer pescador.” (Entrevistado nº 5 

- Pescador há 55 anos) 

 

 “Criei-me aqui... e meu sonho é tá na maré pegando liliu1.” (Entrevistada nº7 - 

Marisqueira há 40 anos) 

 

                                                           
1 Nome popular local dado aos moluscos (mariscos) da espécie Anomalocardia Brasiliana 
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A dependência econômica exclusiva da atividade pesqueira foi declarada por 78% 

dos entrevistados de Patané e 74% dos de Camocim. Os demais interlocutores exercem a 

pesca como forma de lazer e possuem renda fixa de pensão ou aposentadoria.  

A pesca pode ser realizada todo o ano, porém, segundo os pescadores, há períodos de 

“maré grande” (profunda) em que se torna mais difícil encontrar peixe em grande quantidade 

no estuário, geralmente entre março a julho.  

Para a extração dos moluscos, segundo as marisqueiras, o pior período é quando 

ocorrem fortes chuvas (enchentes), pois os mariscos são frágeis e não sobrevivem na água 

doce, mas nos últimos a quantidade de lilius aumentou na maré, conforme relata a 

marisqueira:  

 

“Vender moluscos aqui é melhor do que vender peixe, porque aumentou os lilius e 

diminuiu os peixes.” (Entrevistada nº 1 - Marisqueira há 25 anos) 

 

Em relação à forma como praticam a pesca, 63% dos entrevistados em Patané e 47% 

em Camocim preferem realizar a pesca estuarina individualmente. Esses dados retratam a 

autonomia do pescador local, pois todos os entrevistados afirmaram possuir canoa e armadilha 

própria, não necessitando mais partilhar o pescado e dividir o lucro da venda com outros 

pescadores. Segundo relatos, isso foi possível devido ao aumento do uso da tarrafa como 

principal armadilha, já que esse instrumento facilita o exercício individual da pesca.  

Em contrapartida, as marisqueiras trabalham em parceria com outros membros da 

família, geralmente com as filhas, as irmãs e os esposos. Nas duas comunidades, todas as 

entrevistadas afirmaram ir acompanhadas para a maré.  Esse fato também foi constatado nos 

estudos de Dias et al. (2007); Oliveira (2012) e Freitas et al. (2012) em que a mariscagem era 

sempre realizada em parceria com membros da família, geralmente os parentes mais 

próximos, como o companheiro ou os filhos.  

A pesca artesanal é uma atividade que não exige alto nível de escolaridade para 

aqueles que a exercem, tanto é que mais de 50% dos interlocutores das comunidades de 

Patané e Camocim possuem apenas o Ensino Fundamental Incompleto, e o número de 

analfabetos correspondeu a 47% do total de entrevistados (Figura 2). Os níveis de 

escolaridade encontrados não diferem de outras pesquisas realizadas no litoral do RN por 

Vasconcelos et al. (2003); Dias et al. (2007) e Miller (2012)  e, em outras regiões do Brasil, 

por Pereira et al. (2006); Silva et al. (2006); Souza et al. (2009); Alencar e Maia (2011); 

Harayashiki et al. (2011) e Lima et al. (2012). 
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Figura 2. Nível de escolaridade dos pescadores e marisqueiras das comunidades de Patané e Camocim, 

Arez/RN. EF Incompleto = Ensino Fundamental Incompleto; EM completo = Ensino Médio completo. 

FONTE: Resultados da pesquisa de campo, 2014. 

 

A pouca escolaridade entre os pescadores e marisqueiras os relaciona ainda mais com 

a total dependência da atividade pesqueira, já que não possuem qualificação exigida para 

trabalhar em atividades diferenciadas. Geralmente, como a pesca é uma função passada de pai 

para filho desde muito cedo e em meio a dificuldades financeiras, isso dificulta conciliar os 

estudos com o cotidiano pesqueiro, como podemos perceber nos seguintes relatos: 

“Minha vida desde menino foi só essa de maré... eu tinha até inveja dos meninos que 

estudavam... chorava e tudo... mas meu pai não queria saber de estudo não...” 

(Entrevistado nº 28 - Pescador há 60 anos) 

 

“Estudei pouco... Fui pra escola, mas naquela época as coisas eram tudo mais 

difícil... e minha mãe não tinha condições de comprar um caderno... um lápis... não 

cheguei a terminar a 1ª série.” (Entrevistada nº 3 - Marisqueira há 33 anos) 

 

A idade dos pescadores e marisqueiras variaram entre 30 e 76 anos. Considerando-se 

as faixas etárias, verifica-se uma maior participação dos entrevistados de Patané na faixa de 

51 a 60 anos (34%) e em Camocim de 41 a 50 anos (39%), conforme demonstrado na (Figura 

3). Dados semelhantes foram encontrados nos estudos socioeconômicos de Souza et al. 

(2009); Harayashiki et al. (2011); Santos et al. (2011); Freitas et al. (2012) e Lima et al. 

(2012). 
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Figura 3. Distribuição segundo freqüência das faixas etárias de pescadores e marisqueiras das comunidades de 

Patané e Camocim, Arez/RN. 

FONTE: Resultados da pesquisa de campo, 2014. 

 

Esses dados revelam que a rotina pesqueira nas duas comunidades é exercida por 

profissionais mais velhos, pois os pais não estimulam seus filhos a continuarem na pesca 

devido às dificuldades existentes. Além disso, como alertam Capelesso e Cazella (2011), a 

atividade pesqueira não apresenta mais uma continuidade familiar, pois os jovens estão 

perdendo o interesse na pesca e preferem trabalhar em outras atividades no intuito de obter 

uma renda fixa e melhores oportunidades de emprego. 

 A pesca artesanal é a principal atividade econômica e de subsistência para as 

comunidades pesquisadas. Devido a esse fator, os interlocutores apresentaram longos anos de 

dedicação à vida na maré. O tempo de ofício na pesca e mariscagem variou de 12 a 62 anos 

para os entrevistados de Patané e, entre 15 a 65, para os de Camocim.  

Segundo o representante da Colônia de Pesca (Z-29) o longo tempo de dedicação à 

pesca e a mariscagem se justifica pela falta de alternativas econômicas locais. Com relação às 

oportunidades de emprego em nível de município, destacam-se: as atividades pesqueiras; os 

empregos na Prefeitura Municipal, que são na maioria das vezes indicados por relações 

políticas, e, também na Usina Estivas (produtora e processadora de cana-de-açúcar), mas que 

em 2007 foi vendida a um importante grupo sucroalcooleiro estrangeiro e por isso, demitiu 

muitos trabalhadores locais. 

 A comercialização do pescado nas comunidades é feita diretamente ao consumidor ou 

aos atravessadores. Em Patané, 73% dos entrevistados relataram vender o pescado na própria 

comunidade e os outros 27% repassam ao atravessador local denominado de “marchante”. Na 
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comunidade de Camocim, 68% vendem diretamente ao consumidor e 32% repassam ao 

marchante. 

 Os mariscos também são vendidos diretamente aos consumidores locais, porém, desde 

2012, têm ocorrido mudanças quanto à forma de comercialização dos lilius nas comunidades. 

A cadeia de comercialização se tornou mais extensa, devido à participação de atravessadores 

pernambucanos. Segundo relatos dos interlocutores, depois que os pernambucanos 

descobriram as comunidade de Patané e Camocim e, conseqüentemente, a fartura de mão-de-

obra local e de moluscos no estuário da Lagoa de Guaraíra, as formas de extração e venda foi 

intensificada, no intuito de atender a demanda externa, como se pode analisar no discurso das 

irmãs marisqueiras:  

“Às vezes tiro 5 kg, 10 kg, 20 kg por dia na maré... o preço de 1 kg é R$5,50 que o 

homem paga a gente. É um rapaz de Pernambuco. Eles vêm tanto comprar, quando 

pegar também. Eles pegam muito, até de 60 kg.” (Entrevistada nº 34 - Marisqueira 

há 45 anos) 

 

“O que consigo tirar, depende da maré... quando é maré grande tiramos mais, maré 

pequena dá menos... eu agora só tiro liliu... a gente tá vendendo 1 kg a R$ 7,00 reais 

na porta. Mas vendemos 1 kg a R$ 5,00 reais para esse homem de Recife... ele vem 

de 08 em 08 dias... às vezes ele vem no Domingo... espera a gente tirar e vai embora 

no dia seguinte, para vender lá... como a viagem é longa, ele tem que levar 

bastante...” (Entrevistada nº 3 - Marisqueira há 33 anos) 

 

Após analisar esses relatos, percebe-se que a extração dos moluscos nas duas 

comunidades não se caracteriza apenas como uma atividade tradicional, visando o alimento 

para as famílias e a comercialização local, mas sim, como uma atividade comercial, a fim de 

abastecer um mercado externo às comunidades. Porém, na opinião das marisqueiras, a 

inserção dos pernambucanos trouxe melhorias, pois eles são considerados compradores fixos 

dos lilius, já que encomendam uma quantidade definida dos moluscos. Para essas mulheres, a 

vinda dos pernambucanos para as comunidades são relatadas com muita satisfação, uma vez 

que diminuiu a incerteza da venda e aumentou a expectativa de lucro. 

Quando perguntados sobre o rendimento mensal obtido com a atividade pesqueira, os 

entrevistados não sabiam quantificar um valor exato, pois segundo eles, a renda para quem 

vive da pesca varia conforme a “sorte” na maré. Por isso, as autoras optaram por delimitar as 

respostas para uma margem maior ou menor do que de um salário base, conforme resultados 

na (Figura 4).  
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Figura 4. Distribuição segundo freqüência do rendimento mensal de pescadores e marisqueiras das comunidades 

de Patané e Camocim, Arez/RN. 

FONTE: Resultados da pesquisa de campo, 2014. 

 

 

As informações obtidas demonstraram que os interlocutores, atualmente, possuem 

uma renda relativamente baixa; nos estudos realizados por Vasconcelos et al. (2003); Dias et 

al. (2007);  Pedrosa (2007); Santos et al. (2011); Freitas et al. (2012) e Oliveira (2012) 

também foram encontradas o baixo rendimento com a pesca artesanal na Região Nordeste do 

Brasil. 

Nas comunidades de Patané e Camocim, não é comum a complementação de renda 

com outras atividades extrativistas relacionadas à pesca. Durante a pesquisa de campo, apenas 

cinco pescadores relataram trabalhar esporadicamente como serventes ou pedreiros, mas isso 

ocorre apenas quando a safra de peixes está muito fraca na maré, ou seja, quando não se 

consegue capturar quantidades que sejam suficientes para a venda e para o alimento familiar.  

 A diferença entre os períodos de safra e entressafra pode influenciar no lucro dos 

pescadores, demonstrando variações na renda obtida (LIMA et al., 2012). Contudo, como nas 

duas comunidades a maioria dos pescadores não exerce outras atividades nos períodos de 

entressafra, o recebimento do seguro desemprego se torna de extrema importância, já que a 

captura de algumas espécies fica proibida no seu período de reprodução ou defeso biológico. 

De acordo com os dados obtidos nas entrevistas, o seguro desemprego não é repassado 

para os associados da Colônia (Z-29) há quase oito anos. Segundo os interlocutores, o motivo 

para esse entrave burocrático foi uma denúncia anônima, feita junto a Secretaria de Estado da 

Agricultura, da Pecuária e da Pesca (SAPE/RN), devido a alguns associados não estarem 

exercendo realmente a pesca de forma profissional e como meio de sobrevivência. No 

entanto, os responsáveis pela Colônia (Z-29), afirmaram que as autoridades, ao alegarem a 
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captura das espécies não serem mais contempladas pelo defeso biológico, não condiciona que 

haja recebimento do seguro desemprego. 

Na percepção de Marinho (2009), o seguro desemprego é concedido apenas para os 

pescadores de determinadas espécies, mas de uma forma geral, todos os pescadores 

interessados passam a ratificar que pescam a espécie na época do defeso apenas com o intuito 

de receber o benefício. Diante dessa circunstância, o maior problema encontrado na concessão 

do seguro desemprego não é a própria concessão, mas a emissão da Carteira Profissional de 

Pescador para aqueles que não comprovam o exercício da atividade e, por isso, as acusações 

de fraudes em todo o Brasil são tão comuns (MAIA; PEREIRA, 2010). 

No que concerne à Colônia de Pesca (Z-29), esta é a única existente no município de 

Arez e, segundo levantamento do ano 2013, a instituição possui aproximadamente 200 

associados, dos quais 64% residem nas comunidades de Patané e Camocim. A Colônia foi 

fundada em 1991, pelo seu atual Presidente, mas até o momento não possui sede própria. O 

valor da contribuição mensal é R$ 13,00 reais, mesmo assim, a maioria dos associados está 

inadimplente com o pagamento da mensalidade e de acordo com informações da 

administração da Colônia, apenas os associados do Distrito de Arez, que representam um 

menor número de cadastrados, efetuam o pagamento regularmente. 

As Colônias de Pesca são organizações sociais que representam a classe trabalhista 

dos pescadores e que tem o papel de intervir a favor da atividade pesqueira perante o governo 

brasileiro, desde 1846 (BEGOSSI, 2002). Após análise das interlocuções, verificou-se que um 

dos principais motivos para os associados de Patané e Camocim não efetuarem o pagamento 

da mensalidade está justamente atrelado ao não recebimento do seguro desemprego no 

período de defeso biológico. Além do que, alguns associados desacreditam na atuação política 

da Colônia (Z-29) em favor dos direitos trabalhistas dos pescadores e marisqueiras das 

comunidades. 

 O entrave burocrático para receber o seguro desemprego tem gerado outro problema 

para a Colônia (Z-29), pois cerca de oito associados de Patané e três de Camocim pediram 

transferência para a Colônia de Tibau do Sul (Z-12). Quando perguntados sobre qual o motivo 

da mudança, todos responderam que pediram transferência com o objetivo de receber o 

seguro desemprego regularmente, porquanto na opinião deles, o valor recebido é uma ajuda 

de custo para quem vive apenas da pesca no período de defeso. Como observam Capelesso e 

Cazella (2011), o seguro desemprego auxilia no financiamento de armadilhas e canoas, ou até 

mesmo na reforma das residências e melhorias na qualidade de vida. 

Em meio às dificuldades financeiras, os interlocutores ainda acreditam que o estuário 

da Lagoa de Guaraíra é um presente de Deus e que ela é a “mãe da pobreza”. Na opinião de 
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Miller (2012) os pescadores e as marisquerias de Patané e Camocim acreditam que tanto os 

peixes quanto os lilius são uma dádiva, e que por isso são inesgotáveis, pois o que é de origem 

divina, o homem não acaba. 

A religiosidade é uma tradição histórica do município de Arez, principalmente no 

segmento Católico. No intuito de confirmar essa procedência católica entre os interlocutores, 

constataram-se através das entrevistas, que em Patané, 71% dos entrevistados são católicos e 

em Camocim somam 65%. Apesar de o catolicismo ser forte em Arez, o matiz dessa igreja 

cristã vinha perdendo seguidores para outras doutrinas. Porém, segundo relatos, com a 

mudança do Padre responsável em 2013, nativo e mais carismático, as pessoas estão voltando 

a freqüentá-la e também a participar dos Festejos Cristãos, que são culturalmente importantes 

para os moradores da comunidade.  

De acordo com Souto (2004), a forte religiosidade nas comunidades pesqueiras, a 

estreita dependência que tem do manguezal, aliada a falta de alternativas econômicas, 

desenvolve uma situação propícia ao estabelecimento da manutenção da fé como sinônimo de 

continuidade na oferta dos recursos naturais. Como enfatiza Silva (2011), a natureza não é 

uma realidade em si, mas uma realidade criada e transformada, assim, a Lagoa de Guaraíra se 

transforma e assume, perante a crença dos pescadores e marisqueiras, uma postura divina e, a 

partir disso, denota-se a importância da religiosidade para as comunidades estudadas. 

Partindo para observância de estratégias adaptativas na exploração do ambiente 

lagunar, Miller (2012) aponta que essas comunidades se organizam de acordo com a 

abundância ou escassez dos recursos disponíveis diante das necessidades socioeconômicas. 

Com o intuito de verificar a percepção dos pescadores e marisqueiras em relação aos recursos 

disponíveis no estuário da Lagoa de Guaraíra, foi perguntado se na opinião deles a pesca tinha 

aumentado ou diminuído nos últimos anos. 

Logo, os resultados apontaram que em Patané, 51% dos interlocutores acham que a 

pesca aumentou e 49% acham que diminuiu; já em Camocim, 57% acham que a pesca 

diminuiu e 43% que aumentou. Contudo, segundo os discursos, compreende-se que houve um 

aumento do número de pescadores e o declínio dos recursos pesqueiros, conforme ilustram os 

relatos:  

 

“Como aumentou os pescadores, o peixe diminuiu, hoje é difícil você pegar grandes 

quantidades.” (Entrevistado nº 4 - Pescador há 62 anos) 

 

“Hoje tem muito pescador para pouco peixe.” (Entrevistado nº 8 - Pescador há 32 

anos) 

 

“Hoje ta mais fácil ser pescador, mas também tá mais difícil pegar peixe.” 

(Entrevistada nº 11 - Pescadora e Marisqueira há 40 anos) 
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Apesar de as áreas de pesca e mariscagem estarem inseridas na APA Bonfim-

Guaraíra, os interlocutores relatam que desde 1999, quando a área de proteção foi implantada, 

não houve investimento em melhorias para uma gestão compartilhada por parte do órgão 

ambiental responsável e nem pela Prefeitura Municipal, a fim de evitar a degradação 

ambiental no estuário.  

Os principais problemas relacionados com a APA Bonfim-Guaraíra declarados pelos 

entrevistados (Tabela 1), em relação aos últimos 15 anos, foram: desmatamento; proibição de 

acesso às áreas de pesca; construção dos viveiros de camarão; contaminação da Lagoa de 

Guaraíra pelos efluentes provenientes da Carcinicultura e da Usina de cana-de-açúcar; pesca 

predatória dos mariscos pelos pernambucanos e o aumento dos passeios turísticos de barco em 

Tibau do Sul/RN. 

 

Tabela 1. Problemas ambientais relacionados à APA Bonfim-Guaraíra declarados pelos pescadores e 

marisqueiras das comunidades de Patané e Camocim, Arez/RN. 

Comunidades                 Problema                                   Causa                             Conseqüência 

Patané e Camocim 

Desmatamento 

 

 

 

 

 

 

 

Construção dos 

Viveiros de Camarão 

 

 

 

 

 

 

 

Degradação Ambiental 

do manguezal (APP) e 

comprometimento das 

espécies de peixes, 

moluscos e crustáceos. 

 

Proibição do acesso as 

áreas de Pesca 

Proprietários dos 

viveiros de camarão 

Dificuldade para os 

pescadores se 

deslocarem ao 

ancoradouro de suas 

embarcações, visto que 

passam por dentro das 

fazendas de camarão. 

Poluição dos corpos 

hídricos (Lagoa de 

Guaraíra e rios 

afluentes Jacú e  

Baldum) 

Lançamento de 

Agrotóxicos e vinhoto 

(Usina de cana-de-

açúcar) e do 

Metabissulfito de sódio 

(Carcinicultura) 

 

Comprometimento da 

sobrevivência da biota 

aquática, como peixes, 

moluscos e crustáceos. 

Extração predatória dos 

mariscos (lilius) 

Técnica proveniente de 

atravessadores 

pernambucanos 

Comprometimento da 

reprodução e 

sobrevivência da 

espécie de molusco 

Anomalocardia 

brasiliana. 

Conflitos entre 

pescadores e empresas 

de passeios turísticos  

Turismo na Lagoa de 

Guaraíra desenvolvido 

pelo município de 

Tibau do Sul/RN 

Riscos de acidentes, 

danificação das redes 

de pesca, além do 

barulho dos motores 

afugentarem os 

cardumes. 

      FONTE: As autoras, 2014. 
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Cabe salientar, que os impactos da carcinicultura foram mais intensos entre os anos 

2000 a 2007, uma vez que no ano de 2008, foi realizada uma operação de fiscalização e 

autuação dos proprietários dos viveiros de camarão construídos na APA Bonfim-Guaraíra, 

devido à grande parte dos empreendimentos estarem inseridos em Área de Preservação 

Permanente (APP) e, portanto, tinham sido construídos e operavam sem licença ambiental ou 

ainda com a licença vencida. Estes empreendimentos foram desativados e/ou notificados para 

que fossem recuperadas as áreas inseridas em APP.  

 Segundo relatos dos interlocutores, com a desativação dos viveiros, os conflitos locais 

diminuíram assim como o acesso a área de pesca melhorou. Após seis anos em recuperação, 

as árvores do mangue estão crescendo e a fauna aos poucos volta a se reproduzir como antes. 

Porém, ainda persistem conseqüências, principalmente para as espécies de moluscos, que no 

entendimento das marisqueiras são mais frágeis as mudanças no estuário e possuem um longo 

período para reprodução. 

A espécie de moluscos mais afetada pela atividade da carcinicultura foi a ostra 

(Crassostrea rhizophora), já que atualmente ainda é difícil encontrá-la no mangue, porquanto 

com o desmatamento para a construção dos viveiros, estes moluscos não sobreviveram. 

Segundo relatos, estas se desenvolvem nas raízes do mangue, onde se alimentam do lodo e, 

enquanto comem, vão filtrando e purificando a água, portanto, sem árvore de mangue, as 

ostras morrem devido à falta de alimento e a forte incidência do sol. 

Durante a pesquisa de Miller (2012), constatou-se que haviam até famílias 

especializadas apenas na extração de ostras, por ser um molusco de difícil coleta e que possui 

um valor agregado de mercado considerável, era muito solicitado pelos restaurantes da região. 

Porém, com a interferência na reprodução das ostras, as famílias passaram a coletar apenas os 

lilius, pois não sofreram decaimento na reprodução e, além disso, é uma espécie mais fácil de 

coletar em grandes quantidades. 

Nos últimos anos, todo o molusco extraído para a venda nas comunidades são os lilius, 

que até o momento não faltam na maré, porém vem sofrendo forte pressão antrópica, devido à 

extração predatória para venda no mercado de Pernambuco. Essa nova realidade é percebida 

no discurso da marisqueira quando fala da coleta e venda dos lilius, em substituição às ostras: 

 

“Os viveiros sempre botavam aqueles produtos que matam os bichos da maré... as 

ostras... hoje em dia o povo procura muito, mas não tem mais... hoje o que tem mais 

mesmo é o marisco (liliu). Antes, quando não tinha muito viveiro a gente tirava 

ostra, mas com o tempo foi acabando... por isso mudei... hoje só tiro o liliu mesmo. 

A ostra dava mais dinheiro, naquele tempo a ostra era 15 reais (1 Kg), hoje custa 17 

reais (1 Kg), o povo ainda procura... mas é muito difícil encontrar... não tem mais” 

(Entrevistada nº 3 - Marisqueira há 33 anos) 
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 Com base no diálogo das entrevistas semiestruturadas e observações dos 

interlocutores, foram identificadas e desenvolvidas categorias de dificuldades e perspectivas 

para quem vive da pesca nas comunidades de Patané e Camocim, conforme apresentadas na 

(Tabela 2): 

 
Tabela 2. Principais dificuldades e perspectivas apontadas pelos associados da Colônia Z-29. 

Dificuldades 

 

Perspectivas 

Falta Sede para a Colônia (Z-29) 

 

Construção da Sede 

Não recebimento do Seguro Desemprego 

 

Regularização do Seguro Desemprego 

Falta de interesse da Presidência da Colônia (Z-

29) 

 

Implantação de uma fábrica de beneficiamento do 

pescado/marisco 

Falta de interesse dos Pescadores e 

Marisqueiras 

Comercialização dos lilius aos atravessadores pernambucanos 

 

 

Falta de investimento da Prefeitura 

 

Construção de residências 

 

FONTE: As autoras, 2014. 

 

 Quando questionados sobre as principais dificuldades ou problemas cotidianos 

enfrentados por quem depende exclusivamente da pesca para sobreviver e manter a família, o 

não recebimento do Seguro Desemprego foi apontado como principal dificuldade atual. Esse 

acréscimo na renda desses trabalhadores é propiciado pela política pública (Lei nº 

10.779/2003), a qual dispõe sobre concessão do benefício de seguro desemprego, durante o 

período de defeso, ao pescador profissional que exerce a atividade pesqueira de forma 

artesanal. 

 Como enfatiza Capelleso e Cazella (2011), o ganho desse direito é de grande 

relevância, principalmente para as famílias que não possuem renda extra ou benefícios 

previdenciários, como cerca de 60% do total de entrevistados das comunidades de Patané e 

Camocim. Além do que, segundo Lima et al. (2012), o pagamento do Seguro Desemprego é 

um dos principais benefícios que os pescadores buscam ao se filiarem as organizações de 

pesca. 

 A regularização do Seguro Desemprego é um anseio dos pescadores e marisqueiras, 

pois devido ao enfraquecimento da pesca (falta peixe para comercialização), a maior parte da 

renda obtida está sendo com a venda dos lilius para os atravessadores pernambucanos, 

momento relatado, principalmente pelas marisqueiras, como uma “benção” para quem coleta 

moluscos. Segundo Capelleso e Cazella (2011), o dinheiro do Seguro Desemprego contribui 
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como uma renda extra, inclusive para a utilização em melhorias das armadilhas, canoas e 

reforma de casas. 

 A falta de uma Sede da Colônia (Z-29) também foi apontada como um problema, pois 

dificulta realizar encontros regulares com os associados, e nas poucas reuniões, quando tem, é 

preciso reservar uma sala de aula numa escola próxima ou utilizar a própria residência do 

Presidente da Colônia.  

 Logo, a construção de uma Sede para a Colônia (Z-29) seria uma melhoria, já que 

facilitaria o controle de pagamento da mensalidade de R$ 13,00 reais, além dos pedidos e 

emissão de carteiras profissionais. Com a estrutura da sede também seria possível retomar o 

controle do pescado capturado ao mês, prática que segundo o Tesoureiro da Colônia, fica 

difícil sem ter um lugar fixo como ponto de apoio aos pescadores. 

 Além disso, a Prefeitura de Arez não investe na principal atividade econômica do 

município. Segundo os interlocutores, eles nunca receberam nenhum tipo de ajuda para 

comprar/consertar uma armadilha ou canoa. Alguns dos entrevistados ainda anseiam por uma 

casa própria, mas relatam que a Prefeitura dificulta a venda de terrenos, por isso, muitas 

vezes, se tem de comprar o terreno de terceiros para construir as residências. 

 A implantação de uma fábrica de beneficiamento de pescado/marisco também foi 

relatada como uma alternativa para a pesca local e, como muitos pescadores não possuem 

condições de comprar um congelador (freezer), dificulta a conservação do peixe em maiores 

quantidades para posterior venda. Isso é reflexo da baixa renda de quase 50% dos 

entrevistados das duas comunidades, os quais afirmaram sobreviver com menos de um salário 

mínimo ao mês, não tendo, portanto, condições de investir em melhorias de trabalho. 

 Na opinião dos interlocutores, esses problemas ocorrem devido tanto à falta de 

interesse dos próprios associados que não reivindicam seus direitos junto à Capitania dos 

Portos, quanto à falta de proatividade dos responsáveis pela Colônia (Z-29). 

CONCLUSÃO 

 

            Os pescadores e marisqueiras das duas comunidades pesquisadas são homens e 

mulheres que se encontram na faixa etária entre 40 a 60 anos, possuem apenas o nível de 

ensino fundamental incompleto são casados e têm filhos, residem em casa própria e 

sobrevivem com um rendimento mensal menor do que um salário mínimo.  

Apesar de os interlocutores terem cadastro ativo na Colônia de Pesca (Z-29), eles 

enfrentam a dificuldade de não receber o Seguro Desemprego. Embora, segundo a Legislação 

Brasileira, o benefício se estenda a todos os pescadores artesanais registrados como 

profissionais da pesca, essa política estatal ainda não remeteu a essas comunidades como um 
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mecanismo permanente que auxilie os pescadores e as marisqueiras no exercício de sua 

profissão.  

Os pescadores são proprietários de armadilhas (redes e tarrafas) e das pequenas 

embarcações (canoas). As principais dificuldades encontradas na execução de suas atividades 

é a falta de uma Sede para a Colônia (Z-29) e de uma fábrica de beneficiamento para o 

peixe/marisco. O desenvolvimento de ações de beneficiamento e conservação de pescado 

agregaria valor ao produto e conseqüentemente aumentaria o lucro com a venda desses 

recursos.  

          Os resultados apresentados permitem concluir que para as duas comunidades estudadas 

e instaladas às margens da Lagoa de Guaraíra, o pescado e principalmente, os moluscos 

(lilius), são os principais recursos explorados para a alimentação e comercialização.  

As comunidades de pesca são tradicionalmente consideradas de pequena escala devido 

ao seu sistema de produção e venda serem direcionadas apenas à sobrevivência. No entanto, 

nos últimos anos, a organização e a divisão social do trabalho têm sofrido modificações que já 

denotam a influência de um sistema de produção e venda direcionada ao mercado externo, 

mas precisamente, ao mercado pernambucano, em se tratando da exploração predatória dos 

lilius.  

            Desta forma, a atividade pesqueira se desenvolve diante de entraves técnicos, 

burocráticos e financeiros, em que a necessidade cotidiana de homens e mulheres é o fator 

determinante na disposição de continuar exercendo a pesca ou mariscagem no estuário da 

Lagoa de Guaraíra. 
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ESTE ARTIGO FOI SUBMETIDO AO PERIÓDICO AMBIENTE & SOCIEDADE E, PORTANTO, ESTÁ 

FORMATADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DESTA REVISTA (acessar http:// 
www.scielo.br) 

 
 
Apresentação 
 
 

Nas últimas décadas, as comunidades pesqueiras se tornaram mais 

vulneráveis às influências externas, uma vez que estão expostas as mudanças 

socioeconômicas e ambientais que vem ocorrendo pela costa mundial (DELICADO 

et al., 2012).   

Essas mudanças são provenientes de diversos fatores de pressão, como a 

globalização, o crescimento populacional, o aperfeiçoamento tecnológico, as 

transformações no mercado, a evolução do turismo, a implantação de Áreas 

Protegidas e o aumento da complexidade da Legislação Ambiental (ANDRIGUETTO 

FILHO, 2003; BERKES, 2010; LEITE; GASALLA, 2013)  

Os pescadores artesanais são testemunhas cotidianas destas mudanças, e 

algumas vezes, agentes dessas transformações, embora – em larga medida, 

influenciados por fatores externos a realizá-las ou desprovidos de poder para intervi-

las (DELICADO et al., 2012). 

As mudanças ocorridas exigem adaptações dos pescadores às distintas 

condições do meio, o que se reflete em suas condições de trabalho e obtenção de 

renda, explicando parcialmente as diferenças técnicas e socioculturais entre as 

diversas comunidades pesqueiras (CAPELLESSO; CAZELLA, 2011).  

No Brasil e ao redor do mundo, foram produzidos alguns estudos a respeito 

dos problemas sociais e ambientais que atingem às comunidades pesqueiras, 

analisados por Tumwesigye et al. (2012) e Hallwass et al. (2013) e, também sobre a 

gestão e os impactos das áreas de proteção ambiental em locais de pesca, 

investigados por Begossi (2008); Seixas e Kalikoski (2009); Mascia et al. (2010) e 

Rees et al. (2013). 

Nos últimos anos, foram realizadas pesquisas no litoral do Estado do Rio 

Grande do Norte (RN) sobre a temática da pesca artesanal, destacando-se em Barra 
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de Tabatinga (Nísia Floresta/RN) e a organização social dos pescadores (MILLER, 

2002); no município de Tibau do Sul, onde foi feita uma análise da influência do 

turismo na atividade pesqueira (SILVA, 2011) e, nas comunidades de 

Patané/Camocim (Arez/RN), sobre os aspectos da adaptação dos pescadores e 

coletoras aos manguezais, realizada nos anos de 2002/2003 e, publicada por Miller 

(2012). 

Apesar das pesquisas mencionadas, ainda existem lacunas de informações 

sobre as mudanças na pesca artesanal do RN, sobretudo, como essas mudanças 

afetam as relações socioeconômicas e ambientais, principalmente na perspectiva 

dos próprios pescadores.  

Nesse contexto, este artigo tem como objetivo analisar as principais 

mudanças socioambientais ocorridas em duas comunidades pesqueiras do Litoral 

Sul do RN. Levantou-se, a partir desse prisma, a hipótese que as mudanças na 

pesca artesanal ocorreram devido à falta de gestão apropriada da Área de Proteção 

Ambiental (APA) Bonfim-Guaraíra.   

Contudo, nos últimos anos, o estuário estar a sofrer impactos devido à 

coexistência de outras atividades econômicas, em que são observados os cultivos 

em larga escala de viveiros de camarão e da cana-de-açúcar, bem como a 

ocupação antrópica intensiva do seu litoral, além da extração predatória de 

moluscos (IBAMA, 2010). 

Esses abalroamentos têm provocado mudanças diretas sobre as 

comunidades selecionadas, Patané e Camocim (Arez/RN), já que a maior parte da 

população depende direta ou indiretamente da pesca e da extração de moluscos, 

além de crustáceos para a sobrevivência. 

Para melhor entender os processos dinâmicos da pesca artesanal do Litoral 

Sul potiguar, optou-se por organizar o artigo em tópicos temáticos que se incluem 

juntamente a esta apresentação, metodologia e considerações finais. Os demais 

tópicos se apresentam na seguinte seqüência: caracterização da pesca artesanal no 

estuário da Lagoa de Guaraíra; reprodução social das famílias; organização e 

divisão social do trabalho; mudanças na técnica de coleta dos lilius; problemas 

socioeconômicos que afetam as comunidades pesqueiras e por fim, os principais 

impactos ambientais ocorridos nos últimos anos no estuário da APA Bonfim-

Guaraíra. 
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Metodologia 

 
O estudo utilizou a abordagem qualitativa para a obtenção de dados primários 

relacionados aos processos de mudanças em análise. Segundo Creswell (2010), 

esse tipo de abordagem proporciona uma investigação mais prolongada, coletando 

dados observacionais e de entrevistas em campo.  Sendo aplicada ao contexto da 

pesquisa e para o entendimento das mudanças socioambientais, foi necessária a 

proximidade entre as autoras e os pescadores e marisqueiras (interlocutores), no 

intuito de que a problemática em estudo fosse analisada em um contexto de 

relações. 

Em campo foram utilizadas as técnicas de observação e entrevistas abertas e 

semiestruturadas. Segundo Cicourel (1980), tanto a observação quanto as 

entrevistas se complementam metodologicamente, principalmente em pesquisas que 

necessitem da participação social, como proposto neste estudo. Desse modo, tão 

importante quanto ouvir e escrever as informações relatadas foi também observar o 

cotidiano no espaço em que as atividades de pesca são realizadas. 

A pesquisa empírica ocorreu entre os meses de janeiro/2014 a julho/2014. A 

freqüência variou de acordo com a necessidade e disponibilidade dos interlocutores, 

mas geralmente foram duas visitas ao mês, com permanência de dois a cinco dias 

em campo. Na fase das entrevistas, optou-se por aplicar entrevistas abertas aos 

representantes da Colônia de Pescadores (Z-29) e por entrevistas semiestruturadas 

aos pescadores e marisqueiras.  

Para estas, foram desenvolvidas as seguintes variáveis de escolha: idade 

(priorização dos mais velhos) e tempo de trabalho na pesca (no mínimo há 15 anos). 

Cabe destacar, que os critérios de idade e tempo de ofício foram definidos para 

delimitar as conversas com pessoas que realmente pudessem contribuir na análise 

das mudanças. 

Para o registro dos dados, utilizaram-se como instrumentos o diário de campo 

e o gravador (apenas quando o interlocutor consentiu). O uso do aparelho se torna 

importante para a abordagem qualitativa, pois geralmente as entrevistas são longas 

e não são “isoladas” nem “independentes” da situação da pesquisa (BEAUD; 

WEBER, 2007).  Devido a esses fatores, o gravador ajudou na fluência natural do 

diálogo e permitiu posteriormente uma análise mais profunda dos relatos. 

Todas as perguntas das entrevistas semiestruturadas foram formuladas 

dentro do intervalo do ano 1999 até 2014. A definição desse intervalo temporal deu-
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se condicionada a alguns acontecimentos locais terem sido fatores desencadeantes 

das mudanças em análise, como a implantação da APA Bonfim-Guaraíra em 1999, a 

intensificação da carcinicultura no estuário da lagoa a partir dos anos 2000 e a 

recente extração predatória de moluscos na região. 

 

Caracterização da pesca artesanal no Estuário da Lagoa de Guaraíra  

 

O Complexo Lagunar Bonfim-Guaraíra (APA Bonfim-Guaraíra) localizado no 

Litoral Sul Potiguar possui um conjunto de lagoas e lagunas. Nessa região, situa-se 

o município de Arez, o qual se limita ao norte com os municípios de Nísia Floresta e 

São José de Mipibu, ao sul com Goianinha e Tibau do Sul, ao leste com Senador 

Georgino Avelino e Tibau do Sul e ao oeste com São José de Mipibu e Goianinha 

(Figura 1) (IDEMA, 2008).  

 
FIGURA 1 – Localização da área de estudo com destaque georreferenciado das comunidades 

selecionadas para a pesquisa. 

FONTE: Sales, 2014. 

 

As comunidades em estudo, Patané e Camocim, estão inseridas na porção 

leste do município de Arez e as principais vias de acesso às comunidades são pela 

Rodovia Federal (BR-101) e pelas Rodovias Estaduais (RN-061 e RN-002) (Figura 

1). 
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A pesca artesanal é realizada na Lagoa de Guaraíra, estuário popularmente 

chamado de “maré” entre os habitantes locais. Esse ambiente se caracteriza por 

uma região lagunar em conjugação com áreas litorâneas de dunas cobertas por 

coqueirais e áreas descontínuas de mata atlântica em justaposição com solos férteis 

e as redes hidrográficas (MILLER, 2012).  

Essa região lagunar nem sempre se caracterizou como o ecossistema atual. 

Em 1924, ocorreu uma grande enchente e como conseqüência o canal de Tibau do 

Sul que até então tinha dez metros, foi alargado para cerca de 200 metros, 

permitindo a subida das águas do mar. Assim, a laguna ficou ligada 

permanentemente ao mar, dando início ao desenvolvimento da flora e fauna 

característicos de ambiente estuarino que perduram até os dias atuais (SCUDELARI 

et al., 2001). 

A lagoa é considerada rasa, com profundidade variando de 0,5 metros a 2,0 

metros e, apesar da forte influência das marés possui águas tranqüilas (MELO, 

2000). A pesca é praticada em embarcações de pequeno porte, exclusivamente por 

canoas movida a remos. Por não ser motorizada, a canoa tem um raio de ação 

limitado e os pescadores da área de mangue têm receio em avançar para o mar 

aberto (MILLER, 2012). 

A canoa é o meio de transporte no espaço da maré. Como enfatiza Miller 

(2012) é através da canoa que os pescadores têm acesso ao estuário e as mulheres 

chegam até as croas para fazer a coleta dos moluscos, além de ser utilizada para 

transportar o peixe e o marisco da lagoa até o porto. 

A pescaria é realizada individualmente ou com parentes e amigos. Os 

pescadores são proprietários das embarcações e dos instrumentos de pesca. As 

principais armadilhas utilizadas são a tainheira (rede de emalhar de superfície), a 

tarrafa e a rede de tresmalho, utilizada normalmente nas áreas marginais do 

estuário. Quanto às técnicas para extração dos moluscos e crustáceos, dependem 

da espécie que se quer capturar, mas geralmente é feita coleta manual ou utilizando 

objetos cortantes. 

As principais espécies de pescado capturadas, segundo os próprios 

pescadores, são a tainha (Mugilidae), meia-tainha (Mugilidae), carapeba (Gerridae), 

bagre (Cachysuridae), pescada (Seianidae), camorim (Centropomidae) e o camarão 

ativo (Macrobrachium aconthurus). Destaca-se, ainda, a coleta do caranguejo-uçá 

(Ucides cordatus), guaiamum (Cardisoma guanhumi) e dos mariscos (Anomalocardia 

brasiliana), popularmente chamados nas comunidades de “lilius”, e em menor 
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quantidade outros moluscos, como a ostra (Crassostrea rhizophora), o sururu 

(Mytella guyanensis) e a unha-de-velho (Tagelus plebeius).  

A pesca pode ser realizada todo o ano. No entanto, segundo os pescadores, 

há períodos de “maré grande” (profunda) em que se torna mais difícil encontrar 

peixe em grande quantidade na lagoa, geralmente entre os meses de março a julho. 

Segundo as marisqueiras, para a extração dos moluscos o pior período é quando 

ocorrem fortes chuvas (enchentes), pois os mariscos não sobrevivem na água doce.  

Quanto à infraestrutura de apoio a atividade pesqueira, os portos de 

desembarques, bem como os métodos de transporte e conservação são precários, 

tendo como conseqüência a baixa qualidade do produto e redução nos preços de 

comercialização.   

A comercialização do pescado é feita diretamente ao consumidor ou aos 

atravessadores, conhecidos na região como “marchantes”. Os mariscos também são 

vendidos diretamente aos consumidores, porém, nos últimos três anos, a 

comercialização se tornou mais intensa, devido ao aumento de demanda externa às 

comunidades.  

Foi constatada a presença de uma colônia de pescadores na comunidade de 

Patané (Colônia Z-29), responsável por atender os associados de Arez e dos demais 

distritos municipais. A Colônia foi fundada em 1991, pelo seu atual Presidente, mas 

até o momento não possui sede própria. O número de pescadores associados, 

segundo levantamento de 2014, é de 82 pescadores em Patané e 46 em Camocim.  

O valor da contribuição mensal é R$ 13,00 reais, mesmo assim, a maioria dos 

associados está inadimplente com o pagamento. Após análise das interlocuções, 

verificou-se que um dos principais motivos para os associados não efetuarem o 

pagamento está atrelado ao não recebimento do seguro desemprego no período de 

defeso biológico.  

 

Reprodução social das famílias  

 

Antes da enchente de 1924, a reprodução social das famílias se desenvolvia 

em um ambiente físico diferente do atual estuário. Com o decorrer dos anos, a fauna 

adaptou-se à água salgada e novos recursos tornaram-se disponíveis para 

exploração. Logo, foram desenvolvidos instrumentos de pesca para um ambiente de 

transição marinha e, com isso a condição de trabalho dos pescadores também se 

modificou. 
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A pescaria era realizada com armadilhas e embarcações de terceiros. Assim, 

o pescador tinha que dividir a quantidade de peixe capturado com o dono da rede ou 

da embarcação, e conseqüentemente, obedecendo à hierarquia, o pescador ficava 

com a menor parcela.  

Nos dias atuais, todos os pescadores afirmaram possuir redes, tarrafas e 

canoas, detendo todo o lucro de sua produção diária que permanece com ele e seus 

familiares. Além disso, os programas sociais do Governo Federal também foram 

apontados como aspectos de melhoria para a qualidade vida. 

 

“A qualidade de vida melhorou, por conta de tudo. Hoje não tem mais 
pobreza, quem se diz pobre tem uma televisão, uma geladeira... 
principalmente depois da Bolsa Família.” (Interlocutor nº 2 - Pescador 
aposentado) 
 
“A qualidade de vida melhorou, de primeiro eu não tinha como dar as coisas 
aos meus filhos, como eu tenho hoje... é meio difícil ainda, mas eu consigo.” 
(Interlocutora nº 3 - Marisqueira há 33 anos) 
 

 Os interlocutores residem em casas próximas que geralmente acoplam 

famílias interligadas. Segundo Miller (2002), em comunidades de pesca quando os 

filhos se casam, eles passam a residir em casa própria, constituindo unidades de 

trabalho separadas. Porém, em Patané e Camocim ainda existem filhos/filhas que 

vivem na casa dos pais, mesmo após casados. 

 Quase todos os moradores estão ligados através de um parente comum ou 

devido às relações de compadrio. Como afirma Miller (2002), os laços de vizinhança 

e de parentesco se fortalecem nas ditas relações. Tanto é que nas comunidades, 

costumeiramente, as pessoas se tratarem por “primo” ou “prima”. 

Embora os mais velhos sejam de famílias com tradição pesqueira, o 

conhecimento local cada vez mais se perde no decorrer das gerações. Entre os 

interlocutores, é comum o desejo de que seus filhos não sigam na pesca devido à 

dificuldade de sobreviver exclusivamente dessa atividade. O abandono da pesca é 

recorrente entre os jovens, que passam a atuar em outras atividades econômicas.  

Todavia, não é comum nas comunidades em estudo a complementação de 

renda com outras atividades. Poucos pescadores trabalham esporadicamente como 

serventes ou pedreiros, e enfatizam que isso ocorre apenas quando a safra de 

peixes está fraca, ou seja, quando não se consegue capturar quantidades que sejam 

suficientes para a venda e para a alimentação familiar.  

O estudo de Vasconcelos et al. (2003) confirma que  os  pescadores 

artesanais do RN exercem atividades complementares não vinculadas ao setor 
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pesqueiro, evidenciando que esse acúmulo de atividades está relacionado com a 

redução das capturas dos peixes devido ao aumento de esforço de pesca. Contudo, 

em Patané e Camocim, a procura por outros tipos de trabalho é uma estratégia 

utilizada apenas por uma minoria dos pescadores, diante da incerteza da oferta dos 

recursos pesqueiros e da falta de pagamento do seguro defeso. 

De acordo com os dados obtidos, o seguro defeso (desemprego) não é 

repassado para os associados da Colônia (Z-29) há quase oito anos. Segundo 

relatos, isso se deu devido a uma denúncia anônima, feita junto a Secretaria de 

Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (SAPE/RN), em razão de alguns 

associados não estarem exercendo a pesca de forma profissional. No entanto, os 

responsáveis pela Colônia afirmaram que as autoridades, ao alegarem a não 

contemplação do defeso biológico para as espécies locais, não condiciona que haja 

recebimento do seguro defeso. 

Esse entrave burocrático tem desencadeado processos de transferência dos 

associados da Colônia (Z-29) para a Colônia de Tibau do Sul (Z-12). O intuito com a 

mudança é de receber o seguro regularmente, porquanto na opinião dos 

pescadores, o valor recebido é uma ajuda de custo para quem vive apenas da 

pesca. 

O seguro desemprego contribui tanto para a preservação dos recursos 

pesqueiros como para a reprodução social das famílias, pois como observam 

Capelesso e Cazella (2011), auxilia no financiamento de armadilhas e canoas, e até 

mesmo na reforma das residências e melhorias na qualidade de vida. 

Em pescarias fartas, o peixe que não é vendido na comunidade, é 

comercializado na Feira de Arez. Esse comércio é feito pelo próprio pescador ou por 

parentes, que transportam o pescado até o centro municipal, a cerca de 5 km da 

comunidade. Em tempos de pescaria ruim, a prioridade é que o peixe capturado seja 

consumido e não comercializado. 

Quando o lucro com a pesca se encontra limitado, é comum as famílias 

recorrerem à coleta dos mariscos (lilius) para aumentar a renda. É uma forma de se 

adaptar as dificuldades no meio físico. Segundo Miller (2009), os sistemas sociais se 

adaptam ao seu meio ambiente e, conseqüentemente, a cultura local se readequa a 

exploração do novo recurso disponível. Nesse processo de adaptação, as 

sociedades tornam-se cada vez mais especializadas na exploração do ambiente 

(SAHLINS e SERVICE, 1960).  



73 

 

 

 

Segundo o representante da Colônia (Z-29), com relação às oportunidades de 

emprego em nível de município se destacam a pesca; os cargos na Prefeitura 

Municipal, que são na maioria das vezes indicados por relações políticas, e também 

na Usina Estivas (produtora e processadora de cana-de-açúcar), mas que em 2007 

foi vendida a um importante grupo sucroalcooleiro estrangeiro e, por isso, demitiu 

muitos trabalhadores locais. 

A incerteza da oferta dos recursos pesqueiros e a falta de oportunidades de 

emprego fazem com que a reprodução social seja dependente das atividades 

pesqueiras ao longo dos anos. A instabilidade econômica decorrente da escassez 

do pescado também tem limitado os recursos e possíveis investimentos, gerando 

mudanças nos sistemas produtivos e sociais (CAPELLESSO; CAZELLA, 2011).  

Essas mudanças têm causado danos ao ambiente, comprometendo a 

sustentabilidade dos estoques pesqueiros e submetendo a pesca artesanal ao 

modelo capitalista de produção (MALDONADO; SANTOS, 2006). Apesar de a pesca 

ser desencadeada, sobretudo, por fins econômicos, é também uma atividade 

produtiva que compreende uma relação espaço/temporal distinta da racionalidade 

capitalista (SILVA, 2011). 

 Embora alguns elementos do capitalismo já tenham se inserido nas 

comunidades, não é, pois, nessa medida que se encerra. Como uma atividade 

eminentemente irregular, o pescador tem sobre esta pouco controle, colocando 

direta dependência da natureza, das marés e do próprio ciclo de reprodução e 

migração dos peixes (CUNHA, 2000). 

Na opinião de Maldonado e Santos (2006) os recursos pesqueiros possuem 

características que atuam de forma contrária a racionalidade capitalista, pois são 

resultados da reprodução biológica e não da produção industrial. Destarte, nas 

comunidades estudadas, a produção pesqueira é limitada pela capacidade do meio 

natural, em que o ambiente e as armadilhas são técnicas adaptadas ao ambiente 

físico do estuário e aos impactos que a APA vem sofrendo. 

 

Organização e divisão social do trabalho 

 

As relações sociais são direcionadas pelas formas de trabalho, que quase 

sempre estão atreladas ao ambiente estuarino. Os pescadores trabalham 

individualmente e, de vez em quando, com os filhos ou amigos. Em contrapartida, as 

marisqueiras sempre trabalham com as filhas, as irmãs e os esposos. Esse costume 
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também foi constatado no estudo de Dias et al. (2007), realizado no litoral potiguar e 

nas pesquisas recentes de Oliveira (2012) e Freitas et al. (2012). 

O parentesco é fator determinante nas relações de trabalho estabelecidas 

entre os moradores. Segundo Miller (2002), o grupo familiar doméstico tem como 

função organizar a produção, o consumo e a venda do pescado. 

Durante a semana, a maioria dos pescadores trabalha na maré e quando 

retornam às suas residências é para consertar as armadilhas ou “tirar um cochilo”, 

principalmente no horário da tarde. Já as marisqueiras quando não estão coletando 

lilius, elas se encontram em casa, realizando os afazeres domésticos e cuidando dos 

filhos e/ou netos. Nos finais de semana, alguns pescadores ainda trabalham, entre 

eles os aposentados como forma de lazer, e, outros, preferem descansar ou beber 

cachaça com os amigos. 

Pelo fato de a pesca ser o principal meio de sobrevivência é essa atividade 

que orienta a divisão social do trabalho. Em geral, todas as mulheres de pescadores 

são marisqueiras e coletam principalmente os lilius, antes apenas para o consumo 

familiar, e – nos últimos anos, para a comercialização direcionada aos marchantes. 

No estudo realizado por Miller (2012) observou-se que quando se tratava da 

extração de moluscos, havia uma divisão do trabalho por famílias. Algumas famílias 

eram especialistas na extração de ostras e outras em lilius. Porém, as marisqueiras 

relataram que hoje em dia é muito difícil encontrar ostras nos manguezais, devido 

aos impactos dos viveiros de camarão, pois o processo de reprodução e 

recuperação destes moluscos é lento. 

Como todas as famílias trabalham com a extração de moluscos, se 

especializaram em coletar os lilius, esta é a espécie mais resistente e que não 

sofreu decaimento na reprodução de indivíduos, mesmo em um ambiente frágil e 

degradado, como a área de mangue local.  

Essa estratégia das famílias em extrair os lilius, diante da falta de outras 

espécies de moluscos para explorar, recai em processos de adaptação às 

mudanças ambientais. De acordo com Sahlins (1968, p. 104), “[…] adaptar não é 

aperfeiçoar apenas por um objetivo, nem é sequer, melhorar o modo que se faz; é 

agir, o melhor possível, sob as circunstâncias dadas”, que podem não ser 

favoráveis, como no caso em estudo.  

Com a especialização das famílias, houve aumento na eficiência de 

exploração. Apesar disso, o processo de especialização e eficiência implicam na 

dificuldade de novas adaptações posteriores, como destaca Miller (2009), agora há 
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apenas uma “espécie de pressão seletiva”, por isso, se mudarem as condições 

favoráveis a especialização, corre-se o risco de extinção da espécie.  

Com a alta demanda no mercado externo, os lilius deixaram de ser apenas 

um alimento complementar para as famílias e se transformaram no principal produto 

de compra e venda nas comunidades. 

“A pesca diminuiu muito aqui, o que tem com vontade é liliu, aí as pessoas 
estão tirando mais liliu do que pescando. Se você for ver, o número de 
marisqueiras aumentou, hoje tem muita gente tirando liliu, até os homens, e 
também as pessoas consomem muito, tanto aqui quanto o povo de fora que 
encomenda de 10 Kg pra cima, aí a gente pega na hora.” (Interlocutora nº 2 
- Marisqueira há 25 anos) 
 

O trabalho também era dividido por sexo. Segundo Miller (2012), enquanto os 

homens pescavam, as mulheres coletavam moluscos, era na verdade uma relação 

interdependente de trabalho. Assim, a pesca era uma atividade masculina e a 

mariscagem, uma atividade eminentemente feminina. 

No entanto, essa divisão de trabalho se tornou menos seletiva em relação ao 

gênero. Isso se deu devido às modificações no sistema de produção e venda que 

exigiu um trabalho mais eficaz que se traduz em extrair quantidades maiores dos 

moluscos e em menor tempo.  

Para isso, nos últimos três anos, os marchantes pernambucanos ensinaram e 

inseriram uma nova técnica de coleta dos lilius, a qual exige uma maior força física, 

mais direcionada ao trabalho masculino, por isso, os homens passaram a ter um 

papel fundamental na coleta dos lilius. 

“O arrastão é mais pra homem, porque pesa muito... tem que ter força, 
agarra na cintura e vai andando e arrastando os lilius pra dentro do puçá. 
Eles (pernambucanos) trouxeram alguns e os outros eles ensinaram a gente 
a fazer. Tem que ser na maré cheia, isso pega é muito, de 5 a 8 sacos, 
cada um com 2 Kg, 3Kg de lilius.” (Interlocutor nº 35 – Pescador há 20 anos 
e atualmente coletor de mariscos) 
 

Como verificou Silva (2011), há uma especificidade temporal nas 

comunidades pesqueiras em que o regime da maré, seja ela baixa ou alta, permite a 

captura de determinadas espécies e além de tudo, as demais atividades como 

cozimento, retirada da carne dos moluscos, consumo e venda. 

Atualmente, quando se trata da coleta de lilius envolvendo encomendas em 

grandes quantidades e com tempo limite de entrega, observa-se que os homens 

usam o “arrastão”, já que esse instrumento permite a extração na maré alta. Assim, 

não depende unicamente do tempo natural (maré baixa). 

Os pescadores e marisqueiras vivem hoje em ordens temporais 

contraditórias, as quais interferem na apropriação do espaço estuarino. O tempo 
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natural e o tempo mercantil capitalista se entrelaçam. O tempo é reduzido 

quantitativamente a dinheiro e o trabalho só se realiza socialmente no mercado 

(CUNHA, 2000). 

Segundo relatos, os homens passaram a coletar lilius devido à influência dos 

pernambucanos que ensinaram uma técnica mais fácil de coleta e com a 

possibilidade de venda direta. Esses fatores, vinculados as dificuldades econômicas 

das comunidades, tornaram-se uma alternativa de trabalho comum às famílias, 

principalmente quando a pescaria está fraca e não se tem outros meios para obter 

dinheiro que não seja a exploração dos recursos no estuário. 

Na pesquisa de Miller (2012), os homens relataram que ajudavam as 

mulheres na mariscagem, mas não consideravam um trabalho de fato. Tanto que, 

dificilmente, observava-se homem coletando lilius. Na presente pesquisa, os homens 

reconhecem a atividade como forma de trabalho e renda, embora ainda acreditem 

que nenhum homem ou sua família vivam apenas da comercialização dos mariscos.  

A organização e a divisão social do trabalho têm sofrido modificações de 

acordo com as estratégias em relação às demandas do mercado e esse grau de 

organização é extremamente variável (BEGOSSI, 2001).  

Em Patané e Camocim, as mudanças ambientais pressionam as mudanças 

socioeconômicas e vice-versa. No intuito de melhorias econômicas, a organização e 

divisão social tem se adaptado a essa nova face mercadológica e, com isso, as 

espécies de moluscos tem sido sobreexplotadas, transformando a coleta dos lilius 

numa atividade insustentável ao longo dos últimos três anos.  

Contudo, a mariscagem é uma atividade complementar que dependendo da 

situação econômica das famílias, torna-se – mesmo que momentaneamente, o 

principal trabalho tanto de mulheres quanto de homens. 

 
Mudanças na técnica de coleta dos lilius 

 

A atividade de coleta dos lilius se inicia tão logo quando as croas e substratos 

dos mangues fiquem expostos, é a chamada maré vazante. Para as mulheres, a 

maré está boa quando o nível da água permite ver os lilius e a canoa não encalhe na 

lama do mangue (MILLER, 2012). As marés baixas são as mais adequadas para 

realizar a coleta manual, quando a maré começa a subir, se encerram as atividades 

e as mulheres retornam para o porto. 
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Os lilius eram vendidos diretamente aos consumidores locais, porém, a 

cadeia de comercialização se tornou mais extensa, devido à participação dos 

atravessadores pernambucanos que, nos últimos três anos, encomendam grandes 

quantidades por um preço menor daquele direcionado ao consumidor local. 

Segundo relatos, depois que os pernambucanos descobriram a fartura de 

mão-de-obra e de lilius no estuário, as formas de extração e venda foi intensificada, 

no intuito de atender a demanda externa.  

“Às vezes tiro 5 kg, 10 kg, 20 kg por dia, o preço de 1 kg é R$5,50 que o 
homem paga a gente. É um rapaz de Pernambuco. Ele vem tanto comprar, 
quando pegar. Eles pegam muito, até de 60 kg.” (Interlocutora nº 34 - 
Marisqueira há 45 anos) 
 
“O que consigo tirar, depende da maré... quando é maré grande tiramos 
mais, maré pequena dá menos, eu agora só tiro liliu. A gente tá vendendo 1 
kg a R$ 7,00 reais na porta. Mas vendemos 1 kg a R$ 5,00 reais para esse 
homem de Recife... ele vem de 08 em 08 dias... às vezes ele vem no 
Domingo, espera a gente tirar e vai embora no dia seguinte, para vender 
lá... como a viagem é longa, ele tem que levar bastante.” (Interlocutora nº 3 - 
Marisqueira há 33 anos) 
 

As marisqueiras utilizavam apenas as mãos ou algum objeto cortante (facão) 

para cavar e facilitar a retirada dos lilius. No entanto, essa técnica manual vem 

sendo substituída por uma técnica mais eficiente, utilizada durante a maré cheia. 

“Tem um negócio que se usa pra arrastar, alguns chamam de arrastão, 
outros de jereré. É uma bóia de rede, o ciscador na frente e a rede atrás... 
aí sai arrastando, aí vai enchendo conforme vai arrastando... mas tem que 
ser na maré cheia, porque na maré baixa a lama atrapalha... é mais pra 
homem, amarra na cintura e saí puxando... aí os lilius vão saindo pra trás. 
Quem inventou foi o pessoal que vieram de Recife, a gente num tirava 
assim não... a gente tirava com os dedos, um por um. Agora a gente pega 
um baldo, fura ele, põe numa rede, aí depois do sacolejo numa bacia, vai 
saindo a lama, a carne cai e fica os cascos dentro...os homens de Recife 
que ensinaram a bater assim.” (Interlocutora nº 16 - Marisqueira há 47 anos) 
 

Com a nova técnica de extração, as marisqueiras e atualmente os 

pescadores, não têm mais a preocupação em preservar os lilius “novinhos”. A 

técnica do “arrastão” não respeita a reprodução da espécie, pois não permite a 

seleção dos lilius, como quando realizada manualmente. 

“A gente tirava tudo na mão, aí com os pernambucanos eles ensinaram 
esse jeito mais fácil de tirar o casco. O arrastão é bom porque pega muito 
liliu, mas também mata os novinhos. Eles usavam o arrastão em 
Pernambuco, lá eles pegavam nas lagoas também e agora lá só tem os 
novinhos, aí eles estão deixando crescer lá e vieram pra cá. O arrastão 
amarra no corpo do homem e com a água na cintura é melhor ainda para 
tirar.” (Interlocutora nº 34 - Marisqueira há 45 anos) 
 

 Na perspectiva de Sahlins e Service (1960), a inovação da técnica pode 

aumentar a eficiência, que teoricamente possa duplicar a produção, trabalhando 

apenas a metade do tempo. A inovação trazida pelos pernambucanos, aliada a 
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técnica manual tradicional, permite que a extração dos lilius seja constante e 

eficiente, pois o tempo natural não é mais um fator limitante da extração. 

Contudo, também se desenvolveram novas formas de tratar e separar os lilius 

para a venda. Segundo Miller (2012), era comum as mulheres trazerem os sacos de 

lilius coletados em cestos na cabeça até as suas residências, para que após o 

descanso de 24 horas, pudessem cozinhar e separar os cascos dos miolos (carne). 

Como a quantidade coletada era pequena e não se tinha pressa para a 

comercialização, a dinâmica de extração e tratamento era executada de acordo com 

a disposição das marisqueiras e com a necessidade de venda. 

No entanto, após a inserção dos pernambucanos, as marisqueiras e os 

pescadores/coletores passaram a “bater” (tratar) os lilius na beira da maré, para 

economizar força e tempo de trabalho e, assim, facilitar o carregamento de grandes 

quantidades (20 Kg) dos lilius sem os cascos, já que possuem um peso considerável 

durante o trajeto até as residências.  

Após retirar os moluscos das conchas, se costumava jogá-las atrás das casas 

(quintal). Durante o estudo de Miller (2012), era comum encontrar sambaquis (lixo 

que não sai do canto), atrás das residências. 

Algumas marisqueiras não acumulam mais os cascos dos lilius nos quintais 

devido aos donos dos terrenos particulares terem proibido, já que causa mau cheiro 

e traz um aspecto sujo ao ambiente. Mas outras mulheres disseram que essa 

mudança foi influência das técnicas mercadológicas dos atravessadores de 

Pernambuco. 

“Antes trazia o liliu na cabeça, na época da primeira pesquisa a gente pegava 
pouco. Agora tão tirando na maré, a turma tá fazendo o fogo e lá mesmo eles 
tão batendo o liliu, tão deixando o casco na beira da maré, eles mesmo não 
tiram mais na mão, eles fazem um batedor, com um balde e uma tela 
apropriada pra isso, e dentro da maré, eles tão tirando em arrastão e eles 
tiram muito, cerca de 5 sacos por dia, pra pegar o marisco já pronto pra 
venda. A turma de Pernambuco começou a ensinar outra forma de pegar liliu, 
trouxe a maneira deles baterem e deles tirarem, uma maneira mais fácil de 
conseguir liliu e em maior quantidade, principalmente pro homem, num 
arrastão, onde vem liliu novo, liliu grande, vem de tudo, pra eles trazerem pra 
cima, ficava muito pesado, então eles tiravam os cascos lá embaixo.” 
(Interlocutora nº 1 - Marisqueira há 34 anos) 
 
 “Agora a gente bate lá mesmo na maré e deixa os cascos lá, por conta que 
os donos da terra proibiram da gente colocar os cascos por aqui. A gente traz 
só o filé do marisco pra vender. Antes a gente trazia pra bater em casa, 
carregava o saco na cabeça, depois descia pra pegar outro, era muito peso, 
porque com os cascos é mais pesado, agora ficou melhor pra gente.” 
(Interlocutora nº 14 - Marisqueira há 27 anos) 
 

As marisqueiras relatam com muita satisfação que os pernambucanos 

trouxeram melhorias, já que encomendam grandes quantidades de lilius. Para essas 



79 

 

 

 

mulheres, a vinda dos pernambucanos diminuiu a incerteza da venda e aumentou a 

expectativa de lucro. 

“Aumentou muito as pessoas para pegar liliu, principalmente com esse povo 
de Pernambuco que facilitou nossa vida. Melhorou a vida da gente, a gente 
sofria muito tirando liliu na mão, agora com o arrastão tá mais fácil. Só é 
ruim porque o homem compra barato, mas antes era de casa em casa, 
agora a gente tem dinheiro certo com essa revenda. Hoje tá melhor, tem 
comprador na porta. A gente junta e entrega no final da semana pra ele, 
sobra até pra uma cervejinha”. (Interlocutora nº 3 - Marisqueira há 33 anos) 

 

A partir dos diálogos em campo, percebeu-se que Patané e Camocim são 

comunidades flexíveis às mudanças, especialmente em relação à participação dos 

pernambucanos em uma atividade tradicional e seletiva, como a mariscagem. 

Observa-se que, nos últimos anos, as comunidades de pesca estão cada vez mais 

flexíveis, o que permite processos de adaptação, inclusive para sobreviver aos 

processos de mudanças (BEGOSSI, 2001). 

Com a nova técnica de coleta e a pressão do mercado, as relações 

socioeconômicas nas comunidades têm ganhado uma conotação mais capitalista. 

Existe, no cotidiano das comunidades pesquisadas, uma tensão entre a 

transformação da atividade tradicional e artesanal da mariscagem em uma atividade 

puramente econômica.  A visão capitalista impulsiona a adoção de novas estratégias 

mercantis, criando novas necessidades econômicas para as famílias e degradando a 

qualidade de vida local. 

 Esses fatores mercadológicos são inseridos no sistema local por interesses 

externos e, que nem sempre é favorável a sustentabilidade dos recursos naturais 

(ANDRIGUETTO FILHO, 2003). A vinda dos atravessadores pernambucanos para 

as comunidades trouxe uma técnica eficiente, predatória e muito bem desenvolvida 

para a exploração de moluscos. Denota-se que esses atravessadores a utilizaram e, 

com ela, esgotaram os recursos naturais existentes em sua região de origem, o que 

serve de alerta para a insustentabilidade da atividade nas comunidades de Patané e 

Camocim. 

 

Problemas socioeconômicos 

 

Os principais problemas sociais comentados foram o aumento do consumo e 

do tráfico de drogas ilícitas, e, conseqüentemente, da violência, que se tornou uma 

realidade cotidiana nas comunidades. Hoje em dia, quase todos os jovens 
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consomem bebida alcoólica e a partir disso, passam a ter interesse em experimentar 

outros tipos de drogas, como a maconha e o crack.  

 

“Aumentou muito a violência e alcoolismo também, hoje os jovens é o dia 
inteiro com a bebida do lado, é muito difícil criar um filho longe das drogas 
(tudo começa pela bebida). Aqui não tem tanta violência como aí fora, mas 
antes dormíamos de porta aberta, ficávamos conversando nas calçadas em 
cadeiras de balanço até altas horas da noite. Muitas pessoas vêm de fora e 
trazem novos hábitos, mas também tudo muda né?” (Interlocutora nº 1 - 
Marisqueira há 34 anos) 
 
“Hoje tem muita droga aqui, daqui acolá tem um moitão de droga. Vem 
gente de fora vender aqui. No meu tempo não tinha isso não.” (Interlocutor 
nº 9 – Pescador aposentado) 
 

As tradicionais festas religiosas, promovidas pela Paróquia Matriz da Igreja 

Católica também tem sido prejudicadas pelos atos de violência. No início do ano 

2014, quando se comemorava a Festa de Reis, houve tiroteio e assassinato durante 

os shows na praça pública do município. Os moradores relataram que foram 

momentos de pânico e que foi a primeira vez que isso aconteceu; algumas pessoas 

não pretendem mais participar das comemorações.  

 Como a população é predominantemente católica, alguns evangélicos 

atribuem o aumento da violência às festas católicas, pois na opinião deles, ocorre 

descrença na doutrina e as comemorações são apenas para promover o consumo 

de bebidas alcoólicas e a inserção dos jovens nas drogas.  

 A tradicional festa do “burraio”, também vem perdendo espaço para o 

alcoolismo. Durante o burraio era comum comer farofa de farinha molhada misturada 

com fios de coco e uma pitada de sal. A farofa era consumida com peixe assado no 

espeto, ou com caranguejo, também assado na fogueira (MILLER, 2012).  

Atualmente, a festa do burraio não é mais tão tradicional, algumas pessoas 

gostam de fazer apenas nos finais de semana, e outras substituíram o peixe, pela 

carne vermelha. O maior interesse em se fazer o burraio é em especial ao consumo 

da cachaça e companhia dos amigos na beira da maré, especialmente em noite de 

Lua cheia, quando se tem uma visão deslumbrante da lagoa.  

“Hoje as pessoas ainda fazem burraio, mas com muita bebida.” (Interlocutor 
nº 10 – Pescador há 43 anos) 
 
“É uma forma de lazer. Comer peixe assado, farinha, beber. Pode ser de dia 
ou em noite de lua, na Lua Cheia é mais bonito.” (Interlocutor nº 3 – 
Pescador há 30 anos) 
 

 Em relação aos problemas econômicos enfrentados por quem depende 

exclusivamente da pesca para manter a família, o não recebimento do seguro 
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desemprego foi apontado como principal dificuldade atual. Como enfatiza Capelleso 

e Cazella (2011), o ganho desse direito é de grande relevância, principalmente para 

as famílias que não possuem renda extra ou benefícios previdenciários, realidade 

comum em Patané e Camocim.  

 A falta de uma Sede da Colônia (Z-29) também dificulta realizar encontros 

regulares com os associados, e nas poucas reuniões – quando há, é preciso 

reservar uma sala de aula numa escola ou utilizar a própria residência do Presidente 

da Colônia.  

 Por conseguinte, a Prefeitura de Arez não investe na principal atividade 

econômica do município. Segundo os pescadores, eles nunca receberam nenhum 

tipo de ajuda para comprar/consertar uma armadilha ou canoa. Alguns interlocutores 

anseiam por uma casa própria, mas relataram que a Prefeitura dificulta a venda de 

terrenos e, por conta dos entraves burocráticos como esse, tem-se de comprar o 

terreno de terceiros para construir as residências. 

 

Impactos socioambientais no Estuário da APA Bonfim-Guaraíra 
 
 

A APA Bonfim-Guaraíra foi criada pelo Decreto Estadual nº 14.369 de 22 de 

março de 1999, com território de 42.000 hectares, abrangendo os municípios de São 

José de Mipibú, Nísia Floresta, Senador Georgino Avelino, Goianinha, Arez e Tibau 

do Sul (IDEMA, 2008). 

Mesmo que as áreas de pesca e mariscagem estejam inseridas na referida 

APA, não houve investimento em melhorias para uma gestão compartilhada por 

parte dos órgãos ambientais responsáveis, a fim de evitar a degradação ambiental 

no estuário.  

Segundo relatos, há disposição irregular de lixo nas margens da lagoa, sendo 

a maior parte procedente dos momentos de lazer e outra, do acúmulo dos cascos de 

lilius. Do ponto de vista ambiental, os resíduos provenientes dos cascos dos lilius 

decompõem-se produzindo mau cheiro e poluição visual.  

“Esse povo que vem de fora tirar o liliu deixa tudo lá, parecia um morro de 
casco de liliu. Acho que esse povo pudesse tinham levando a maré daqui 
para Recife. É muita riqueza né?” (Moradora de Patané) 
 
“Ano passado (2013) fizeram um mutirão com os alunos dos colégios, uma 
caçamba não conseguiu trazer tudo. Nós aqui temos um patrimônio ótimo, 
mas ninguém liga. Teve dia que foram 11 sacos de lilius perdidos, porque 
não tiveram tempo para tirar os cascos, ficou tudo podre.” (Morador de 
Patané) 
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 “O único lazer que a gente tem é a maré, mas muita gente deixa as coisas 
lá: sacolas, latinhas, fralda descartável e é gente da própria comunidade. 
Querem ter o lazer na lagoa, mas não cuidam daquilo. Passam o dia 
fazendo o tal do burraio e vão embora deixando o fogo acesso na beira da 
maré.” (Moradora de Patané) 
 

Na opinião dos interlocutores, a usina de cana de açúcar (localizada em Arez) 

e a carcinicultura são as atividades mais prejudiciais ao meio ambiente. O 

lançamento de agrotóxicos e vinhoto da atividade sucroalcooleira causa a poluição 

dos corpos hídricos e compromete a sobrevivência dos peixes, moluscos e 

crustáceos (ALVARENGA e QUEIROZ, 2009).  

Quanto à degradação ambiental imposta pela carcinicultura, está associada 

principalmente ao desmatamento dos manguezais, restingas e matas ciliares; a 

contaminação da água; a extinção de habitats; a redução das áreas de pesca; além 

de conflitos sociais, como a restrição de acesso ao estuário e ao manguezal 

(PRIMAVERA, 2005; MARTINEZ-ALIER, 2007).  

Atrelada a estes fatores, observa-se os que conflitos entre a carcinicultura e 

os pescadores, engendram-se da dificuldade desses trabalhadores em se 

deslocarem para as áreas de pesca, bem como a sua passagem por dentro das 

fazendas produtoras de camarão a fim de acessarem o ancoradouro de suas 

embarcações. E concernente ao problema decorrente da proibição, por parte de 

alguns proprietários dos viveiros de camarão, em criar o crustáceo em cativeiro e o 

trânsito dos pescadores em suas propriedades que já fora mencionado. 

A construção e operação dos viveiros no estuário foram mais intensas entre 

os anos 2000 a 2007. Contudo, no ano de 2008, foi realizada uma operação de 

fiscalização e autuação dos proprietários destes, devido à maioria de os 

empreendimentos estarem inseridos em Área de Preservação Permanente (APP) e 

operavam sem licença ambiental ou com a licença vencida.  

Tais empreendimentos foram desativados e/ou notificados para que fosse 

recuperada a cobertura vegetal das áreas de APP. Com a desativação dos viveiros, 

a área de manguezal tem se recuperado e as árvores do mangue estão crescendo 

e, com isso, as espécies voltaram a se reproduzir. Todavia, ainda persistem 

corolários, principalmente para as espécies de moluscos, que no entendimento das 

marisqueiras, são as mais frágeis do estuário. 

 “Quando tinha muitos viveiros prejudicava o trabalho da gente, porque a 
gente não tinha do que sobreviver, acabava com as ostras, 
sururus...tudinho...devido ao produto que eles botavam dentro dos viveiros. 
Aí depois que fecharam muitos viveiros...melhorou...era tudo mais difícil de 
pegar, agora tá tudo ficando normal. Só a ostra que é a mais difícil de pegar 
e também mais cara....porque ela não se ajunta rápido como o liliu não...ela 
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demora um temporada boa pra ajuntar” (Interlocutora nº 14 - Marisqueira há 
27 anos) 
 

Somando-se a tudo isto, os conflitos entre pescadores e atividades 

associadas ao turismo se intensificaram, mais especificamente com empresas de 

passeios turísticos do município de Tibau do Sul/RN. Na opinião dos interlocutores, 

as empresas que operam passeios de lancha e jet-ski estão impedindo o livre 

deslocamento para as áreas de pesca, gerando riscos de acidentes, danificando as 

redes, e, afugentando os cardumes devido ao barulho dos motores dos barcos.  

“A pescaria tem diminuído muito por causa desses barcos de Tibau, que 
não deixam os peixes descer pra maré. A gente perde é rede com isso, 
porque corta as redes, daí remenda e cada vez mais fica uma rede menor. 
Essas lanchas não deixam os peixes descansar na maré não. É na sexta, 
sábado e domingo, tá ficando impossível de pescar. Antes não tinha essas 
lanchas tudo não. E tinha mais peixe pra gente. Isso enfraqueceu muito a 
pescaria. Aquela balsa puxa 15 carros, é muita água e areia também e isso 
tem aterrado os canais. Na maré seca, eu já consigo ir de pés até o porto de 
Tibau, isso por causa das balsas que puxam a areia pro canal.” (Interlocutor 
nº 11 – Pescador há 50 anos) 
 
“A Guaraíra ta tomada pelo turismo, ali em Tibau do Sul, com aqueles bares 
de turista, tão perturbando a maré. Das 09h00min da manhã às 05h00min 
da tarde a Guaraíra é deles!” (Interlocutor nº 19 – Pescador há 41 anos) 
 

Os passeios turísticos são portadores de um ritmo econômico próprio e que 

não deixa espaço para a atividade tradicional da pesca artesanal. Partindo da 

analisa de Cunha (2000), o tempo turístico (mercantil) e tempo da pesca (natural) se 

contrapõem com ritmos diferenciados e a “interferência do capitalismo disfarçado de 

turismo” se faz notar pela presença direta dos lucrativos barcos de passeios 

turísticos. 

Outro problema ambiental é o assoreamento da Lagoa de Guaraíra. O estudo 

desenvolvido por Scudelari (2001) constatou que os sedimentos provenientes do 

processo erosivo estão sendo transportados por agentes pluviais, marinhos e 

antrópicos para o interior da lagoa, colaborando com tal devastação. 

Esse processo tem prejudicado a pescaria, pois quanto mais aterrado, menos 

água do mar entra e conseqüentemente menos peixes entram para o estuário e 

mais difícil se torna a pescaria. 

“A Guaraíra tá toda aterrada, não tem mais canal como antes, isso dificulta 
a entrada dos peixes. A tendência é aterrar mais, por causa da barra. Já 
entra pouco peixe pra gente e mais com essas coisas desses turistas. Uma 
boa idéia seria cavar mais a barra, pra ficar mais funda e entrar mais peixe.” 
(Interlocutor nº 27 – Pescador há 40 anos) 
 

Os pescadores e marisqueiras, em sua maioria, não sabiam o que é uma 

APA, apesar de residirem em uma e, também não concordaram que a APA tenha 

trazido preservação para o manguezal.  
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No diálogo sobre as possíveis ações políticas que têm sido feitas no espaço 

estuarino com o objetivo de conservar os recursos naturais, os pescadores 

dificilmente citaram algum projeto ou ação pública que seja do conhecimento deles. 

Com exceção da fiscalização exercida pelo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e com menor ênfase pelo órgão 

ambiental estadual, o IDEMA, ambos no que concernem às licenças ambientais de 

implantação e operação dos viveiros de camarão. 

Na opinião dos interlocutores, a implantação da APA não trouxe benefícios 

para a atividade da pesca, pelo menos até o momento. Contudo, é provável que com 

a elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) e das diretrizes do Plano 

de Manejo da APA Bonfim-Guaraíra, os “modos de pensar” dos interlocutores 

impulsionem novas estratégias de gestão compartilhada dos recursos naturais e 

processos sociais envolvidos na realidade local. 

 

Considerações Finais 
 
 

O artigo partiu da hipótese de que as principais mudanças socioambientais na 

pesca artesanal ocorreram devido à falta de gestão apropriada da APA Bonfim-

Guaraíra. Esta hipótese se confirmou no decorrer da pesquisa através da 

constatação dos impactos no estuário, especialmente em relação à extração 

predatória dos lilius e aos conflitos existentes devido ao uso e ocupação não 

controlada da lagoa. 

 Nessa perspectiva, o que particulariza a situação da APA e o momento deste 

estudo é que além dos impactos causados por outras atividades econômicas, há 

outras influências externas, advindas diretamente da pressão do mercado e 

indiretamente do turismo que se reflete em transformações nos processos sociais 

das famílias. 

 Como conseqüência, a organização do trabalho está mais especializada e se 

resume a extração de uma única espécie de moluscos, os lilius, para atender as 

demandas de um mercado externo. Em virtude disso, a divisão do trabalho não se 

detém apenas às mulheres; os homens agora participam ativamente da coleta, já 

que a técnica introduzida pelos pernambucanos é mais adequada à força física 

masculina do que aos cuidados femininos.  

 Sendo assim, não há mais divisão por gênero e a técnica manual de coleta e 

tratamento dos lilius está sendo substituída pela técnica do arrastão a beira da 
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lagoa, em que não há separação dos organismos jovens ou em período de 

reprodução. 

Após análise dos discursos ficou evidente que as estratégias de adaptação 

voltadas para a organização e divisão do trabalho visam uma mudança de 

comportamento frente às dificuldades cotidianas. 

 Como afirma Begossi (2001, p. 215), “[…] a inovação pode ser racionalmente 

recusada, porém quando a inovação é adequada e benéfica às condições 

socioeconômicas das comunidades tende a ser absorvida”, como ocorreu no caso 

do arrastão em Patané e Camocim. A técnica pernambucana trouxe melhorias 

financeiras às famílias que cotidianamente viviam na imprevisibilidade, pois 

aumentou a renda e facilitou o trabalho na maré. 

  Em campo, observaram-se um cenário de mudanças favoráveis aos aspectos 

econômicos e desfavoráveis aos aspectos socioambientais. O que exemplifica, em 

escala local, o surgimento ou intensificação de conflitos, especialmente devido à 

coexistência da pesca, da carcinicultura e do turismo no mesmo espaço.  

Os problemas sociais e o tempo mercantil trouxeram um novo ritmo de vida, 

inclusive o sentimento de insegurança e medo dos moradores. Embora a melhoria 

na qualidade de vida tenha sido relatada, observaram-se problemas incidentes como 

as drogas e a violência, fatores que de alguma forma nela interferem.  

É o preço que se paga pelo “progresso”, aqui entendido na percepção de 

Stompka (1998), associado à idéia de transformações, muitas vezes exógenas, que 

geralmente envolvem a crise transitória para novas formas adaptativas. Assim, as 

comunidades pesqueiras absorvem os problemas urbanos e os jovens se adaptam 

ao consumo e ao tráfico de drogas como sinônimo de obter dinheiro fácil, quando e 

se comparado ao trabalho árduo da pesca e, logo, a violência se propaga como 

efeito colateral dessas relações permeadas por conflitos. 

Diante dessa conjuntura, verifica-se que é preciso haver uma sinergia entre 

órgãos ambientais responsáveis pela gestão da APA e as comunidades de Patané e 

Camocim para promoverem possibilidades de geração de renda aos pescadores 

artesanais contemplando a valorização da pesca como atividade existente para fins 

de manutenção do modo de vida dessas famílias. 

 Os dados aqui apresentados poderão fornecer subsídios para projetos de 

políticas públicas locais, pois é preciso conhecer não somente os sistemas 

ecológicos, mas também os sistemas socioculturais que envolvem as opiniões e 

escolhas a serem feitas pelas comunidades.  
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MUDANÇAS SOCIOAMBIENTAIS: O CASO DA PESCA ARTESANAL NO 
COMPLEXO LAGUNAR BONFIM GUARAÍRA – RN/BRASIL 

 
 
Resumo: A pesca artesanal no Complexo Lagunar Bonfim-Guaraíra é a principal 
atividade econômica para as comunidades pesquisadas. Parte-se do pressuposto 
que as mudanças socioambientais na pesca artesanal ocorreram devido à falta de 
gestão da APA Bonfim-Guaraíra. Circunscrito o contexto, o artigo analisa as 
mudanças socioambientais em duas comunidades pesqueias do Litoral Sul/ RN a 
partir de uma metodologia qualitativa e com as técnicas de observação e entrevistas 
abertas e semiestruturadas aplicadas aos pescadores e marisqueiras. O estudo de 
caso revelou que os problemas socioeconômicos e ambientais refletem em 
mudanças na reprodução, organização e divisão social do trabalho, o que gera 
modificações adaptativas das famílias às influências externas, advindas diretamente 
de outras atividades econômicas e da pressão do mercado e indiretamente do 
turismo. Dessa forma, as adaptações ao cenário de mudanças se apresentaram 
como favoráveis aos aspectos econômicos e desfavoráveis aos aspectos 
socioambientais. 
 
Palavras-chave: mudanças; pesca artesanal; área de proteção ambiental. 
 
Abstract: Artisanal fishing in Bonfim Complex Guaraíra Lagoon is the main 
economic activity for the surveyed communities. This is on the assumption that the 
social and environmental changes in artisanal fisheries occurred due to lack of 
management of Bonfim Guaraíra (APA). Circumscribed context, the article analyzes 
the social and environmental changes in two fishing communities of the South Coast/ 
RN, from a qualitative methodology and the techniques of observation and open and 
semistructured interviews applied to fishermen and mollusk fisherwomen. The case 
study showed that socioeconomic and environmental problems reflected in changes 
in reproduction, organization and social division of labor, which generates adaptive 
modifications of families to external influences, resulting directly from other economic 
activities and market pressure and indirectly from tourism. Therefore, adaptations to 
changes of scenery are presented as favorable to economic aspects and unfavorable 
to social and environmental aspects. 
 
Keywords: changes; artisanal fishing; environmental protection area. 
 
Resumen: La pesca artesanal en Bonfim Complex Guaraíra Laguna es la principal 
actividad económica de las comunidades encuestadas. Esto es en el supuesto de 
que los cambios sociales y ambientales en la pesca artesanal se produjeron debido 
a la falta de gestión de Bonfim Guaraíra (APA). El Contexto circunscrito, el artículo 
analiza los cambios sociales y ambientales en dos comunidades de pescadores de 
la Costa Sur/RN, desde una metodología cualitativa y las técnicas de la observación 
y entrevistas abiertas y semiestructuradas realizadas a los pescadores y las 
marisqueiras. El estudio de caso mostró que los problemas socioeconómicos y 
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ambientales reflejados en cambios en la reproducción, la organización y la división 
social del trabajo, lo que conduce a cambios adaptativos de las familias a las 
influencias externas, como resultado directo de las demás actividades económicas y 
la presión del mercado e indirectamente del turismo. Por lo tanto, las adaptaciones a 
los cambios se presentan como favorable a los aspectos económicos y 
desfavorables a los aspectos socioambientales. 
 
Palabras clave: cambios; la pesca artesanal; área de protección ambiental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa partiu da hipótese de que as principais mudanças socioambientais na pesca 

artesanal ocorreram devido à falta de gestão apropriada da APA Bonfim-Guaraíra. Esta 

hipótese se confirmou no decorrer da análise através da constatação dos impactos no estuário, 

e dos conflitos existentes devido ao uso e ocupação não controlada da Lagoa de Guaraíra. 

 Nessa perspectiva, o que particulariza a situação da APA e o momento deste estudo é 

que  ― além dos impactos causados pela carcinicultura, atividade presente no estuário há 

mais de 15 anos, presentificam-se também outras influências externas, advindas diretamente 

da pressão do mercado e indiretamente do turismo, refletindo em transformações nos 

processos sociais das famílias. 

As comunidades de Patané e Camocim, situadas na dita Área de Proteção, estão 

passando por processos de mudanças nas práticas produtivas, somente possíveis através da 

abertura e aceitação às inovações impostas. Como a mudança é exógena, estimulada por 

ocorrências e interesses externos, foram capazes de provocar modificações na reprodução, 

organização e divisão social do trabalho. Essas transmutações adaptativas tornam-se atraentes 

em meio ao sistema econômico local, já que tem aumentado o lucro e diminuído o trabalho. 

Nesse sentido, se por um lado – por conseqüência da realidade socioeconômica, havia 

uma forte vulnerabilidade da população quanto à nova técnica pernambucana (arrastão) de 

coleta dos lilius; por outro, essa mesma população se viu menos vulnerável a incerteza da 

mariscagem, pois com o fluxo de coleta/venda intensificadas pela demanda externa, esse 

sentimento de insegurança se tornou menos preocupante. 

 Dessa forma, as adaptações no cenário de mudanças se apresentam como favoráveis 

aos aspectos econômicos e desfavoráveis aos aspectos socioambientais. O que exemplifica, 

em escala local, o surgimento de conflitos ou a intensificação de outros, especialmente devido 

à coexistência da pesca, da carcinicultura e do turismo no mesmo espaço estuarino.  

Nas comunidades estudadas, o espaço da Lagoa de Guaraíra é compreendido como 

natural e, ao mesmo tempo, transformado pelo uso dos recursos como fonte de renda, 

alimentação e lazer. É nesse ambiente protegido que as mudanças têm suas causas e efeitos 

variáveis conforme o tempo e o espaço, porquanto as transformações sociais sempre estão 

situadas nesse. Os pescadores e marisqueiras – receptores e, ao mesmo tempo, agentes dessas 

transformações, vivem nesse espaço e tempo, utilizando os recursos, fazendo suas escolhas e, 

afetando as condições ambientais.  

A atividade pesqueira se desenvolve em meio a entraves técnicos, burocráticos e 

financeiros, em que a necessidade cotidiana de homens e mulheres é o fator determinante na 
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disposição de continuar exercendo a pesca e mariscagem na lagoa, espaço representativo de 

suas as relações sociais, práticas e costumes inerentes à atividade da pesca, transmitidos 

através da memória social dos mais velhos para os mais jovens. 

Nada garante que essas mudanças sejam permanentes ou provisórias, haja vista que a 

vida social possui um movimento cíclico e as tendências socioculturais, nesse caso, a nível 

micro, não são eternas; é assim que flui a sociedade. Analisando o problema de estudo através 

da teoria da mudança social, não há como direcionar linearmente as mudanças sociais e 

ambientais que vêm ocorrendo nas comunidades de pesca, pois as transformações seguem ao 

longo da história e cultura: há um ritmo social imprevisível dentro do sistema local. 

Os resultados da pesquisa estarão disponíveis para a comunidade científica, bem como 

para a sociedade de um modo geral e poderão fornecer subsídios para projetos de gestão da 

APA Bonfim-Guaraíra, além de fomentar o desenvolvimento de políticas públicas para a 

pesca. É preciso conhecer não somente os sistemas ecológicos, mas também os sistemas 

socioculturais que envolvem as opiniões e escolhas a serem feitas pelas comunidades. 

Pretende-se também apresentar os resultados aos interlocutores locais através de um 

seminário de apresentação e discussão da pesquisa em reuniões a serem solicitadas e 

agendadas junto ao Presidente da Colônia de Pesca Z-29.  

 Em suma, mediante a discussão tecida, observa-se a necessidade de uma maior 

sinergia entre os órgãos ambientais e as comunidades pesqueiras, no intuito de desenvolver 

melhorias na gestão da APA e promover possibilidades de geração de renda aos pescadores 

artesanais, contemplando a valorização da pesca para fins de conservação da Lagoa de 

Guaraíra e da manutenção do modo de vida dessas famílias.  
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APÊNDICE A - Entrevista aberta sobre a Colônia de Pescadores Z-29  

 
 

1) Quando a colônia de pescadores foi fundada e por quem? 

2) Qual o número de associados? Quantos pescadores e marisqueiras por distrito? 

3) A colônia possui sede? Onde? 

4) Qual o valor de contribuição para casa associado? Como é estabelecido esse valor? 

5) O dinheiro arrecadado é investido em que?  

6) Como é feita a eleição do presidente da colônia?  

7) Qual a regularidade e objetivo das reuniões feitas nas colônias?  

8) Os pescadores e marisqueiras estão em situação regular com a colônia? 

9) A maioria dos pescadores vive apenas da pesca?  Se não, quais outras atividades eles exercem? 

10) Onde a pesca é realizada?  

11) Quais são as principais espécies de peixes e crustáceos? 

12) Como é feita a comercialização do pescado? 

13) Geralmente o trabalho é por conta própria ou para terceiros? 

14) Quais instrumentos de pesca são utilizados? 

15) A pesca ainda pode ser considerada uma importante fonte de renda e trabalho para a população local? 

Por quê? Se não, quais os motivos do enfraquecimento da atividade? 

16) Quais outras atividades econômicas existentes na comunidade podem ser citadas como alternativas a 

pesca? 

17) Os pescadores já aposentados ainda exercem a pesca por lazer? 

18) A colônia possui registro de entrada e saída de associados? Captura (KG) por mês/ano? Valoração de 

espécies? Valor de venda?  

19) Os pescadores têm recebido o seguro defeso? 

20) Quais as dificuldades da pesca nas comunidades? 

21) Quais as perspectivas para o futuro da atividade na região? 
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APÊNDICE B - Entrevista Semiestruturada: Perfil Socioeconômico dos Pescadores e 

Marisqueiras 
 

 

1) Nome: 

2) Idade:              anos 

3) Sexo: F (  ) M (  ) 

4) Escolaridade: analfabeto (  ) semianalfabeto (  ) fundamental (  ) médio (  ) superior (  ) 

5) Estado civil: solteiro (  ) casado (  ) divorciado (  ) viúvo (  ) 

6) O Sr (ª) tem filhos? Sim (  )   Não (  )    

6.1 Quantos?             

6.2 Menor de idade:                 

6.3 Maior de idade: 

7) Tipo de moradia: alugada (  ) própria (  ) cedida (  ) 

8) Possui veículo? Sim (  ) Não (  )  

8.1  Qual (quais)? 

9) Qual é a sua religião? 

10) Possui vínculo com a colônia de pescadores? Sim (  ) Não (  ) 

10.1 Há quanto tempo?      

10.2  Participou/a das reuniões?Sim (  )   Não (  ) Por quê?  

11) Há quanto tempo o Sr (ª) pesca?                       anos 

11.1  Sobrevivência (  ) Lazer (  ) 

11.2  Qual sua renda? 

11.3  Recebe Seguro Defeso? Sim (  ) Não (  ) Por quê?          

11.4  Pesca sozinho (  ) Com parentes (  ) 

11.5  Quais as principais dificuldades para quem vive da pesca/mariscagem? 

12) Como comercializa o pescado?  Consumidor (  )  Colônia ()  Atravessador () 

13) É nativo da comunidade? Sim (  ) Não (  ) Há quanto tempo vive em Patané/Camocim? 

14) Sua família tem tradição pesqueira? Sim (  ) Fale mais sobre isso .....    Não (  ) 

15) O Sr (ª) considera a pesca/mariscagem essencial para a sobrevivência?Sim (  ) Não (  ) Por quê?  

16) Existe algum período do ano que seja melhor/pior para a pesca? Sim (  ) Não (  ) Por quê?  

17) Nos últimos 15 anos a pesca aumentou ou diminuiu na comunidade? 

18) Você gosta de ser pescador/marisqueira?Sim (  ) Não (  ) Explique... 

19) Se o Sr (ª) não fosse pescador/marisqueira qual outra atividade poderia exercer na própria comunidade? 
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APÊNDICE C - Entrevista Semiestruturada: Mudanças Sociais  
 

 

1) Em sua opinião a qualidade de vida melhorou ou piorou nos últimos 15 anos? Em que sentido? 

2) Quais destes problemas sociais mais afetam as comunidades de pesca nos últimos anos?Alcoolismo ( ) 

Desemprego ( ) Drogas ( ) Violência ( )  Insegurança ( ) Falta de Atendimento Médico ( ) Falta de 

opções de lazer ( ) Falta de Educação ( ) 

3) Quais as perspectivas dos jovens da região? Estão seguindo a tradição pesqueira? Se não, por qual 

motivo? 

4) Os pescadores, além de trabalharem com a pesca, têm exercido outras atividades? Sim () Não (  )  Qual 

(quais)?  

5) O trabalho das marisqueiras é importante para complementar à renda familiar? Sim (  ) Não (  ) Por quê? 

6) Os recursos pesqueiros do Manguezal e da Lagoa de Guaraíra são importantes para sua alimentação? 

Sim (  ) Não (  ) Por que? 

7) Os cascos dos lilius (conchas calcárias) têm alguma utilidade? Sim (  ) Quais?  Não (  ) 

8) A coleta dos mariscos possui técnicas diferenciadas? Quais? Houve mudanças? 

9) Foram feitos investimentos nas comunidades de pesca? 

9.1 Se sim, Quais? 

9.2 Se não, O que em sua opinião poderia ser feito? 

10) Em sua opinião o costume do “burraio” ainda pode ser considerado uma tradição da comunidade?   

Sim (  ) Não (  )  Por quê?  
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APÊNDICE D - Entrevista Semiestruturada: Mudanças Ambientais 
 

 

1) Na comunidade o que mais representa o meio ambiente?  

2) Quais destes problemas ambientais mais afetam as comunidades de pesca nos últimos 

anos?Desmatamento do Mangue ( ) Enchentes( ) Mortandade de Peixes ( ) Ocupação irregular  

( )Assoreamento da Lagoa Guaraíra ( ) Poluição da Lagoa Guaraíra ( )Disposição de lixo na Lagoa 

Guaraíra ( ) 

3) Quais as atividades mais prejudiciais ao meio ambiente existentes na comunidade? 

Cana-de-açúcar – Usina Estivas ( ) Agricultura ( ) Carcinicultura ( ) Pesca Artesanal ( ) Indústria de 

beneficiamento de camarão ( ) 

4) A paisagem da Lagoa de Guaraíras sofreu mudanças? Sim (  )  Não (  ) 

4.1) Se sim, Quais?  

5) Você acha importante preservar o Mangue e a Lagoa Guaraíra? Sim (  )  Não (  ) 

5.1) Se sim, Por quê? 

5.2) Se não, Por quê? 

6) Em sua opinião, a oferta de recursos pesqueiros, aumentou ou diminuiu nos últimos anos? Por quê? 

 

7) Em sua opinião, a criação da APA Bonfim-Guaraíras (1999) contribuiu/contribui para a preservação da 

Lagoa Guaraíra? Sim (  )  Não (  ) 

8.1)  Se sim, Por quê? 

8.2)  Se não, Por quê? 

9) Em sua opinião, qual a importância da Lagoa de Guaraíra para a pesca local? 
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APÊNDICE E – Notas do Diário de Campo  

 

 

Eu num “lugar” 

 

Assim que viajei 

Tive a certeza 

De que teria 

Um campo feliz 

 

Em busca da realidade 

Tive a certeza 

De que a encontraria 

Naquele lugar 

 

Em Patané e Camocim 

Tive a certeza 

De que seria 

Uma boa pesquisa 

 

Na Lagoa de Guaraíras 

Tive a certeza 

De que ali existia 

A essência das comunidades 

 

No mangue 

Tive a certeza 

De que ali tinha 

O essencial para as comunidades 

 

No meu diário 

Tive a certeza 

De que escreveria 

Uma realidade pesqueira 

 

No meu mundo 

Tive a certeza 

Enquanto pesquisadora 

De que tinha coragem e, 

Disposição para seguir adiante...  

 

 

Luênia Tavares - 2014 
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APÊNDICE F – Notas do Diário de Campo  
 

 

Lagoa de Guaraíra 

 

Guaraíra, formosa e toda prosa, 

Águas salinas e desbravadoras 

Vorazes como seu povo 

 

Guaraíra, maré de nativo. 

Que na sua paz 

Fez da história, uma vitória. 

 

Guaraíra, que encanta ao olhar 

Daquele que vem do mar 

E daquele que vai pro mar. 

 

Guaraíra, alimento e água 

Para aqueles que necessitam, 

Faz reviver o povo. 

 

Guaraíra, teu mangue verde 

Vive na rede  

Do pescador a embarcar. 

 

Guaraíra são teus encantos 

Seja o mangue, o mar, o luar 

Que faz teu povo festejar 

 

Guaraíra, 

Vida, trabalho e alegria 

Tudo a ofertar 

A quem precisar. 

 

Guaraíra,  

De Patané e de Camocim 

Do pescador e da marisqueira 

Da identidade pesqueira. 

 

 

Luênia Tavares - 2014 
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ANEXO 1 – Comprovante de submissão do artigo intitulado Pesca Artesanal no Litoral Sul 

Potiguar: Perfil Socioeconômico, Dificuldades e Perspectivas 
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ANEXO 2 – Comprovante de submissão do artigo intitulado Mudanças Socioambientais: O 

Caso da Pesca Artesanal no Complexo Lagunar Bonfim Guaraíra – RN/Brasil 
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ANEXO 3 – Termo de Consentimento livre e esclarecido (Colônia Z-29) 

 

 

Eu, José Maria Freire, de forma livre e espontânea, aceito participar da pesquisa 

intitulada PESCA ARTESANAL ENTRE MUDANÇAS SOCIOAMBIENTAIS: 

ESTUDO DE CASO NA APA BONFIM-GUARAÍRA/RN-BRASIL, realizada nas 

comunidades de Patané/Camocim, no município de Arez, Rio Grande do Norte. 

 Declaro que fui informado pela pesquisadora responsável pelo estudo, a aluna de Pós-

Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFRN, Luênia Kaline Tavares da Silva 

e estou ciente de que após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, 

manifesto legalmente minha anuência à participação nesta pesquisa, de modo voluntário, 

embora possua liberdade de, em qualquer fase da pesquisa, retirar o meu consentimento sem 

nenhuma penalização ou prejuízo. 

 Entendo que me é garantido o sigilo que assegure a minha privacidade e anonimato e 

que terei direito à indenização diante de eventuais danos decorrentes desta pesquisa. Assim, 

autorizo a pesquisadora a divulgar e publicar em eventos científicos, inclusive periódicos, os 

resultados advindos desta pesquisa. 

 

 

 

Natal, 25/ 04/ 2014 
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ANEXO 4 – Termo de Divulgação de imagem (Colônia Z-29) 

 

 

Eu, José Maria Freire, de forma livre e espontânea, aceito participar da pesquisa 

intitulada PESCA ARTESANAL ENTRE MUDANÇAS SOCIOAMBIENTAIS: 

ESTUDO DE CASO NA APA BONFIM-GUARAÍRA/RN-BRASIL, realizada nas 

comunidades de Patané/Camocim, no município de Arez, Rio Grande do Norte. 

 Declaro que fui informado pela pesquisadora responsável pelo estudo, a aluna de Pós-

Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFRN, Luênia Kaline Tavares da Silva 

e estou ciente de que, após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, 

manifesto legalmente minha anuência à participação nesta pesquisa, de modo voluntário, 

embora possua liberdade de, em qualquer fase da pesquisa, retirar o meu consentimento sem 

nenhuma penalização ou prejuízo. 

 Entendo que me é garantido o sigilo que assegure a minha privacidade e anonimato e 

que terei direito à indenização diante de eventuais danos decorrentes desta pesquisa. Assim, 

autorizo a pesquisadora a divulgar e publicar em eventos científicos, inclusive periódicos, os 

resultados advindos desta pesquisa. 

 

 

 

Natal, 25/ 04/ 2014 
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ANEXO 5– Escola Estadual de Ensino Fundamental localizada na comunidade de Patané  

 

 

 
 Fonte: Autoras, 2014 

 

ANEXO 6 – Posto de Saúde localizado na comunidade de Patané 

 

 

 
Fonte: Autoras, 2014 
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ANEXO 7 – Igreja Protestante da comunidade de Patané 

 

 

 
Fonte: Autoras, 2014 

 

ANEXO 8 – Igreja Católica da comunidade de Camocim 

 

 

 
Fonte: Autoras, 2014 
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ANEXO 9 – Plantação de Coqueirais 

 

 

 
Fonte: Autoras, 2014 

 

ANEXO 10 – Vista aérea do ambiente físico das comunidades de Patané e Camocim, Lagoa 

de Guaraíra e Praia de Malembá 

 

 

 
            Fonte: IDEMA, 2009 
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ANEXO 11 – Embarcações do tipo canoas, pertencentes à frota artesanal das comunidades 

 

 

 
Fonte: Autoras, 2014 

 

ANEXO 12 – Vista da Ilha do Flamengo (Lagoa de Guaraíra) 

 

 

 
Fonte: Autoras, 2014  
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ANEXO 13 – Armadilha de pesca do tipo rede, utilizada pelo pescador local 

 

 

 
Fonte: Autoras, 2014 

 

ANEXO 14 – Armadilhas de pesca do tipo tarrafa e rede, pertencentes aos pescadores locais 

 

 

 
Fonte: Autoras, 2014 
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ANEXO 15 – Cascos dos lilius deixados na beira da maré 

 

 

 
Fonte: Autoras, 2014 

 

ANEXO 16 – Sacos de lilius já batidos, prontos para a comercialização 

 

 

 
Fonte: Autoras, 2014 
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ANEXO 18 – Apetrecho de bater os lilius do tipo conhecido como “balde com tela”, 

desenvolvido pelos pernambucanos 

 

 

ANEXO 17 – Apetrecho de coletar mariscos do tipo conhecido como “arrastão”, 

desenvolvido pelos pernambucanos 

Fonte: Autoras, 2014 

Fonte: Autoras, 2014 
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ANEXO 19 – Atividade de conserto de redes realizada pelo pescador local 

 

 

 
Fonte: Autoras, 2014 

 

ANEXO 20 – Atividade de conserto de tarrafas realizada pelo pescador local 

 

 

 
Fonte: Autoras, 2014 




