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RESUMO 

Simbolicamente, as marés podem representar as mudanças ocorridas tanto na Natureza quanto 
nas sociedades humanas e suas culturas, nunca estáticas, mas em processos de contínuas 
alterações, imprevisíveis para os homens apesar de cíclicas. As comunidades de pescadores 
artesanais do litoral nordestino brasileiro, como a de Maracajaú – Rio Grande do Norte, que 
pesquisamos, também estão sujeitas ao dinamismo das mudanças socioeconômicas que se 
aceleram com as trocas culturais que a globalização vem proporcionando nos últimos anos. 
Temos como objetivo verificar quais foram essas mudanças naquela praia, na visão dos seus 
habitantes e como se deram as adequações na organização social. Na metodologia, além da 
observação, aplicamos entrevistas abertas, como forma de percepção da realidade. Na pesquisa 
bibliográfica, nos baseamos em Evans-Pritchard (2007), Foster ((s/d), Marx (1983) e Velho 
(2013), nos trabalhos pioneiros de Cascudo sobre a jangada (1957), do Prof. Dr. Tom O. Miller 
e sua equipe: Francisca de Souza Miller, Daniel Augusto da Silva e Clementino Câmara Silva 
(1988), além de Mussolini (1972), Diegues (1983) Maldonado (1986), Klaas e Ellen 
Woortmann (1987 e 1991), Grankow (1996), Silva (1988), Paiva (1997), Knox (2009) e outros 
estudiosos da pesca artesanal no nordeste brasileiro me serviram de fonte. Um incidente 
ocorrido no início da década de 1960 entre o Brasil e a França, a “Guerra da Lagosta”, fez com 
que o crustáceo atraísse investimentos do empresariado brasileiro. Com a transformação da 
lagosta em mercadoria com elevado valor no exterior, os pescadores artesanais do litoral 
nordestino tiveram que se adaptar a novas técnicas de pesca, vendendo sua força de trabalho às 
empresas da pesca industrial. A captura e predatória da lagosta, levou a uma nova crise no setor 
pesqueiro, queda na produção do crustáceo e, ao mesmo tempo, às gerações mais jovens 
surgindo novas oportunidades de emprego, afastando uma grande parcela desses jovens das 
atividades tradicionais da pesca, se deslocando às diversas áreas dedicadas ao Turismo. 
PALAVRAS-CHAVE:  Mudança, organização social, etnohistória, lagosta, pescadores. 

ABSTRACT 

Symbolically, tides can represent the changes occurring both in Nature and in human societies 
and their cultures, never static, but in processes of continuous changes, unpredictable to men, 
although cyclical. The communities of artisanal fishermen on the northeastern coast of Brazil, 
like Maracajaú – Rio Grande do Norte, wich we researched, are also subject to the dynamism 
of the socioeconomic changes that accelerate with the cultural exchanges resulting from 
globalization in recent years. For the realization of this research, in addition to the observation 
were used open interviews with several Maracajaú’s residents, as a form of reality’s perception. 
The pioneering studies of Cascudo about the jangada (1957), Doctor Tom O. Miller and his 
team of scientists: Francisca de Sousa Miller, Daniel Augusto da Silva and Clementino Câmara 
Silva (1988); Mussolini (1972), Diegues (1983) Maldonado (1986), Klaas & Ellen Woortmann 
(1987 e 1991), Grankow (1996), Silva (1988), Paiva (1997), Knox (2009) and other scholars of 
artisanal fishing in the Brazilian northeast served me as source and guide to my work. An 
incident occurred in the early 1960s between Brazil and France, the "Lobster War"; as a result, 
the crustacean began to attract investment of Brazilian businessmen.With the shift of the lobster 
into merchandise with high value abroad, the artisanal fishermen of the northeastern coast had 
to offer their services to companies engaged in industrial fishing. The indiscriminate and often 
predatory lobster capture, in addition to conflicts of interest with tourism entrepreneurs, led to 
a new crisis in the fishing industry, its consequences leading to the rupture of new generations: 
with the surge of new opportunities for activities and market positions, a portion of these young 
people veer away from the traditional activities of artisanal fishing as they seek new 
professional opportunities, working into Tourism companies. 
KEYWORDS: Changing, social organization, ethnohistory, lobster, fishermen. 
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1  INTRODUÇÃO 

 O presente estudo tem como objetivo identificar as mudanças nas relações sociais e de 

trabalho na comunidade de pescadores camponeses do distrito potiguar de Maracajaú, 

município de Maxaranguape, a partir do início da década de 1960, quando alterações 

significativas na conjuntura do mercado internacional da lagosta provocaram o interesse da 

indústria pesqueira no Brasil, sendo que até então a participação do comércio desse crustáceo 

era praticamente inexpressivo na composição das exportações brasileiras e até mesmo no 

consumo regional, conforme será demonstrado a partir de dados obtidos em pesquisa 

bibliográfica e de campo com interlocutores residentes na praia de Maracajaú. 

Serão também analisadas as inovações na tecnologia da pesca e suas implicações nas 

relações de trabalho e produção ocorridas naquela comunidade a partir da introdução da lagosta 

como importante mercadoria de exportação para a economia do Rio Grande do Norte, ocorrida 

com maior intensidade a partir da primeira metade da década de 1960. 

Optamos por um recorte temporal até o presente ano de 2017, quando de acordo com a 

percepção dos pescadores, o setor da pesca artesanal passa por sérios problemas, também 

sinalizados nos dados da produção coletados e divulgados por órgãos oficiais como o IBAMA 

e IDEMA (ANEXO II). Levaremos em consideração ainda as notícias da imprensa. 

 No Rio Grande do Norte, as principais atividades econômicas estão na sua maioria 

historicamente relacionadas com a região litorânea, quais sejam, pesca, extração do sal marinho, 

monocultura canavieira, carcinicultura, turismo, extração de petróleo, gás natural e a 

maricultura. (IBAMA, 1994). 

Nesse cenário, a captura da lagosta – que outrora servia apenas como isca para peixes 

ou esporadicamente alternativa secundária ao consumo das populações locais e não era ainda 

considerada uma mercadoria de valor externo – veio somar-se às atividades citadas, 

protagonizando um processo de inserção no rol de produtos de grande valia destinados ao 

mercado exterior. (IBAMA, 1994; RIBEMBOIM, 2010). 

Na atividade de pesca da lagosta no litoral potiguar, intrincadas redes de relacionamento 

se formam em torno de questões pontuais envolvendo práticas e técnicas que guardam 

controvérsias do ponto de vista dos órgãos reguladores governamentais, em contraposição ao 

dos pescadores como agentes centrais nesse processo. 

No rastro deste processo, uma gama de problemas sociais que decorrem dessa atividade 

junto à população camponesa pescadora do litoral potiguar vem recentemente despertando a 

atenção de cientistas em diversas áreas do conhecimento. 
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A caracterização de pescadores como pertencentes ao campesinato está amparada nas 

relações que eles possuem com o meio-ambiente, especificamente no que se refere à produção 

voltada para subsistência com um excedente para vender nas feiras e comprar os produtos que 

necessitam junto a outros produtores ou comunidades. 
Apesar de dar ênfase à agricultura e auto-suficiência, Firth, como vimos, 
estende a palavra “camponês” de modo a incluir outros produtores de pequena 
escala, tais como pescadores e artesãos rurais, demonstrando que eles são parte 
da mesma classe social que os agricultores, e muitas vezes membros das 
mesmas famílias. Como grupos ocupacionais eles podem ser separados apenas 
em teoria, desde que muitos fazendeiros camponeses são também pescadores 
ou artesãos, alternadamente, segundo as estações do ano ou as necessidades 
monetárias os influenciam. (FOSTER, 1967: 2-3) 
  

As relações que os pescadores artesanais da comunidade de Maracajaú possuem com o 

meio-ambiente e entre si, da mesma forma que em todas as outras localizadas no litoral, estão 

diretamente ligadas aos ciclos das marés, influenciando nas tarefas a serem desempenhadas 

tradicionalmente, como a pesca, ou a partir do estabelecimento de empresas voltadas ao turismo 

e especificamente no mergulho ecológico nos parrachos, nunca realizado na maré alta. 

No intuito de explicitar teoricamente essas relações, necessário se faz um 

esclarecimento prévio acerca dos conceitos de tempo e espaço para o pescador litorâneo, cujas 

tarefas estão relacionadas com a atração gravitacional da Lua, as variações cíclicas das marés, 

correntezas formadas, estações climáticas e direção dos ventos. Expressões como maré morta, 

água da cavala, lama do camarão, tempo do avoador são corriqueiras na comunidade. 

Para tanto, nos reportamos às pesquisas de Evans-Pritchard sobre os Nuer e os reflexos 

de suas relações com o meio-ambiente (tempo ecológico) e dentro da estrutura social (tempo 

estrutural). 
A contagem de tempo ecológico é totalmente determinada pelo movimento dos 
corpos celestes, mas apenas algumas de suas unidades e notações baseiam-se 
diretamente nesses movimentos e presta-se atenção e selecionam-se tais pontos 
somente porque são significativos para as atividades sociais. São as próprias 
atividades, notadamente as de tipo econômico, que constituem as bases do 
sistema e fornecem a maioria de suas unidades e notações, e a passagem do 
tempo é percebida na relação que uma atividade mantém com as outras. 
(EVANS-PRITCHARD, 2007: 115) 
 

Podemos, assim, traçar um paralelo com as observações de EVANS-PRITCHARD 

acerca das tarefas e relações mútuas entre os Nuer, para quem “o relógio diário é o gado, o 

círculo de tarefas pastoris e a passagem do tempo durante o dia”. (p. 114). 

Fazendo buscas de pesquisas relacionadas com a pesca artesanal, as comunidades de 

camponeses pescadores e as modalidades de pesca da lagosta, foram encontrados alguns 
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trabalhos científicos e publicações nos mais variados campos, como por exemplo: Braga (2004) 

– História; Calado (2010) – Ciências Biológicas; Castro (2013) – Meio Ambiente; Ivo et ali. 

(2013) – Biologia Marinha; Lima (2002) – Geologia; Lucena (2012) – Gestão de Políticas 

Públicas; Muniz (2015) – História Social. 

Nas Ciências Sociais, mais especificamente na Antropologia, pesquisas relativas às 

problemáticas decorrentes da pesca da lagosta e seu impacto nas populações litorâneas foram 

empreendidas nas últimas décadas, principalmente com o surgimento de atividades econômicas 

de aproveitamento de recursos de origem marinha a partir da década de 1960, ou seja, de uma 

diversificação nas atividades laborais dos pescadores e habitantes das comunidades litorâneas. 

Dentre as pesquisas realizadas no Rio Grande do Norte, destacamos o papel pioneiro da 

equipe que sob a orientação do Dr. Tom O. Miller Jr., que já no ano de 1988 foi o coordenador 

e organizador da coletânea A crise da pesca artesanal no Rio Grande do Norte, através da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – MCC – PRPPg – PRAEU – CCHLA/DCS,  na 

qual o então bolsista do CNPq Daniel Augusto da Silva, no artigo Implicações na 

transformação de pescador artesanal em proletário da pesca, identificava e analisava as 

alterações nas relações de produção e captura de pescado na praia potiguar de Pirangi do Sul, 

em virtude da introdução da pesca industrial de lagosta, o que forçava o pescador artesanal a 

vender a sua força de trabalho, sujeitando-se aos ditames do modo de produção capitalista. 
O pescador artesanal de Pirangi do Sul, RN, que antes só pescava peixes e cuja 
embarcação era um bote a pano, era também o proprietário desse barco. Sua 
produção era vendida a “marchantes” que moravam na comunidade, que por 
sua vez revendiam em Natal. Hoje, esta situação está totalmente transformada, 
pois esses antigos pescadores independentes, já não são mais donos dos seus 
meios de produção, uma vez que, agora estão pescando em barcos de outros 
proprietários. (SILVA, 1988: 12) 

 
 Na mesma coletânea, o Dr. Tom O. Miller Jr. faz um relato de como eram as atividades 

tradicionais dos pescadores artesanais, da tecnologia, do conhecimento empírico dos 

pescadores e sobre os impactos negativos da indústria da pesca na comunidade de pescadores 

artesanais de Pirangi do Sul na década de 1980.  
As atividades tradicionais da pesca artesanal incluíam as de captura do peixe, 
envolvendo tecnologia adequada ao meio ambiente e aos hábitos diversos de 
uma variedade de espécies, o que por sua vez significa conhecimento por parte 
do mestre da pesca, e a adequação tecnológica, não somente ao habitat e aos 
hábitos da fauna, mas também à possibilidades inerentes à matéria-prima 
disponível para elaborar tais apetrechos da pesca. Em outras palavras, a 
tecnologia, no seu aspecto físico, tem que ser artesanal, pois o pescador 
camponês não dispõe de capital para investimento em apetrechos 
manufaturados industrialmente. No entanto, ele tem uma bagagem de 
conhecimento empírico, acumulado de muitas gerações de dura experiência. 
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Entre os recursos humanos, estes são os mais valiosos que o pescador possui, 
mas estão em fase de extinção com o engajamento dos velhos mestres na pesca 
industrial, para não falar nos já aposentados, nem os que abandonaram a 
profissão. Este conhecimento vem de anos de experiência com mestres muito 
experimentados e sabidos. (MILLER, 1988: 4). 

 
Em virtude dos elevados preços e oscilações pertinentes às cotações internacionais que 

o crustáceo alcança no mercado global, – aliados às condições naturais que fazem do litoral do 

Rio Grande do Norte habitat privilegiado para as diversas espécies de lagosta – a cada dia mais 

pescadores se dedicaram à sua captura, inclusive abandonando outras atividades pesqueiras 

comuns à região, conforme as considerações levantadas pela equipe da UFRN no final da 

década de 1980 e corroboradas por outros pesquisadores, como Grankow (1996) Paiva (1997); 

Ferreira et ali (2003); Braga (2004); Knox (2009); Ribemboim (2010); Lucena (2012); Brasil 

(2013); Castro (2013);  Ivo et ali (2013) e Muniz (2015). 

Dentre a bibliografia a ser utilizada, faço destacar, além dos trabalhos pioneiros da 

equipe do Dr. Tom. O. Miller Jr, textos escritos por Luís da Câmara Cascudo (1957 e 2002), 

este em função das suas pesquisas relacionadas com os pescadores do litoral potiguar, Gioconda 

Mussolini (1972), Antônio Carlos Diegues (1983, 1998, 2000, 2004 e 2005), Simone Carneiro 

Maldonado (1986, 1993 e 2011), Klaas Woortmann (1987), Ellen Woortmann (1991), Márcia 

Maria Grankow (1996) e Luiz Geraldo Silva (1988, 1993 e 2001). 

Suplementarmente, dicionários e compilações de tupi-guarani servirão para uma melhor 

compreensão de alguns termos utilizados, pois a língua geral predomina na toponímia do nosso 

litoral, da mesma forma que influencia a nomenclatura da flora e da fauna locais, o mesmo 

ocorrendo com grande parte dos termos e apetrechos utilizados na pesca artesanal. 

Silva (1988: 15-16) registrou o depoimento de um pescador sobre a proibição do uso do 

compressor pela SUDEPE – Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, órgão 

governamental cujas atividades viriam a ser englobadas pelo IBAMA, concordando com a 

periculosidade e alto grau de riscos de acidentes fatais para o pescador que dele faça uso para a 

captura do crustáceo, porém concomitantemente levantando suspeições sobre a possibilidade 

concreta de representar uma pesca altamente predatória. 

No entanto, o mesmo informante alerta sobre a intromissão indevida e aética de 

mergulhadores com o uso do compressor nas áreas onde o pescador artesanal armava as redes 

de pesca de lagosta, as caçoeiras. No artigo o pesquisador menciona que de acordo com seu 

informante havia então três formas de captura da lagosta: “a pesca de covos, a pesca de 

compressor e a de rede.”. (SILVA, 1988: 15). 
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Desse modo, devido ao aumento da demanda por essa iguaria e os impactos causados 

nas populações do crustáceo e, como não poderia deixar de ser, no cotidiano dos pescadores, 

devido a décadas de pesca indiscriminada incluindo técnicas perigosamente danosas (e 

justamente por isso, proibidas por leis), como a utilização do compressor de ar, tanto à 

preservação da espécie quanto à integridade física e saúde dos pescadores. 

A pesca com o uso do compressor de ar é para o pescador artesanal a sucessora da pesca 

de mergulho livre, aquela em que o indivíduo apenas faz uso de uma máscara de mergulho, um 

tubo para auxiliar a respiração na superfície (snorkel), pés-de-pato e um bicheiro, artefato 

tradicional composto por uma empunhadura de madeira e uma ponta de aço encurvada como 

um anzol. Essa técnica limita a profundidade do mergulho, assim como também a área a ser 

vasculhada na procura das lagostas. 

Com o aumento da procura, as populações do crustáceo foram se tornando mais escassas 

em poucas profundidades, sendo assim necessário para o pescador buscar águas mais profundas. 

Como os cilindros ou garrafas, construídos para os adeptos de desportos como a caça 

submarina, hobbies como a fotografia, trabalhos especializados na indústria petrolífera ou 

pesquisas científicas são de custo elevadíssimo, surgiram os compressores de ar acoplados ao 

motor das embarcações, permitindo “ir até a 40 metros de profundidade e se locomover por 

uma grande área, já que as mangueiras podem ter até 300 metros de comprimento.”. 

(FERREIRA et al, 2003: 5).  

Dessa forma, ter contato com as diversas etapas da pesca, desde as relações trabalhistas 

entre o patrão-proprietário da embarcação e seus empregados, a distribuição na produção do 

pescado, a venda ao atravessador, a injeção na economia local do dinheiro obtido com a venda, 

os códigos de conduta entre os pescadores, seus valores morais e as relações com suas proles, 

além dos diversos aspectos do dinamismo cultural nas comunidades em que vivem, possibilitam 

uma compreensão detalhada de como essas comunidades convivem com a sua principal 

atividade econômica. 

 

Metodologia 

A presente pesquisa foi realizada no períodos de agosto de 2015 a julho de 2017. Apesar 

de fazer constar no anteprojeto apresentado ao Departamento de Antropologia, não foi possível, 

por  motivos alheios à própria vontade, tornar exequível a convivência necessária para praticar 

a observação participante na comunidade de pescadores artesanais de Maracajaú, sendo 

alternativamente executada a coleta dos dados através de entrevistas abertas, memória e 
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histórias de vida de seus habitantes e de pessoas àquele distrito praiano de alguma forma 

ligadas, auxiliada por pesquisa bibliográfica e documental. 

Como eu havia conhecido, ainda na década de 1970, a família de Luís Gomes 

(Maracajaú, 1951) e Geralda (Maracajaú, 1954), resolvi iniciar as minhas entrevistas a partir 

dela. Com a contribuição dada por Eneida Varela de Paiva em sua pesquisa sobre Maracajaú 

(1997), busquei também seu depoimento. 

A minha inserção na comunidade de Maracajaú ocorreu na segunda metade da década 

de 1970, quando conheci uma família típica de pescadores e a visitava frequentemente, sendo 

sempre bem recebido e acolhido, participando de pescarias e outras atividades a ela comuns, 

ligadas à subsistência. 

A primeira vez em que estivemos em Maracajaú foi quando ingressei na Universidade 

de Brasília, como aluno do curso de Química no ano de 1976 e passei a participar de atividades 

ao ar livre que muitos da minha geração à época “curtiam”, como o camping, até como uma 

forma de contestação social através de métodos alternativos da contracultura norte-americana. 

Eu e alguns amigos desde então, como o hoje deputado estadual Fernando “Mineiro”, o 

arquiteto Haroldo Maranhão e o geólogo Orlando Figueiredo, professor da UFRN, 

frequentávamos praias e comunidades de pescadores, comendo na mesma mesa, dormindo no 

mesmo chão de areia batida, respeitando e sendo respeitados pelos membros daquela 

comunidade. Confesso que aprendemos com o convívio com aquele "povo simples" do que 

compartilhamos, participando como ouvintes de histórias para nós fantásticas, relatadas quase 

sempre por velhos mestres à luz de fogueiras na porta das casas de palha de coqueiro e chão de 

areia branca, como o nosso anfitrião “Seu Belo de Maracajaú”. Foram essas experiências e os 

conhecimentos delas apreendidos que nos levaram à elaboração do projeto e à realização da 

presente pesquisa, facilitando minha inserção enquanto pesquisador na comunidade, ainda que 

transcorridas mais de três décadas. 

Uma vasta rede de relacionamento e de parentesco foi surgindo com os entrevistados, 

principalmente advindas das informações daqueles de idade mais avançada, como os mestres 

Paulo Pinicó e Otacílio, além da ex-professora do MOBRAL D. Iva, imprescindíveis para a 

compreensão da história da formação da comunidade. O empresário Alexandre Varela 

Cavalcanti foi escolhido em função da importância da sua família na formação de Maracajaú, 

comprovado pelo fato de possuir a avenida principal da comunidade o nome do seu pai, 

Francisco de Assis Varela Cavalcanti.  
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Diante dessa assertiva, além de proceder como Paiva (1997) ao buscar informações 

fundamentais junto aos mais antigos moradores de Maracajaú e seus depoimentos repletos de 

recordações e história de vida, aos poucos fomos procedendo um levantamento das memórias 

individuais das famílias que há tanto tempo conhecemos. 

Não obstante para alguns pesquisadores haja a necessidade nos trabalhos científicos de 

um distanciamento e que “o pesquisador veja com olhos imparciais a realidade, evitando 

envolvimentos que possam obscurecer ou deformar seus julgamentos e conclusões” (VELHO, 

2013: 69), nos foi impossível evitar qualquer manifestação de envolvimento na minha inserção 

inicial na comunidade de Maracajaú e, mais ainda, ultrapassar as barreiras temporais dessa 

vivência. 
No entanto, a ideia de tentar “por-se no lugar do outro” e de captar vivências e 
experiências particulares exige um mergulho em profundidade difícil de ser 
precisado e delimitado em termos de tempo. Trata-se de problema complexo, 
pois envolve as questões de distância social e distância psicológica. (VELHO, 
2013: 69). 
 

 Apesar de não havermos conseguido, nesta pesquisa, proceder uma observação 

participante, nossa experiência de décadas passadas como turista nos ajudou a ser aceito 

enquanto pesquisador pela comunidade de Maracajaú. 

No início da década de 1980 deixei de comparecer à praia de Maracajaú, por motivos 

de ordem estritamente pessoais, causados por desafortunada experiência como proprietário de 

uma embarcação de pesca artesanal, onde abdicara dos meus direitos econômico-financeiros 

enquanto dono dos meios de produção, em troca de haver, sempre que desejasse, um barco e 

uma tripulação para que eu pudesse praticar a pesca esportiva.  

Essa minha experiência consistiu em adquirir um paquete e o deixar aos cuidados de 

Luís Gomes, mestre que me permitia acompanhar nos seus pontos de pesca. Como o mestre 

Luís pescava em barcos que pertenciam a outros, era submetido à partilha tradicional do 

pescado, onde a metade era destinada ao proprietário da embarcação e o restante à tripulação, 

descontadas ainda todas as despesas do rancho. (CASCUDO, 1957; MALDONADO, 1986; 

MILLER, 2002; KNOX, 2009 e MILLER, 2012). 

Por razões que desconheço até hoje, chegou um ponto em que ninguém queria ir pescar 

no paquete junto com o mestre Luís, ficando o paquete constantemente em terra, se deteriorando 

até ser necessária a venda. Decepcionado com a minha perda, o meu retorno a Maracajaú só 

viria a ocorrer quando me propus a realizar esta pesquisa etnográfica. 

Dessa forma, nos foram perceptíveis as mudanças sociais ocorridas nessas mais de três 

décadas em que me abstive de comparecer àquela localidade. Em virtude da minha decisão, 
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tornou-se a etnografia uma ferramenta imprescindível para ouvir dos próprios pescadores e 

demais membros da comunidade as suas impressões sobre essas mudanças. 

Como facilitador adicional para a pesquisa etnográfica, há o detalhe de que pratico desde 

o início da década de 1970 a pesca amadora no litoral potiguar e, por ser assim possuidor de 

saberes e habilidades compartilhadas com os pescadores artesanais nas suas atividades 

profissionais, a minha entrada em campo não trouxe quaisquer problemas de ordem prática. 

Durante anos convivi esporadicamente com pescadores artesanais na praia de 

Maracajaú, aprendendo com eles expressões e categorias nativas das suas atividades 

profissionais, além de ajudar na pesca de arrastão, na captura noturna do camarão, preparo de 

armadilhas (covos), ajudar no leme de jangadas e compartilhar diversas atividades culturais, 

como catar lenha, coletar frutos silvestres, preparar vinho de caju (cauim) e fermentado de 

abacaxi (aluá), compartilhar refeições, frequentar festas folclóricas e até sendo padrinho de 

batismo. 

De acordo com Gilberto Velho (2013), sempre ocorre a filtragem da “realidade” pelo 

observador, sendo requerida uma relativização quanto “as noções de distância e objetividade”, 

o que proporciona ao pesquisador uma observação isenta de “paranoias sobre a 

impossibilidade de resultados imparciais, neutros.” (VELHO, 2013: 75). 

Identificados e devidamente isolados, na medida do possível, os reflexos deletérios que 

as apaixonadas lembranças ofuscavam até quase cegar a pesquisa à qual me propunha, resolvi 

então executá-la cientificamente, partindo do geral para o específico. 

A relevância desta pesquisa está relacionada com a discussão acadêmica, do ponto de 

vista antropológico, de aspectos específicos da pesca da lagosta e sua cadeia produtiva muito 

pouco conhecidos pela população em geral, que podem servir de subsídios para uma melhor 

compreensão dos processos sociais que estão relacionados com essa atividade econômica. 

Há mudanças culturais surgidas com a decadência de métodos e apetrechos tradicionais 

da pesca artesanal - o tresmalho, por exemplo, sendo requeridos o levantamento e identificação 

dos processos de adaptação adotados pelas novas gerações das famílias de pescadores artesanais 

em Maracajaú, em virtude da crescente transformação daquela praia em ponto de atração 

voltada ao ecoturismo. 

Por ser também necessária a pesquisa de atividades que extrapolem as normas legais, 

vinculadas necessariamente à pesca predatória, imprescindível se fez a adoção de medidas 

relacionadas com o sigilo exigido e norteado pelo comportamento ético, como a não divulgação 

dos nomes reais de alguns dos entrevistados mantendo o anonimato e, assim, a relação de 
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confiança entre o pesquisador e seus interlocutores, por estar em risco a própria liberdade 

destes, ao assumir a prática ou o conhecimento da prática de atividades ilícitas. 

Para o presente faremos uma caracterização da área de pesquisa e, findas essas etapas, 

são comentadas as características tradicionais de pesca que as comunidades de pescadores 

artesanais compartilham, seus apetrechos e técnicas independentemente do locus, 

demonstrando suas manifestações básicas na praia de Maracajaú, predominantes até a 

introdução da pesca da lagosta como principal atividade econômica no local, até a chegada do 

turismo. 

Um dos motivos que nos levaram a escolher a introdução da pesca da lagosta como um 

dos fatores que impactaram e provocaram mudanças significativas nas comunidades de 

pescadores artesanais, no caso a de Maracajaú, foi o conhecimento prévio de que dispúnhamos 

sobre a não-comercialização do crustáceo no litoral do nordeste brasileiro, pelo menos até 

meados da década de 1960, principalmente pela carência de recursos tecnológicos para a 

conserva, como câmaras frigoríficas. 

Tais indícios encontramos a partir da análise de tabelas feitas por órgãos oficiais 

relativos à produção de pescado, porém a referência mais significativa para comprovar a minha 

afirmação encontrei em uma revista de circulação mensal, a Realidade, o relato de um inusitado 

incidente ocorrido em 1957 com o empresário espanhol Gaspar Rubio Moya, ao ser expulso 

por um dos diretores de um clube da elite de Fortaleza, pois havia solicitado ao cozinheiro que 

preparasse duas lagostas que capturara. Comprovando que a lagosta não era comercializada 

para o consumo no nordeste brasileiro, o diretor o argumento de que “Neste clube não se 

cozinha lagosta. Isto não presta.”. (REVISTA REALIDADE nº 73, 1972: 46). 

 

 
Figura 01 – Gaspar Moya (Fonte: REALIDADE Nº 73, 1972: 47) 
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Para tanto, mais uma vez recorri à pesquisa histórica para elucidar sob quais condições 

a lagosta passou a ser considerada mercadoria, buscando no pensamento marxista o amparo 

teórico que se aplica a essa transformação, a Teoria do Valor. 

Consolidadas as informações sobre a introdução da pesca da lagosta, detalharemos os 

motivos pelos quais os baixos, parrachos e fundo de cascalho característicos do litoral de 

Maracajaú se constituem em habitat altamente favorável ao desenvolvimento de populações 

das variadas espécies de lagosta que nele ocorrem, detalhamento obtido através de pesquisas 

bibliográficas no campo da Biologia Marinha. 

Como ferramentas auxiliares à coleta de dados através de entrevistas, fizemos uso de 

equipamentos eletrônicos como gravador de som digital, para depoimentos daqueles que não 

desejem ou se sintam constrangidos com a filmagem; câmeras fotográficas; câmera de vídeo 

com adaptação para filmagens submarinas e equipamento para filmagens de baixa altitude 

(drone), destinado para o registro de estruturas físicas e análise da paisagem. 

 Posto ser o olhar dos que em algum momento compuseram a população da comunidade 

sobre as mudanças e adaptações ocorridas em Maracajaú o motivo condutor, o Capítulo IV é 

basicamente composto por entrevistas das pessoas que lá exercem ou exerceram atividades as 

mais diversas, relacionadas principalmente com a pesca artesanal, não deixando de serem 

colhidas impressões e depoimentos daqueles que, ainda que de forma complementar  estejam 

atuando no setor de serviços, relacionados principalmente com o turismo. 

Quando realizamos os primeiros contatos no processo de coleta de dados etnográficos, 

ao entrevistar um empresário, proprietário pioneiro de uma pousada à beira-mar desde o início 

da década de 1980, tivemos a surpresa de ser o mesmo um fotógrafo profissional de renome 

nacional residente em Maracajaú desde o início do seu empreendimento (Pousada Parracho) e, 

mais ainda, filho de um tradicional fotógrafo do estado, o senhor Jaeci Emerenciano Galvão.  

Herdeiro das históricas fotografias do pai e possuidor de vasto acervo, especializado em 

fotografias aéreas, nos colocou à disposição importantes fotografias para este trabalho. 

Para concluir, ao detalhar e analisar dados obtidos em órgãos oficiais, periódicos e 

depoimentos obtidos na pesquisa etnográfica, serão relatadas as diversas fases pelas quais a 

atividade da pesca artesanal tem passado, adaptação e inovações dos meios de produção, as 

mudanças por elas causadas na comunidade de pescadores artesanais de Maracajaú e as rupturas 

ocorridas nas diferentes gerações, dentro de um recorte temporal específico de cerca de quatro 

décadas, culminando com a crise atual pela qual passa a pesca na localidade pesquisada. 
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Como a pesquisa está relacionada com a pesca artesanal, a representação pictórica dos 

Parrachos da Maracajaú ajuda a complementar a caracterização do espaço geográfico, por 

destacar o relevo submarino, fonte histórica de subsistência e geradora de rendas de variadas 

origens para a comunidade de pescadores. (LIMA, 2002: 17). 

 

 
Figura 02 – Parrachos de Maracajaú (LIMA, 2002: 17) 

 

Devido às características ambientais e geográficas, Maracajaú tem como principais 

fontes de recursos a pesca e o ecoturismo, principalmente o mergulho, sendo necessária a 

fiscalização e atuação permanente de órgãos governamentais ligados ao cumprimento das 

normas da navegação civil, como a Capitania dos Portos, e ao meio-ambiente, no caso o 

IBAMA e o IDEMA, no intuito de promover o uso consciente dos recursos naturais, tanto para 

a devida preservação do bioma, quanto para evitar de forma proativa os conflitos de interesse e 

de território, existentes entre os pescadores e os empresários ligados ao turismo, no caso 

específico a área coralínea que forma os parrachos, conforme serão detalhados nesta pesquisa.  
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O porto de Maracajaú é localizado em uma região onde historicamente ocorreram 

diversos naufrágios – os baixos do Cabo de São Roque e seu canal, “uma extensão de vinte e 

três milhas e nele está a ilheta ou banco de pedra chamado ‘Teresa Panza’ (05º24’S. 35º18’W), 

a mulher de Sancho Panza, com farol inaugurado em 1940”. (CASCUDO, 2002 : 35). 

Figura 03 - Farol Teresa Panza (Acervo de Jaeci Jr) 

De acordo com informações do Ministério da Marinha, na região dos baixos do Cabo 

de São Roque há o registro de 23 (vinte e três) naufrágios, dos quais 3 (três) ocorreram nos 

parrachos de Maracajaú. (SILVARES, 2010: 252-253). 

Os arrecifes submersos que formam o Canal de São Roque e se estendem até depois da 

praia de Maracajaú, formam assim estaleiro derradeiro das embarcações ali naufragadas, 

propiciando conjunta e artificialmente um berçário protegido da nossa fauna marinha, 

principalmente da lagosta. 
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NOME  DATA LOCAL DO NAUFRÁGIO 

ÁGUA-MARÉ 1921 CANAL DE SÃO ROQUE 

BEN BRUSH 1942 CABO DE SÃO ROQUE 

CAMOCIM 1942 BANCO DE SÃO ROQUE 

CATALINA 1940 MAXARANGUAPE 

COMANDANTE PESSOA 1954 ZUMBI 

CONSUELO 1920 SÃO ROQUE 

GUADALUPE 1915 CABO DE SÃO ROQUE 

GUNFORD 1907 CABO DE SÃO ROQUE 

HIGHLAND HOPE 1914 CABO DE SÃO ROQUE 

JUNO 1907 SÃO ROQUE 

LIAZINHA 1915 SÃO ROQUE 

LUIZ 1916 SÃO ROQUE 

MARACAJAÚ I INDETERMINADA MARACAJAÚ 

MARACAJAÚ II INDETERMINADA MARACAJAÚ 

MARACAJAÚ III INDETERMINADA MARACAJAÚ 

N. S.ª DOS REMÉDIOS 1694 PTITINGA 

ORLÂNDIA 1949 ZUMBI 

PITITINGA INDETERMINADA PITITINGA 

SANTA CRUZ 1907 SÃO ROQUE 

SANTA RITA 1727 CANAL DE SÃO ROQUE 

SÃO JOÃO 1677 SÃO ROQUE 

SÃO LUIZ 1911 RISCA DO ZUMBI 

ZUMBI I INDETERMINADA ZUMBI 
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Figura 04:  Naufrágio nos parrachos (Acervo de Edimilson Cabral) 

O Oceano Atlântico se constitui, desde as pioneiras navegações de longo curso 

empreendidas pelos europeus, como o principal caminho através do qual foram sendo 

estabelecidas relações dinâmicas de trocas culturais e econômicas entre o velho continente e o 

litoral brasileiro, via compartilhada cuja hegemonia prevaleceu até as décadas de 1920-30, 

quando a aviação comercial intercontinental passa a se desenvolver, concorrendo com o 

transporte marítimo transatlântico de passageiros e de cargas e o de cabotagem litorânea 

regional. 

O mar, além de barreira natural, é um espaço historicamente importantíssimo nas 

relações econômicas entre os povos, relações que trazem a reboque uma difusão cultural, 

proporcionando mesclas em todos os aspectos das comunidades envolvidas e suas culturas de 

origem. Assim sendo, as regiões litorâneas, suas baías, estuários e portos, são investidas de 

características de zonas fronteiriças sujeitas à hibridação intercultural, ou seja, “processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se 

combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas.”. (CANCLINI, 2013: XIX).  
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No que se refere ao fato de ser a toponímia do litoral nordestino até os nossos dias 

majoritariamente na língua geral, Foucault esclarece as relações entre a linguagem e a natureza, 

pelo ponto-de-vista dos habitantes locais: 
As coisas e as palavras estão muito rigorosamente entrecruzadas: a natureza só 
se dá através do crivo das denominações e ela que, sem tais nomes, 
permaneceria muda e invisível, cintila ao longe, por trás deles, continuamente 
presente para além desse quadriculado que, no entanto, a oferece ao saber e só 
a torna visível quando inteiramente atravessada pela linguagem. (FOUCAULT, 
1999: 222) 

Maracajaú 

Figura 05 – Município de Maxaranguape (Fonte: IDEMA) 

Município de Maxaranguape 

O distrito de Maracajaú está localizado no município norte-rio-grandense de 

Maxaranguape, cuja sede tem como coordenadas 5º31’02”S e 35º15’23”W, litoral oriental 

potiguar e que se limita com os municípios de Rio do Fogo ao norte, Ceará-mirim ao sul, Pureza 

a oeste e o Oceano Atlântico a leste, sendo também o município de Maxaranguape composto 

pelos distritos de Caraúbas, litorâneo e de Dom Marcolino, na zona rural. (IBAMA, 2004). 

Na Enciclopédia dos municípios brasileiros publicada pelo IBGE em 1958, Barra de 

Maxaranguape era até então apenas um distrito subordinado administrativamente ao município 

de Touros, com a concentração populacional na área rural. Apenas em 17 de dezembro de 1958 

houve o desmembramento, quando simultaneamente foi elevado à categoria de município, 

condição que perdura até este ano de 2017, com o nome alterado para Maxaranguape. 



25 

Tanto a sede do município quanto os dois distritos litorâneos possuem nomes de origem 

no tupi-guarani, indício linguístico de que a ocupação pelos colonizadores possa ter ocorrido 

em espaços cujos primeiros habitantes pertenciam provavelmente a grupos étnicos Tupis, como 

os Potiguaras. 

- Maxaranguape: corruptela do antigo nome do rio Boixunumguape, mboi-cinung-gua-

pe, vale da cascavel (CASCUDO, 1968); 

- Caraúbas: de cará-iba, forte, resistente (Idem). Entretanto, poderia significar também

uma corruptela de caraíba, europeu ou até mesmo cara-uba, ova de peixe (BUENO, 1998), que 

seria mais pertinente pois a praia que leva esse nome tem muitas formações calcárias de 

arrecifes, servindo de berçário natural e proteção a alevinos; 

- Maracajaú: rio ou onde bebe o gato maracajá, de maracaiá-u. (CASCUDO, 1968). De

acordo com as características do local, onde predominam vastas dunas, as lagoas como Baião 

e Baiãozinho serviram por muito tempo de fonte de água potável para a fauna local, atraindo 

desde priscas eras caçadores, pescadores e coletores. 

A organização desta dissertação se dará em quatro capítulos: o primeiro I tratará da 

caracterização, partindo de um breve relato histórico e ecológico, os dados socioeconômicos 

pertinentes ao município de Maxaranguape, concluindo com os relativos ao distrito de 

Maracajaú. 

O Capítulo II fará um levantamento dos meios de produção utilizados pelos pescadores 

artesanais, sendo destinado um tópico para as embarcações, um para a pesca com currais, já não 

mais existente nos limites do distrito, outro para a utilização de redes, armadilhas e suas 

variações específicas; mais uma para as diferentes formas de pesca com linha, finalizando com 

o mergulho para a captura da lagosta.

O Capítulo III será referente à organização social em Maracajaú, tomando como base as 

relações de produção na captura das variedades de lagosta encontradas no litoral potiguar, 

relatando en pasant o incidente conhecido como a “Guerra da Lagosta” que introduziu de vez 

o crustáceo como mercadoria de exportação em nossa economia, além de associar o valor de

mercado obtido com o fetiche descrito por Karl Marx.

O último capítulo discorrerá sobre as mudanças, impactos e adaptações nas atividades e 

técnicas desenvolvidas pelos pescadores na comunidade e nas relações sociais em Maracajaú, 

identificando os efeitos da atual crise da pesca artesanal, em conflito de território e interesses 

dos pescadores com as empresas de turismo. 



26 

É importante que seja ressaltado o detalhe de que nesta dissertação não serão discutidos 

aspectos relacionados especificamente com o gênero nem com o turismo em si, apesar desta 

atividade haver adquirido características de principal fonte de renda para a comunidade, de tal 

forma e complexidade que exigem uma pesquisa exclusiva a ele pertinente. 

Em suma, o recorte é delimitado às mudanças sociais dos pescadores artesanais, 

abrangendo exclusivamente a força de trabalho masculina, seus meios de produção e adaptações 

nas técnicas de pesca por eles utilizadas na comunidade de Maracajaú, a partir do boom da 

lagosta depois da década de 1960. 

As destacadas obras de Margareth Mead - Balinese character e de André Alves - Os 

argonautas do mangue. (ALVES, 2004), nos serviram como inspiração para o registro de 

imagens em fotografias e em pranchas.  

A grande quantidade de imagens captadas durante a pesquisa, nos levou a composição 

de diversas pranchas, as quais serão disponibilizadas nos anexos do presente estudo. 

Como é nosso intuito distribuir exemplares desta dissertação na comunidade de 

Maracajaú, essas pranchas deverão ser importantes para aqueles que têm dificuldades de leitura. 
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2 CAPÍTULO I – CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Conforme nossos interlocutores Orlando, Haroldo e Mineiro, na década de 1970 a 

maioria das casas eram de palha, tipicamente praieiras (Figura 06), construídas de costas para 

o mar e protegidas da ação das marés. O banheiro era construído longe da casa, também todo

de palha de coqueiro.

De acordo com Haroldo Maranhão, hoje arquiteto, essas casas eram construídas com 

sabedoria “desde a forma como eles ocupavam os lugares, como eles construíam as casas, 

como eles faziam a sua alimentação.”. (Entrevista com Haroldo Maranhão, 2017). 

Figura 06 – Casa de pescador em Maracajaú, década de 1980. (Acervo de Jaeci Jr.) 

A fotografia na página a seguir é uma das raríssimas, quiçá a única, onde aparece Seu 

Belo. Ao seu lado direito está uma provável moradora de Maracajaú. 

Pertence ao acervo pessoal de Orlando Figueiredo, que afirmou não lembrar a data em 

que foi tirada, da mesma forma que não reconhece a senhora que aparenta ser uma moradora 

local e que a outra seria uma estudante universitária paulista, cujo nome também não recorda. 

O velho mestre, orgulhoso, mostra à moça de camisa branca um jirau com caícos (peixes 

miúdos) postos a salgar e secar ao Sol, forma milenar de conservação do pescado e ainda o 

único na Maracajaú dos anos 1970. 
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Figura 07 – Seu Belo e jirau de secagem de peixes. (Acervo de Orlando Filho) 

Histórico 

Na obra atribuída a Diogo de Campos Moreno, Livro que dá razão do Estado do Brasil, 

os relatos sobre a capitania do Rio Grande já observam ser pouco fértil a terra para a agricultura, 

sendo citadas as constantes estiagens e a predominância de dunas, além de muitas salinas na 

região de Guamaré.  
(...) algum pau-brasil fino, mas mui raro, a respeito de lho arrancarem os 
franceses até às raízes, quando ali continuavam; tem jacarandá mais delgado 
que o da Bahia; tem pau amarelo para tintas e outras madeiras para obras de 
toda sorte de embarcações ou casas. 
Todo o gênero de criação multiplica muito e nos matos há muita caça e toda a 
costa grandes pescarias e muito âmbar. (MORENO, 1955: 216).  

Desde os primeiros anos da ocupação territorial pelos europeus, os registros escritos 

divulgavam a importância exercida pelos pescadores nativos, enquanto coletores de alimentos 

que continham proteína animal, suas técnicas de captura e conservação, identificando os saberes 

e habilidades que se avolumavam, em virtude das trocas culturais. 
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Entretanto, por causa do próprio esforço colonizador, o europeu praticava políticas 

segregacionistas, posto crescentemente amparadas na escravatura, que levava à submissão e 

opressão dois grupos principais: os escravos de origem local e aqueles oriundos das mais 

diversas regiões da África. Dessa forma, na América Portuguesa, das trocas culturais entre os 

europeus, os escravos nativos e africanos, foi se formando paulatinamente a história dos 

pescadores brasileiros, na qual a influência das técnicas tradicionais das etnias indígenas se 

sobrepujava em processo dinâmico de miscigenação interétnica, pelo evidente conhecimento 

que dispunham sobre o meio ambiente, as espécies próprias para o consumo humano e o 

comportamento desses animais entre si e com a natureza. 

Na última década do século XVI, o inglês Anthony Knivet publica relatos de quando 

teria estado “abandonado” na costa do Brasil. Em relação ao Potiguaras, declara que estes 
(...) não são de natureza tão selvagem e bárbara quanto outros em muitas outras 
províncias do Brasil, pois se vêm até eles como comerciantes, eles comerciam, 
se vêm como guerreiros, eles lutam com muita bravura. São homens de boa 
estatura, cujos corpos são todos tatuados com lindas imagens e nos lábios fazem 
um furo com um chifre de veado. Quando chegam à idade adulta, cortam esse 
furo com um caniço, alargando-o o suficiente para enfiarem uma pedra verde, e 
aquele que não a tem é considerado inferior. (...) Nenhum índio, quando sua 
esposa está grávida, caça peixe ou carne alguma de fêmea, pois acredita que se 
matar algum ser reprodutor, a criança morrerá. Quando esses índios viajam 
pelas matas levam consigo uma grande quantidade de tabaco e a todo instante 
colocam uma folha na boca, entre os lábios e os dentes, de modo que, enquanto 
mastigam, a seiva escorre pelo buraco que têm nos lábios. (KNIVET, 2007: 
168-169). 

Talvez em decorrência desse estranho hábito, os Potiguaras fossem conhecidos pelos 

seus inimigos pejorativamente pela alcunha de Petiguaras – comedores de fumo ou ainda de 

comedores de excrementos: poti também significa defecar, aliviar o ventre; excremento. 

(BUENO, 1998: 287). 

Apesar de predominar a toponímia litorânea em palavras derivadas do tupi, dois 

acidentes geográficos em Maracajaú, localizados em posições diametralmente opostas, 

possuem a denominação atual na língua portuguesa, o primeiro a partir de relatos históricos e o 

outro de narrativas transmitidas pela oralidade, quais sejam: 

- Ponta de Santa Cruz, ao norte, em decorrência do naufrágio de um iate comercial

brasileiro com esse nome e proveniente do porto de Aracati, em 12 de abril de 1869;    

- Ponta dos Anéis, ao sul, conforme narrativa colhida pela pesquisadora Eneida Varela

em entrevista com o seu informante Cícero Barrinha, tem sua origem mítica passada oralmente 

entre as gerações, conforme transcrição a seguir, ipsis litteris. 
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No início do século, andavam pelo mundo uns frades. Esses frades andavam ora 
sentados, ora deitados numa rede carregados por escravos. Então passando por 
Maracajaú o frade perguntou: que lugar é este? Responderam que era 
Maracajaú. O frade mandou prosseguir a viagem, e mais adiante, onde hoje é 
Anéis o Frade mandou cavar uma cacimba para beber água. As pessoas que 
estavam com ele lhes disseram: Frade, aqui é beira de praia, a água é salgada. 
O Frade mandou continuar cavando, e quando chegou a uma certa cavida ele 
mandou parar e disse: Podem beber água. Água é doce. Aqui é Santos Anéis. E 
até hoje a cacimba existe, é só a maré cavar que a gente acha e se encontra uma 
água doce, e do olheiro vem também folha e caroço de guajirú e folha de 
cajueiro. Eu acho que essa água vem lá do riacho. É por isso que se chama Ponta 
dos Anéis, por causa dessa história. Todo mundo aqui sabe dela. (Entrevista 
realizada por Eneida Paiva em 1997). 

Tradicionalmente, antes da chegada de água encanada em Maracajaú, ou seja, quando a 

população se fazia valer de cacimbas ou do chafariz coletivo, construído na década de 1960 

(PAIVA, 1997), praticamente inexistiam roçados e, da mesma forma que em outras 

comunidades localizadas no litoral, as mulheres plantavam em uma espécie de jirau elevado, 

ao qual davam o nome de “balcão” os únicos temperos de uso diário, o coentro e a cebolinha, 

devidamente adubados e com pedaços de rede de pesca para proteger a pequena horta do ataque 

das galinhas que eram criadas soltas. De acordo com CASCUDO (1957): 
Vivendo nas praias, o jangadeiro, como o pescador em geral, condicionou a 
existência ao ambiente. Areia não dava legumes, as hortaliças indispensáveis, 
os “verdes” que perfumam a comida, tão falados nas comédias de Gil Vicente. 
Detrás da casa a mão da mulher ergueu em caixotes, com terra negra e fecunda, 
sua horta reduzida ao essencial. O predileto coentro, enfeitador da farófia, do 
pirão escaldado, pintando de verde o cozido, é o primeiro e as vêzes o único. 
Raras vezes uma cebolinha, Seguem-se as plantas medicamentosas, alecrim, 
mastruço, hortelã-de-cheiro, erva-cidreira. Jamais admite a possibilidade de 
uma salada de alfaces, couves cozidas, maxixe, quiabo, etc. Nem mesmo 
aparecem nos pratos do cardápio comum. O trivial é o peixe cozido com pirão, 
decorado pelo raro coentro. A propaganda do pimentão, do tomate onipotente, 
esbarraram com uma obstinação serena de recusa. (CASCUDO, 1957: 39) 

Não obstante as condições atuais de acessibilidade a gêneros alimentícios e à agua 

corrente, ainda podem ser encontrados vestígios dessa modalidade de cultivo doméstico em 

balcões, como os por nós fotografados em uma das visitas ao estabelecimento comercial 

pertencente a Assis e Jacilene, esta a filha primogênita do casal de interlocutores Luís e Geralda. 
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Figura 08 - Balcões (Acervo do autor) 

Na fotografia há três balcões, construídos e cultivados por Geralda há alguns anos, 

quando a família se mudou para esse novo endereço. O localizado em primeiro plano apresenta 

indícios de utilização mais recente, devido à presença de adubo de substrato orgânico (em tupi, 

paú), rede de proteção ainda intacta e ramos secos de plantas, apesar de estar ao nível do solo 

em função de estarem quebradas as madeiras que davam sustentação.  

 Em segundo plano e à direita, totalmente quebrado, tombado e sem substrato orgânico 

e com a rede estragada, um balcão que aparenta ter sido o primeiro, fato confirmado por 

Jacilene. 

Ao fundo, contrastando com a montagem artesanal e tradicional, corroborando a 

realidade da adaptação cultural, a caçamba de um carrinho de mão em PVC substitui em 

aparência e mantém em essência o balcão, anteriormente de presença obrigatória nos terreiros 

das casas dos pescadores nordestinos. 

 

 
Figura 09 - Balcão adaptado (Acervo do autor) 
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PRANCHA I – Antiga casa de farinha – 2017. (Acervo do autor) 

 

Não obstante a observação feita por CASCUDO (1957: 39) em relação aos balcões 

cultivados nos quintais das casas dos pescadores, não devemos esquecer de uma característica 

muito importante da dieta dos habitantes litorâneos: a “associação do peixe com a farinha de 

mandioca” (MUSSOLINI, 1972: 301). 

Na agricultura de subsistência, a casa de farinha de uso coletivo perdeu sua 

funcionalidade para a preparação de derivados da mandioca como a farinha e a carimã, pois 

Maracajaú atualmente dispõe de acesso rodoviário através da BR-101 e da RN-160, 

possibilitando o abastecimento de gêneros alimentícios nos diversos estabelecimentos 

comerciais além do mercado público: supermercados, restaurantes, lanchonetes, além do setor 

hoteleiro. 

À primeira vista parecendo haver uma inconsistência na observação de Câmara 

Cascudo, a comprovada existência de uma casa de farinha comunitária em Maracajaú, ainda 

que não mais em uso e sendo reformada após ter sido transformada em propriedade particular, 

cumpre salientar que a mandioca era plantada em roçados próximos às lagoas do Baião e 

Baiãozinho, fazendo proveito no paú das várzeas que aparece sazonalmente naquela região, 

distante e separada por dunas móveis das residências da comunidade. 
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O município, conforme dados de 2015 (IBGE), possui uma área de 131,316 km2, 

contando com 4 (quatro) estabelecimentos de Saúde vinculados ao SUS, 2.172 matrículas no 

Ensino fundamental e 270 no Ensino médio, distribuídas em 92 salas de aula. 

Conforme Censo de 2010, a população residente era de 10.441 pessoas, perfazendo uma 

densidade demográfica de 79,51 habitantes/km2, sendo estimada então uma população de 

12.030 pessoas para o ano de 2016. A população residente se apresentava bem equivalente no 

que se refere ao gênero, composta por 5.350 homens e 5.091 mulheres. Do total levantado no 

Censo, 7.292 pessoas residentes no município e seus distritos eram alfabetizadas, das quais 

3.882 frequentavam creche ou escola. 

Como era de se esperar em comunidades onde a maioria é composta por pescadores e 

suas famílias, a maioria se diz ser praticante da religião católica apostólica romana, com 8.422 

seguidores, 1.462 evangélicos e apenas 22 assumidamente espíritas. 

Economicamente, foi calculado um rendimento nominal médio mensal por domicílio 

particular para a população urbana de R$ 1.538,11 (hum mil, quinhentos e trinta e oito reais e 

onze centavos) e para a população rural de R$ 987,98 (novecentos e oitenta e sete reais e 

noventa e oito centavos). 

Já para os cálculos do rendimento nominal mediano per capita para os domicílios 

particulares na zona urbana cai para R$ 301,50 (trezentos e um reais e cinquenta centavos) e de 

apenas R$ 200,00 (duzentos reais) para os domicílios particulares na zona rural, indicando um 

baixo índice de pessoas empregadas e, paralelamente, um número expressivo de familiares que 

dependem de algum provedor no lar, ativo economicamente ou aposentado. 

Em decorrência, Maxaranguape conta com um Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (2010) de apenas 0,608 refletindo assim ser uma região com elevados contrastes 

sociais, onde a maior parte da população não tem acesso a uma distribuição mais justa das suas 

riquezas naturais. 

Ecologia 

A praia de Maracajaú tem a formação geográfica de uma enseada, localizada entre as 

praias de Pititinga, ao norte, e Caraúbas ao sul. O Oceano Atlântico é localizado ao leste, ao 

passo que ao oeste são encontradas lagoas temporárias como a Lagoa do Riacho e a da Faveira, 

enquanto que as “Lagoas do Baião, Peracabú e a do Mangue Ratinho” são permanentes. 

(PAIVA, 1997: 17). 
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Figura 10 – Foto aérea de Maracajaú, década de 1980 (Autor: Jaeci Jr.) 

 

Observa-se as primeiras ruas próximas à linha da maré. A vegetação domesticada 

predominante na região mais densamente habitada e antiga do distrito, é composta por espécies 

exóticas, como o coco e as mangueiras, trazidos da Índia pelos portugueses a partir do século 

XVI, o também asiático fruta-pão, introduzido no Brasil no início do século XIX.  

Nessa introdução de plantas frutíferas pelos colonizadores, o coco aparece na culinária 

de praticamente todas as comunidades de pesca do nordeste, em virtude de haver melhor se 

aclimatado nas praias nordestinas, sendo a utilização dessa frutífera na nossa cozinha 

amplamente difundida, até mais do que outras especiarias vindas do além-mar. (MUSSOLINI, 

1972: 304-305). Em Maracajaú, o leite de coco é tradicionalmente um dos principais temperos 

utilizados, como por exemplo no peixe cozido. 

De origem local, proliferam nos quintais o caju e, mais escassamente, o mamão. Já nas 

matas próximas às lagoas, separadas por extensas e inférteis dunas, fruteiras silvestres como o 

araçá, azeitona ou jamelão, batinga, calvaçu, camboim, guajiru, jenipapo, melancia-da-praia, 

maçaranduba, murici, oiti, pitanga, seriguela, tia e a ubaia; nos tabuleiros as mangabeiras, 

espécie nativa não domesticável. (LORENZI et al., 2006).  
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Figura 11 – Guajirú (Acervo do autor) 

 
Figura 12 – Camboim (Acervo do autor) 

 

Como outros camponeses, o pescador artesanal de Maracajaú busca seu sustento em 

terra, durante os meses de muita chuva e fortes ventos em que não podem pescar. (MILLER, 

2012:282-283). 

O senhor Francisco de Assis Cabral, que durante a pesquisa se tornou um importante 

interlocutor e informante, nos mostrou a fruta conhecida por camboim de jacu, em razão de 

fazer parte da alimentação do jacu, ave que era abundante na mata que circula as lagoas. De 

acordo com ele, quando escasseava o peixe em Maracajaú, o pescador e seus familiares 

recorriam à coleta e a comercialização do camboim de jacu como forma auxiliar de renda para 

poder comprar gêneros alimentícios. 

Neste início do verão de 2016, a região nordestina brasileira vem acumulando um longo 

período de estiagem, um ciclo de seca que já se arrasta pelo interior do Rio Grande do Norte há 

pelo menos dois anos, sendo que em alguns municípios a situação beira a calamidade pública. 
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Apesar de ser a região litorânea menos exposta ao fenômeno da seca, as lagoas do Baião e do 

Baiãozinho se apresentam com baixíssimos níveis de água, apesar de serem consideradas 

perenes. Um forte odor de matéria orgânica em decomposição tanto da fauna quando da flora 

exala, desnudando um solo rachado pelo sol, assemelhado às paisagens da seca no sertão.  

 
Figura 13 – Baiãozinho – julho/2016. (Acervo do autor) 

 
Figura 14 – Baião – julho/2016. (Acervo do autor) 

De acordo com Tom O. Miller (1988), as condições que levam ao predomínio da pesca 

artesanal no litoral nordestino são relacionadas com as peculiaridades da plataforma 

continental, sendo que o relevo submarino a partir do Cabo de São Roque apresenta uma maior 

área favorável ao habitat de espécies marinhas. A foto de satélite a seguir obtida a partir do 

aplicativo Google Earth corrobora tanto a afirmação de Tom O. Miller, quanto os fatores de ser 

um ambiente altamente favorável aos ciclos da vida da lagosta, como veremos no Capítulo III 

de forma mais detalhada. 
A maior produção de biomassa ocorre dentro dos limites da plataforma 
continental, onde as condições de luz e nutrientes são mais favoráveis ao 
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desenvolvimento de uma comunidade ecológica mas, no Nordeste, esta 
plataforma é relativamente estreita. Adicionalmente, o fundo é frequentemente 
rochoso, 80% sendo impraticável para redes de arrasto, portanto para a pesca 
industrial. (MILLER, 1988: 03) 
 

 
Figura 15 - Maracajaú e seu relevo submarino – 2016. (Fonte: Google Earth)  

Uma das mudanças e adaptações mais importantes que observamos foi a consciência 

adquirida em relação ao equilíbrio ecológico e a necessidade da preservação das espécies 

animais e vegetais. Desde a década de 1980 que o antigo costume dos moradores de Maracajaú 

de matar as tartarugas marinhas e preparar a carne para se alimentar já não é mais praticado, 

auxiliando no combate à extinção desses quelônios. 

 

Caracterização socioeconômica de Maracajaú 

Com o acesso rodoviário consolidado, o Distrito de Maracajaú foi beneficiado com um 

notável desenvolvimento em vários aspectos socioeconômicos, principalmente nas áreas da 

educação e da saúde. 

No ensino fundamental, há uma creche, o Centro de Educação Integrada de Maracajaú, 

mantido pela Seicho-no-ie, a Escola Municipal Prof. Calixto Varela de Albuquerque Filho e a 

Escola Municipal Eva Varela Cavalcanti, esta última disponibilizando os anos finais do 

Fundamental, além do Supletivo e Educação para Jovens e Adultos. 

Na primeira visita que fizemos aos estabelecimentos de ensino, só tivemos acesso à 

Escola Municipal Prof. Calixto Varela de Albuquerque Filho, porém de forma limitada, já que 

estava ocorrendo uma greve dos professores e funcionários no segundo semestre letivo de 2016. 

Habitat 
ideal para a 

lagosta 
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Conforme informações colhidas, a Escola Municipal Prof. Calixto Varela de 

Albuquerque Filho dispõe fisicamente de sete salas de aula, distribuídas para a primeira série, 

com 27 alunos; a segunda série “A”, com 19 alunos; a segunda série “B”, com 17; a terceira, 

com 26; a quarta, com 25; a quinta série “A” com 21 e a quinta série “B”, com 20. A Diretora 

e a Secretária são lotadas nas dependências da Escola, sendo as aulas ministradas por sete 

professoras de Maxaranguape. Os encarregados de serviços gerais são também mantidos pela 

Prefeitura de Maxaranguape. 

 
Figura 16 – E. Municipal Prof. Calixto Varela – 2016. (Acervo do autor) 

A Escola Municipal Eva Varela Cavalcanti, após a greve, segundo informações dadas 

por moradores, funcionou apenas umas três semanas do final de 2016. Por esse motivo, foi 

necessário o retorno para a coleta de dados, somente no mês de fevereiro/2017. 

Com as mudanças nos quadros administrativos da Prefeitura de Maxaranguape, haverá 

um novo Diretor na Escola, cuja Secretária é a senhora Maria Liberaci Alves da Costa, auxiliada 

por mais três servidores no apoio administrativo, moradores de Maracajaú. 

A Escola disponibiliza aulas do sexto ao nono ano do Fundamental II, em um só turno 

que compreende o horário das 13h às 17h. No findo ano de 2016, estavam matriculados 37 

alunos para o sexto ano, 21 para o sétimo, 22 para o oitavo e 19 para o nono e último ano, 

demonstrando a existência de um significativo grau de evasão escolar. 
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Gráfico 01 – Evasão escolar em 2015 (Gráfico do autor) 

 

 O quadro docente é composto por dez professores, dos quais são graduados na UFRN: 

os das disciplinas de Matemática e Letras, ao passo que os demais são pedagogos. Há o 

revezamento da equipe a cada 50 minutos. 

 Durante a noite as acomodações da Escola são disponibilizadas em duas salas para as 

turmas da EJA (Educação para Jovens e Adultos), a encargo da Secretaria Estadual de 

Educação, sendo que uma destinada ao 3º nível (sexto e sétimo anos) e a restante ao 4º nível 

(oitavo e sétimo).    

 
Figura 17 – E. Municipal Eva Varela Cavalcanti - 2016. (Acervo do autor) 

 

O CEIMAR – Centro de Educação Integrada de Maracajaú, não pertencente à rede 

pública de ensino, foi criado no ano de 2003 pelo complexo turístico Ma-noa, passando a ser 

administrada pela instituição filosófico-religiosa de origem japonesa, a Seicho-no-ie. 
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Dispondo de modernas instalações, o CEIMAR atualmente atua no ensino fundamental, 

em parceria da Seicho-no-ie com a Prefeitura Municipal de Maxaranguape, cuja diretora é a 

Sra. Maria Olga Nunes de Melo e a coordenadora a Sra. Joselita Alves Cruz de Paiva. 

Possui um quadro de 33 funcionários (23 são naturais de Maracajaú) que trabalham em 

sistema de revezamento de turnos, em onze salas de aula. Há professores para cada uma das 

disciplinas: Português, Matemática, História e Cultura, Geografia, Ciências, Meio Ambiente, 

Religião, Educação Física e Inglês, possuindo área de lazer, cozinha e alimentação, biblioteca 

e laboratório de Informática. Estão matriculados para 2017 um total de 233 alunos. 

 

 
Figura 18 – CEIMAR - Seicho-no-ie. 2016.  (Acervo do autor) 

 

Este é o quadro atual da Educação no Distrito de Maracajaú, sendo digna de destaque a 

informação de que, dentre seus habitantes em idade escolar, houve a aprovação de duas 

adolescentes no último concurso de ingresso no IFRN, por sinal descendentes de duas 

interlocutoras deste trabalho: uma filha de Jacilene (Maracajaú, 1973) e a outra neta de dona 

Iva (Touros, 1954), antiga professora do MOBRAL. 

Sobre a educação em Maracajaú, o mestre aposentado Paulo Pinincó (Maracajaú, ?) nos 

revelou: 
(...) Tinha uma escolazinha, uma casa de palha, banco feito inté de junta de 
baleia era os bancos da escola, a minha saída como tá (inaudível) da escola, foi 
um tempo de pouca civilização, pouca civilidade e nada... (Entrevista com Paulo 
Pinicó, 2017) 

 

O banco “de junta de baleia” ao qual o mestre Pinincó se refere nos levou a pesquisar o 

termo. Na realidade, se trata de uma vértebra que os antigos pescadores retiravam das baleias 

que encalhavam na praia, a utilizando para sentar no chão de areia fina das casas de palha. 
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Figura 19 – Banco de vértebra de baleia – foto julho/2017. (Acervo do autor). 

 

Dispõe, ainda, de um posto policial militar, havendo periodicamente o patrulhamento 

através de um grupo de cavalaria, ideal para o terreno arenoso e com poucas vias que permitam 

o acesso de automóveis.  

 

 
Figura 20 – Posto Policial - foto/2016. (Acervo do autor). 

 

Em relação à área da saúde, funciona logo na entrada do distrito de Maracajaú uma 

Unidade Básica de Saúde – UBS, com características de construção recente e muito bem 

conservada fisicamente, cuja placa indica haver sido inaugurada no mês de janeiro de 2014. 
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Para atender à população local, incluindo turistas e veranistas e moradores de distritos 

vizinhos,  possui dois leitos hospitalares, uma ambulância e um automóvel da Prefeitura para o 

encaminhamento de pacientes a centros maiores. 

O atendimento ocorre nas segundas, quartas e sextas, com uma média diária de 

cinquenta pessoas, dispondo de uma médica e vinte e oito profissionais em revezamento e 

plantão. 

 

 
Figura 21 - Unidade de Saúde – foto/2017. (Acervo do autor) 

 

Em relação ao meio-ambiente, atua o Ecoposto da Área de Proteção Ambiental dos 

Recifes de Corais (APARC), compartilhado com o IDEMA.  

 

 
Figura 22 – IDEMA/APARC – foto/2017. (Acervo do autor) 

 

De acordo com o relatório “Caracterização da Pesca Artesanal Costeira do Estado do 

Rio Grande do Norte” – UFRN/IBAMA, elaborado em março de 2004 pelo pesquisador da 
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UFRN Dr. Jorge Eduardo Lins e outros, a Colônia de Pescadores de Maracajaú contabilizava 

um total de “560 pescadores colonizados, sendo 410 homens e 150 mulheres (marisqueiras).”  

A seguir, apresentamos um gráfico produzido a partir dos dados constantes naquele 

Relatório, o mais recente que obtivemos durante os levantamentos junto aos órgãos oficiais. 

 

 

Gráfico 02 (Elaborado pelo autor - 2016. Fonte: UFRN/IBAMA) 
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3 CAPÍTULO II - PESCADORES E SEUS MEIOS DE PRODUÇÃO 

Neste Capítulo, trataremos de relacionar os meios de produção tradicionais utilizados 

pela comunidade de pescadores artesanais em Maracajaú, seus apetrechos, variedades de 

embarcação, técnicas e saberes, indicando algumas inovações tecnológicas que foram surgindo, 

como o uso do nylon, tanto em função de contatos com outras culturas, quanto no que se refere 

a adaptações decorrentes de necessidades surgidas de novas exigências mercadológicas, 

substituindo principalmente antigas técnicas de construção das jangadas. 

Ainda no século XVI, Jean de Léry se refere aos nativos pescadores do litoral brasileiro 

como conhecedores da confecção e uso de redes – puçá-guaçús – e de embarcações destinadas 

à pesca – periperís – espécie de protótipos da jangada, desprovidas de vela. Segundo o francês, 

a primeira inovação tecnológica na prática da pesca na costa brasileira, da qual se tenha registro 

escrito, diz respeito ao anzol de ferro trazido pelos traficantes franceses, ainda no século XVI, 

“pois antes eram obrigados a se utilizar de espinhos em vez de anzóis e agora gozam das 

vantagens dessa bela invenção que é o anzol de ferro.”. (LÉRY, 2009: 169-170). 

Desde os primeiros contatos com o colonizador, quando as habilidades dos indígenas 

demonstrados nas atividades pesqueiras os fizeram ser explorados e até cativos dos europeus, 

até a introdução dos africanos como mercadorias, ou seja, a escravização destes houve a 

formação de uma nova categoria profissional no Brasil – os pescadores. Por exemplo, a jornada 

de trabalho destes em nada dependia de qualquer horário estipulado pelo senhor colonial, mas 

do horário das marés. Para um controle efetivo sobre os escravos, 
(...) o Estado, portanto, para manter a “ordem colonial”, através dos escravos, 
utilizava os próprios escravos, organizados por profissões (pescadores, 
canoeiros, capineiros, negros comerciantes etc.). 
(...) 
Não se pode deixar de inferir que esta foi mais uma forma, encontrada pelo 
Estado colonial, de controlar a produção pesqueira e os próprios pescadores, 
através do elemento étnico majoritário nesta categoria: o negro africano. 
(SILVA, 1988: 61) 
 

 Corroborando essa liberdade do horário de trabalho do pescador em relação a jornadas 

estipuladas pelo “tempo dos homens”, é digna de nota a seguinte observação, pois o fator 

determinante da jornada de trabalho dessa categoria profissional depende de fatores ligados 

diretamente à natureza, como a influência da força gravitacional da Lua sobre as águas, gerando 

o ciclo das marés, luminosidade, pressão atmosférica etc. 

 
Luiz da Câmara Cascudo descobre no pescador um homem que, como o 
vaqueiro, tem na profissão o exercício da liberdade individual. Acostumado à 
autonomia e à liberdade, tem o livre direito da escolha do dia de pesca, do 



45 
 

caminho, do local, do trabalho, das mudanças na zona dos pesqueiros. Guiado 
por uma ideologia de autonomia e liberdade, o pescador foi um elemento de 
simpatia abolicionista ou ostensivamente ligado aos que combatiam a 
continuação do escravo no Brasil. (MILLER, F., 2016: 2). 

 

Embarcações 

Neste tópico, serão descritas as principais características das embarcações utilizadas 

pelos pescadores artesanais de Maracajaú, dadas as peculiaridades do relevo subaquático 

predominante naquela praia: pouca profundidade, ondas pequenas e extensas barreiras físicas 

em razão dos corais que formam os parrachos. 

 

A jangada 

 “Quando morre um jangadeiro, 
nova estrela vem brilhar.”  

(HOLANDA, 1964: 22) 

A ligação entre o atual estado do Rio Grande do Norte e a pesca artesanal, na figura de 

um jangadeiro, se mostra evidente no brasão da bandeira estadual, definida pela Lei n° 2.160 

de 3 de dezembro de 1957, durante o governo de Dinarte de Medeiros Mariz, a partir de estudos 

hieráldicos de Luís da Câmara Cascudo. 

 

 
Figura 23 – Brasão RN 

 O brasão espelha, sob uma análise imagética, a formação de uma unidade totalmente 

baseada na troca de culturas: o mar, dialeticamente a unir e separar os povos; uma jangada a 

vela, navegação de origem indígena com adaptações trazidas pelos europeus, como a fateixa e 

a vela latina; o pescador brasileiro, multiétnico e utilizando técnicas indígenas, africanas e 

europeias; uma palmeira nativa de carnaúba, que por muito tempo foi importante produto de 

exportação; um coqueiro, espécie asiática introduzida na costa brasileira desde os primeiros 

anos da colonização, da mesma forma que a cana-de-açúcar, unidos por um laço com as cores 

nacionais, por sinal representando o verde a casa de Bragança, à qual pertencia a família de 

Dom Pedro I e o amarelo a dinastia dos Habsburgos, em função do casamento com a austríaca 
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Maria Leopoldina; na divisão superior do brasão, flores do algodão-mocó, variedade nativa de 

fibras longas e durante séculos fonte de divisas no mercado internacional. Acima do escudo, 

uma estrela representando o Rio Grande do Norte como parte da federação brasileira. 

 

 
Figura 24 – Jangada de paus (SILVARES 2009: 16) 

 

De acordo com Luiz Geraldo Silva, a jangada, componente central do brasão norte-rio-

grandense, em sua forma original, tal como observada pelos primeiros navegantes europeus, foi 

sendo paulatinamente modificada: 
Constitui a jangada mais uma herança indígena, aprimorada ao longo dos 
séculos por africanos e europeus. Seu primeiro registro é mesmo de 1500, 
quando foi vista entre os indígenas do Nordeste do Brasil, com apenas três 
traves atadas entre si. Já em meados do século XVI, a jangada, que na verdade 
ainda se chamava “piperis” ou “iguapebas”, já tinha cinco ou seis rolos de 
madeira, com uma braça de comprimento por dois pés de largura, tendo os rolos 
uma amarração de cipó. Podia suster um único pescador e o seu raio de alcance 
era necessariamente, limitado.  
(...) 
Em texto escrito, o nome malaio “jangada” só veio surgir em 1570, para se 
referir às embarcações em que os índios “vão pescar pela costa” (...) (SILVA, 
1988: 37). 
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 Uma informação sobre as jangadas, que julgamos imprescindível citar, é a sua existência 

e uso, por séculos, unicamente na costa nordestina, desde os primeiros dias da colonização 

(SILVA, 1988: 38). 

O mesmo pesquisador identifica quatro etapas das transformações pelas quais foram as 

iguapebas passando, até assumir a forma observada por Henry Koster, já no século XIX:  

primeiramente a utilização da vela latina, permitindo incursões não mais restritas à costa, mas 

até os limites da plataforma continental;  adequações no remo de governo; introdução do banco 

do mestre para a utilização do remo modificado, permitindo maior controle sobre a embarcação; 

finalmente, o uso da fateixa, âncora de ferro que os pescadores nordestinos adaptaram com a 

uso de pedras em substituição ao metal. (SILVA, 2011: 51 – 52) 

 De acordo com Câmara Cascudo, tradutor de Viagens ao nordeste do Brasil, afirmação 

corroborada por diversos outros pesquisadores, a primeira referência registrada sobre a jangada 

dotada de vela, bolina e remo de governo - jacumã, em tupi (BUENO, 1998: 181) - foi feita 

pelo autor daquela narrativa, o inglês Henry Koster: 
 
Nada do que vimos nesse dia excitou maior espanto do que as jangadas vogando 
em todas as direções. São simples balsas, formadas de seis peças, duma espécie 
particular de madeira leve, ligadas ou encavilhadas juntamente, com uma 
grande vela latina, um papagaio que serve de leme, uma quilha que se faz passar 
entre as duas peças de pau, no centro, uma cadeira para o timoneiro e um longo 
bastão bifurcado no qual suspendem o vaso que contém água e as provisões. 
(KOSTER, 2003: 35) 
 

 
Figura 25 – A Jangada (KOSTER, 2003: 34-35) 
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Essa gravura é citada por diversos autores como sendo a primeira a ser publicada com 

esse tipo de embarcação, onde estão representados o leme, o banco do mestre, as cabaças, uma 

poita que serve de âncora e a vela triangular latina. 

Não conseguimos identificar se seria a estrutura em madeira localizada logo atrás o 

proeiro, perpendicular ao banco de vela, a representação de uma bolina, quilha escamoteável 

destinada a assegurar maior estabilidade em função das forças resultantes surgidas com a 

propulsão eólica. 

 A seguir, com base na segunda edição do livro Jangada uma pesquisa etnográfica, de 

autoria de Luís da Câmara Cascudo, aproveitarei uma das gravuras para identificar os diversos 

componentes de uma jangada de seis paus, navegação tradicional dos pescadores artesanais do 

litoral nordestino cuja presença neste início do século XXI já quase não é mais perceptível, em 

função de novas tecnologias e, principalmente, devido à escassez da madeira de flutuação com 

a qual era construído o casco, a piúba ou apeíba, é hoje encontrada. 

 

 
Figura 26 – Componentes da jangada – adaptação do autor (CASCUDO, 2002: 17) 

 
 Conforme Cascudo (2002), a mimbura é, nesse tipo de jangada de seis paus, o 

componente mais externo do casco, seguido pelo bordo e, pela sequência, o meio. Entre os dois 

troncos do meio, o que auferiu por influência europeia a quilha, se localiza a bolina, retirada 

quando se aproxima de barreiras físicas, como cabeços, bancos de corais ou quando está 

entrando em águas rasas, escamoteável que é. Os cabrestos são peças grossas de corda 
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firmemente atadas ao banco de vela, no intuito de a ele conceder estabilidade e resistência, pois 

segura o mastro da vela. 

A base do banco de vela ou carlinga possui cavidades para, de acordo com o 

posicionamento do mastro e a direção do vento, assegurar mais estabilidade. A vela é composta 

por um pano trapezoide, confeccionada em tecido resistente, geralmente o morim de algodão, 

que envolve o mastro, ao qual se encaixa a trava com o auxílio de uma forquilha, ambas peças 

em madeira resistente. 

A vela envolve o mastro com uma corda, o envergue, sendo a vela amarrada ao banco 

de vela por uma corda chamada mura, pela ligeira aos espeques e, na popa, outra corda, a 

escota, se prende aos calçadores existentes no banco do mestre, de acordo com a direção a ser 

seguida, controlada pelo mestre através da jacumã, espécie híbrida de leme e remo. 

Defronte ao banco do mestre, há uma estrutura em madeira composta por três estacas: 

dois espeques e uma fateixa, cruzadas pela travessa. Nessa construção simples, são atados os 

recipientes para água e alimentos, geralmente cabaças, além das linhas de pesca e apetrechos, 

como a araçanga, porrete para matar o peixe e o bicheiro. O samburá é um cesto largo de boca 

estreita, onde são guardados os peixes capturados. Para apoitar, ou seja, ancorar, há a fateixa 

ou garatéia e uma corda de bom comprimento para dar segurança à embarcação quando 

fundeada. (CASCUDO, 2002: 162 et sec.). 

Em Maracajaú a jangada na sua configuração clássica, construída de troncos de madeira 

como acima descrita há muitos anos não mais é utilizada, sendo substituída pelos paquetes, 

havendo diferenciações, como veremos adiante, nos modelos característicos das praias dos 

estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. 

 
O paquete 
 
 Sucessor da clássica jangada de pau do ponto de vista de embarcação típica do pescador 

artesanal nordestino, o paquete tem por origem o nome das pequenas embarcações motorizadas 

de origem inglesa que faziam a navegação de cabotagem (packets) no nosso litoral, menos 

suscetíveis às intempéries naturais. 

 Também conhecido como jangada de tábua, Câmara Cascudo (1957: 18) atribui sua 

criação haver se dado por volta da década de 1940 no Rio Grande do Norte, sendo os pescadores 

José Monteiro, da praia de Rio do Fogo e José da Cruz, de Genipabu os pioneiros armadores 

dessa nova configuração da tradicional jangada. 
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O paquete se destaca, além de uma pequena vela na proa (buja) pelo menor peso e maior 

durabilidade em relação à jangada de pau, em função da maior resistência das madeiras 

utilizadas no convés, costado e fundo – “pinho-do-Paraná, louro, freijó ou cedro”, cujas 

estruturas tem como sustentáculo uma espécie de “esqueleto”, o cavername, composto por até 

trinta casas com madeiras ainda mais resistentes, como a “peroba, sucupira ou mundé”. (Idem: 

20). 

 
Figura 27 – Paquete em Maracajaú (Acervo de Jaeci Jr.) 

  

Em função dessas características, o paquete se revelou e se consolidou como tipo de 

embarcação ideal para um litoral como o de Maracajaú, como bem observara Tom O. Miller 

(1988: 03). Isso pode ser confirmado a partir de alguns dados referentes aos tipos de embarcação 

cadastrados nas praias do município de Maxaranguape (IBAMA, 2004), onde um detalhe chama 

a atenção e diz respeito diretamente ao relevo litorâneo e à embarcação a ele mais apropriada. 

Tabela 1 – Embarcações  
 

Localidades Paquete Barco a motor 

Maxaranguape 
 
Caraúbas 
 
Maracajaú 

11 
 

22 
 

46 

40 
 

1 
 

3 
TOTAL 79 44 

Fonte: IBAMA-RN (2004) 

 A partir desses dados preliminares, podemos verificar a predominância do paquete 

(sucedânea da jangada construída de tábuas), em Maracajaú, ideal para navegar em águas pouco 
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profundas. Por ser construída de tamanho relativamente menor e com menor peso que os botes 

a vela, permitindo serem guardados todos os dias na areia da praia, com o auxílio de toletes 

feitos do tronco do coqueiro, da mesma forma que as jangadas de outrora. 

 
Gráfico 03 – Embarcações utilizadas em Maxaranguape (IBAMA, 2004). 

 

Como Maracajaú se localiza em uma enseada pouco acima do nível do mar, com 

encostas baixas e mais planas, ao contrário de Maxaranguape e Caraúbas, se tornou preferida 

pelos pescadores artesanais pois, “com tempo bom, vento brando, vai pescar até nas Paredes.” 

(CASCUDO, 2002: 166). 

 Até o momento em que fomos descrever as diferenças entre a jangada de pau e o 

paquete, era para mim totalmente desconhecido: essa embarcação quando fabricada no Rio 

Grande do Norte ou no Ceará: no banco de vela potiguar, a enora (orifício destinado ao mastro) 

é semiaberta (IPHAN, 2012: 60), acelerando manobras, como sua retirada ou mudança do 

ângulo na carlinga, através de uma peça móvel de madeira em forma de cunha, a chaveta. 

Paquete

Barco a motor
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Maxaranguape Caraúbas Maracajaú
Paquete 11 22 46
Barco a motor 40 1 3

Frota pesqueira - Município de Maxaranguape/RN 2004 
(IBAMA)
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Figura 28 – Vista superior do banco de vela de paquete em Maracajaú (Acervo do autor) 

  

Centralizado no banco de vela e perpendicular à carlinga, há um espaço retangular que 

ultrapassa o convés e o fundo do cavername, destinado à utilização da bolina, de igual formato 

e função que a da jangada de pau, qual seja, proporcionar uma maior estabilidade à navegação 

quando a profundidade do relevo submarino assim o permitir. 

 
Figura 29– Detalhe do porão formado pelo cavername (Acervo do autor) 

 

Geralmente próximo aos espeques, semelhantes aos da jangada de pau, há uma ou mais 

portinholas para dar acesso ao porão formado pelo cavername, de acordo logicamente com o 

tamanho do paquete, permitindo tanto a guarda de utensílios, quanto o descanso de membros 

da tripulação em pescarias onde seja necessário pernoitar, de acordo com a época do ano. O 

porão, mesmo calafetado, pode dispor de uma bomba manual para esgotamento de água, em 

casos de infiltração no cavername. 
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Figura 30 – Banco de mestre de paquete em Maracajaú (Acervo do autor) 

  

O banco de mestre da jangada potiguar de tábuas também teve suas alterações em 

relação à antecessora, pois a jacumã foi substituída por um leme confeccionado em madeira e 

afixado em argolas de metal em uma peça de madeira, o cadrasto, através de um eixo também 

metálico, permitindo a sua retirada quando estiver para aportar na praia.  

 
Figura 31 – Patião (Acervo do autor) 

  

A peça onde o leme é afixado através dos cadrastos se prolonga verticalmente até a parte 

mais central do casco, formando uma espécie de quilha, não existente nas jangadas de pau, com 

a função de, além de tornar a embarcação mais estável ao navegar (MILLER, 2002), proteger 

as tábuas do fundo de choques mecânicos, pois ainda são utilizados os pedaços de tronco de 

coqueiro no transporte e assim, suportar e dividir o peso da embarcação no atrito com os toletes. 

 

A catraia 
 A catraia é uma variedade da jangada de tábua, de fundo chato e sem banco de mestre, 

banco de vela, espeques, vela, bolina e leme, ou seja, é um tipo de embarcação utilizado de 
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forma muito limitada, geralmente para pescar de linha de mão ou pindaúba próximo à linha da 

praia e também dar o lanço em redes de cerco como o tresmalho, a sauneira e a tainheira ou 

ainda para levar e trazer material para os paquetes e outras embarcações, podendo dispor de um 

pequeno porão. 
As catraias, simples flutuantes, na maioria das vezes rústicos engradados 
recheados de isopor, são desprovidas de mastro ou de vela, sendo movidas por 
remos e varejões. Atuam exclusivamente próximas da costa, como plataformas 
flutuantes para pesca ou na ligação com botes e jangadas ancoradas ao largo das 
praias. (IPHAN, 2012: 55) 
 

 
Figura 32 – Catraia usada para a pesca de tresmalho em Maracajaú (Acervo do autor) 

  

Um dos mestres entrevistados, o senhor Otacílio (Maracajaú, ?), detalhou como era 

praticada a pesca de cerco com rede, utilizando uma catraia: 
A gente chamava de botinho, catraia, e a gente ia no bonde do mar, soltava a 
rede, depois torcia e vinha, vinha, vinha só no bolso e pegava o botinho e puxava 
a rede, passeei muito na pedra, tinha dia de dois lanços enchia a jangada, um 
balaio grande, trazia uma ruma na rede, de agulha, agulhão. (Entrevista do 
mestre Otacílio, 2017). 
 

 Outra utilidade da catraia, além de auxiliar nos lanços de rede, é a de levar as tripulações 

e seus apetrechos até os barcos motorizados no porto da praia de Pitangui/RN, além do 

desembarque desses pescadores e sua produção como observa KNOX (2009).  

 

Currais de peixe 
 

Conhecedores de longa data da confecção e utilização das redes (puçás) e do movimento 

cíclico das marés e suas influências nas regiões estuarinas e de manguezais, os pescadores 
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artesanais brasileiros foram trocando e incorporando técnicas, dentre as quais se notabiliza, pela 

antiguidade de uso, 
(...) a técnica de tapagem de rios em seus desembocadouros que, com a maré 
baixa, retém os peixes em redes, foi incorporada por portugueses e escravos 
africanos, pelo que se sabe, desde o início do século XVII. Naquele tempo, as 
primeiras povoações que passaram a viver próximas ao litoral praticavam a 
pesca de polvos, lagostins, lagostas e mariscos à noite, com “fachos acesos”, 
espantando os mariscos que, dessa forma, eram facilmente apreendidos.”. 
(SILVA, 1988: 34). 
 

 Essa técnica de utilizar lumes de fachos é praticada na coleta noturna de aratus nos 

arrecifes de Barra de Tabatinga (MILLER, 2002: 41) e ainda pode ser vista em algumas praias 

de veraneio em regiões mais remotas do litoral nordestino, praticada principalmente pela 

parcela sazonal de veranistas, uma forma idílica de se “aventurarem” nos arrecifes à procura de 

crustáceos, os capturando com fisgas, bicheiros ou puçás, atividade de caráter meramente 

recreativo e exercida em pequenos grupos por laços de amizade ou de parentesco, em noites de 

“lua parda”, termo com o qual os pescadores de Maracajaú se referem às noites de lua nova. 

Além das jangadas, redes e anzóis, a partir do século XVIII (SILVA, 2001), ou seja, 

ainda durante o período colonial, fora introduzida no Brasil a técnica de pesca em currais de 

peixe, trazida de Portugal, mas que os amazônidas já se faziam utilizar de um método 

semelhante ao da tapagem, através da construção dentro da maré de cercados semifechados, 

com entradas afuniladas, formando “salas” e corredores que permitem a passagem dos peixes 

mas, em virtude dos labirintos propositadamente existentes, dificultam a saída dos cardumes, 

forçando os que ficam a atingir a maturidade confinados até serem “despescados”. 

Entretanto, ao invés de servirem para o uso coletivo, esse meio de produção trazia 

consigo a relação entre o patrão, ele detentor da posse, e aquele que vendia sua força de trabalho 

ou arrendava o curral. 

O arrendamento do uso dos currais de pesca incluía a permissão aos arrendatários de 

plantar coqueiros para demarcar o pequeno espaço onde poderiam construir suas habitações. 

Essa nova relação de trabalho também acarretava em “inúmeros conflitos entre os pescadores, 

as câmaras das vilas e os ‘curraleiros’. ”. (SILVA, 1988: 38). 
Cercos na região sudeste, e currais, no nordeste, são armadilhas construídas em 
bambu ou material semelhante que, instaladas próximas à costa, bloqueiam o 
caminho dos peixes que acabam entrando no cercado e de onde não podem mais 
fugir. O local e o cerco são apropriados pelos pescadores que instalam a 
armadilha e a despescam. Pescar clandestinamente no cerco constitui uma 
ofensa grave e ocorre quando o ethos do respeito existente no interior da 
comunidade está desaparecendo ou quando pescadores de fora da comunidade 
o fazem.  (DIEGUES, 2004: 211). 
 



56 
 

 Apesar de permitida a construção, manutenção e pesca com a utilização dos currais na 

região que hoje corresponde ao litoral do norte e nordeste do Brasil, nas outras regiões eram 

totalmente desconhecidos. Em Santa Catarina, “intentou-se construir um curral em 1826, que 

foi impedido pelo decreto já imperial, de 31 de março de 1827”. (SILVA, 1988: 42).  

Na praia de Maracajaú houve durante décadas diversos currais de pesca, hoje totalmente 

abandonados devido aos elevados custos de manutenção, somadas à baixa incidência de peixes 

em razão do movimento de embarcações motorizadas utilizadas pelas empresas do ramo de 

turismo de mergulho, disputando o porto com os pescadores de tresmalho, mangote, tarrafa, 

sauneira ou tainheira. Dona Iva, viúva do comerciante pioneiro Babau, afirma que: 
(...) tinha os currais que hoje não existe mais, os currais são feitos dentro do 
mar, bota uma madeira com umas tela, então lá fica reservado um lugar para o 
peixe entrar, quando ele entra é quase uma armadilha, quando ele vem, ele entra 
nos currais, era feito um círculo, um cantozinho deles irem e quando eles 
chegam naquele círculo, eles não saem mais, então o pessoal vai com a rede e 
uma jangada e lá pega esses peixes, então existia muito esses peixes de currais, 
muito, era muito, então todo mundo era beneficiado com esses peixes de currais, 
hoje não existe mais... (Entrevista com D. Iva, 2016). 
 

 O senhor Francisco de Assis Varela Cavalcanti, cuja rua principal de Maracajaú hoje 

leva o seu nome, foi o herdeiro e proprietário de currais de pesca naquela praia. Tivemos a 

oportunidade de entrevistar o seu filho mais moço, Alexandre (Maracajaú, 1960), que chegou 

a auxiliar o pai na manutenção e demais processos desse tipo de pesca que é característico nas 

comunidades litorâneas de pescadores artesanais nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, híbrido 

de armadilhas portuguesas com as técnicas indígenas de tapagem. (SILVA, 2001). 

 Uma vez solicitado e devidamente explicado o objetivo da pesquisa sobre a pesca 

artesanal em Maracajaú, Alexandre gentilmente elaborou de próprio punho um esboço gráfico 

do aspecto físico do tipo de curral de peixe que seu pai mantinha, visto de cima, discorrendo 

durante a entrevista sobre detalhes do fabrico, componentes, manutenção e despesca. 

 
Figura 33 – Curral de pesca em Maracajaú (Desenho: Alexandre Varela, 2017) 
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 Essa configuração de curral de peixe mais se assemelha, dadas as devidas diferenças 

estruturais nos apetrechos de pesca regionais, ao modelo conhecido como furtado, utilizado no 

litoral de Cabedelo/PB, à exceção da barbatana, espécie de extensão angular da sala norte e do 

chiqueirinho, não existentes no modelo desenhado pelo entrevistado. (NASCIMENTO, 2014: 

46). 

 
Figura 34 – Curral do tipo furtado – Cabedelo/PB. (NASCIMENTO, 2014: 46) 

  

Nosso interlocutor Alexandre Varela demonstrou ter excelente memória sobre os 

detalhes dos currais que a família possuía de geração para geração e, ao que tudo indica, seria 

provavelmente encarregado das tarefas pertinentes a essa secular forma de pesca artesanal. 
Os currais começou na minha história, da minha família, papai Neto, como a 
gente chamava ele Neto Moreno, depois passou pra tio Luís, Luís Moreno e 
papai no caso Francisquinho Varela, tinha o curral da Ponta e o curral de Anéis, 
aí tinha como curraleiros do Curral da Ponta, o mestre tinha como mestre José 
Bernardo, meu pai o chamava carinhosamente de Nego Véio, tinha Cícero 
Matias, mais conhecido como o Major, Geraldo, mais conhecido como o 
Sapinho, José de Arimateia, carinhosamente chamado por todos nós de 
Desinho, ou Porriba, Francisco Matias, conhecido por todos como Chico 
Grosso, Manuel, conhecido por todos como Nanuca que inclusive nas festas de 
São João Batista, era como diziam quem gritava os leilões, e Francisco 
conhecido como Chiquinho de Comadre, era um velhinho de mais de 70 anos e 
ainda assim era curraleiro. Bem, e o Curral de Anéis, aí já era, o senhor Adão, 
seu Adão, João Adão, Zé Pedro, Luís de Martinha e Chiquinho, que fazia muito 
cabo de faca, essas coisas. (Entrevista com Alexandre Varela, 2017). 
 

 Além da diversidade regional dos formatos de curral de peixe, está também evidente a 

adaptação na confecção do madeirame das estruturas, variando as espécies vegetais adotadas. 
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Na praia de Cabedelo/PB são utilizadas, por ordem decrescente quantitativa em função 

da resistência à humidade e salinidade, o cascudo, a imbiriba, o colcão, a goiabeira e o pau-

cinza (NASCIMENTO, 2014: 59). 

Em Maracajaú, Alexandre Varela recorda as espécies vegetais para a montagem dos 

currais, no caso específico dos mourões: 
(...) veja bem, eu tô passando o que eu vi. Bem, em termos de madeira, a madeira 
era preferencialmente usada o, começar do (inaudível)... Eles usaram mais 
cascudo e cega-machado, matéria de extensão dos mourões, como eles falavam 
era em palmo, era de 30 a 32 palmos cada, como era calculado na época. (...) 
Alexandre:  Falando de mourões, né? E pra enfincar um descia pra ajeitar a 
ponta de lá, em cima de botava umas argolas e se batia com uns martelos 
grandes que se chamavam de malho. (Entrevista de Alexandre Varela, 2017). 

Figura 35: Mourões e varas da espia em Cabedelo/PB (NASCIMENTO, 2014: 50) 

Continuando sua descrição sobre o processo de montagem de um curral de pesca, 

Alexandre Varela acrescenta: 
Depois que as tiravam, já sabia que tinha uma durabilidade maior, já sabia que 
era pra montagem de curral de pesca, e vale salientar que todo esse material, 
mourão, vara e até o próprio cipó, era tirada da Mata Estrela, perto da Pipa que 
hoje é canavial, não existe mais aquela mata. 
(...)  aí o cipó do mesmo jeito das varas, quem tirava já sabia qual o tipo de cipó 
apropriado e vale salientar que quando chegava aqui era colocado em molho 
por diversos dias, lá no rio da praia, eu até cheguei a pegar muito camarão por 
debaixo dos montes de cipó. Aí vamos pras esteiras, que eram feitas pra...  
(...) as esteiras eram confeccionadas em terra firme por diversas pessoas, 10, 12, 
15 homens, cada um em uma vara, ia se entrelaçando e passando, tudo com 
cipó, a esteira da espia no caso, vários cipós passando, depois rolava e era 
transportado na própria jangada do curral, quando chegava lá, abria, colocava 
amarrado nos mourões, podia ser amarrado no cipó, e com a corda de 
seda. (Entrevista com Alexandre Varela, 2017). 
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Figura 36: Confecção das esteiras em Maracajaú. (Desenho de Alexandre Varela, 2017). 

Figura 37: Rolos de esteiras preparados no Pará para curral de pesca. (FIDELLIS, 2013: 35). 

Sobre a fase seguinte, esclarece ainda Alexandre Varela: 
As esteiras que eram colocadas no caso, na espia do curral que começava do 
rolinho da costa, até bem aproximado ao corpo do curral, as esteiras eram 
confeccionadas em terra firme por diversas pessoas, 10, 12, 15 homens, cada 
um em uma vara, ia se entrelaçando e passando, tudo com cipó, a esteira da 
espia no caso, vários cipós passando, depois rolava e era transportado na própria 
jangada do curral, quando chegava lá, abria, colocava amarrado nos 
mourões, podia ser amarrado no cipó, e com a corda de seda. (Entrevista 
com Alexandre Varela, 2017). 

De acordo com nosso informante, a despesca era realizada durante os meses de setembro 

e outubro, quando o vento e as ondas abrandavam, permitindo o processo de retirada do peixe: 

A retirada do peixe... Geralmente a época mesmo de começar a pesca de curral 
era a partir do mês de setembro mais ou menos, na época que meu pai já dizia 
que o tempo já tava mudado, já não era tão confiável você chegar pegar um 
investimento que era alto e arriscar dar um balanço de mar grande e ter um 
prejuízo bem grande, mas geralmente era de setembro a outubro.  
(...) 
Isso, tranquilo, ai já diz, pesca porque ali era um processo grande, você tinha 
que ir lá pra colocar essas esteiras tudinho, antes você tinha que fazer diversas 
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marés ai papai pagava a parte os curraleiros pra fazer as marés, o que era? Era 
olhar todos os materiais, tirar uma parte da ostra, porque se não ia cortar as 
cordas não sei o que, o excesso de ostra, onde ela não deveria estar, pra depois 
fazer a montagem, a despesca era diário, só mudava o horário de despesca, 
porque era o horário da maré, era na maré seca, a de enchente é quando ele tava 
pescando o curral, quando aquele corte de água lá de fora vinha pra terra e o 
peixe vinha junto e nessa época de de saque do curral mesmo era de preferência, 
de preferência não, tinha que ser água limpa.   
(...) 
como a gente tava falando sobre a despesca que eu falei diariamente a questão 
só mudava os horários que é devido a maré, que geralmente é na maré seca, 
portanto tinha na mudança de maré, tinha dias que tinha duas despesca, uma na 
maré pela manhã e outra de tardezinha, que era muito bom pra peixe de corte, 
espada, sardinha, garajuba, e o xaréu era o peixe número 1, papai até fico meio 
chateado com o cabra dizer que o xaréu era peixe de terceiro e não era, só 
porque a carne era escura. (Entrevista com Alexandre Varela, 2017) 

Redes de pesca e armadilhas 

Basicamente, as redes de pesca e a maioria das armadilhas podem ser classificadas de 

acordo com o modo da utilização: a tarrafa, o landuá e o jereré exigem uma proatividade da 

parte do pescador, ou seja, ele deve ter uma visão arguta e conhecedora do comportamento das 

suas presas. O tarrafeiro não arremessa a rede sem antes visualizar o peixe ou cardume, assim 

prevendo para qual direção deverá fazê-lo. Quanto ao landuá e ao jereré, espécies primitivas de 

puçá, a visão e a velocidade da ação do pescador são fundamentais. 

Figura 38 – Jereré utilizado em Maracajaú e outras praias  do RN. (Acervo do autor) 
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Há outro tipo de armadilha, destinada à captura de crustáceos, os covos, cuja 

característica em comum consiste em uma construção que permite a entrada das presas, atraídos 

pelo odor exalado por iscas postas pelos pescadores, diferindo a construção e dimensões em 

função da espécie a ser capturada. Na tentativa de sair da armadilha, a presa não obtém sucesso, 

ficando assim presa até ser retirada.  

O landuá, armadilha já em desuso, consiste em uma espécie de saco confeccionado com 

rede de malha pequena e linha resistente, geralmente de fibra vegetal ou de multifilamento, cuja 

boca era circular e preparada com cipó resistente e cuja densidade permitisse alcançar o fundo 

do pesqueiro ou de ferro, sendo arremessada com iscas, geralmente vísceras ou restos de peixes, 

cujo controle pelo pescador se dava por um encordoamento longo, como o de uma tarrafa. Antes 

da utilização dos covos, era utilizado para a captura da lagosta. 

 

 
Figura 39 - Landuá (autores: Rodrigo e Otacílio) 

 

A seguir, fotografias dessas variações de armadilha. Convém acrescentar que ambas são 

produzidas em outras comunidades, como o covo para lagosta em Natal e o para camarão em 

Nísia Floresta. 
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Figura 40 – Covo para captura de lagosta em Maracajaú. (Acervo do autor) 

 

 
Figura 41 – Covo para camarão e pitu utilizados em Maracajaú. (Acervo do autor) 

 

O tresmalho, a sauneira e o mangote, redes de cerco e arrasto, apresentam maior 

produtividade quando o lanço for dado preferencialmente se já tiver identificado o cardume ou, 

no caso da pesca de camarão à noite, quando seus usuários perceberem que estão caminhando 

sobre o habitat do crustáceo, o fundo com lama e a presença de pequenas baratas d’água a 

beliscar a pele dos pescadores. 
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Figura 42 – Pesca de tresmalho em Maracajaú. (Acervo de Jaeci Jr.) 

Na praia de Maracajaú, em virtude do relevo submarino se apresentar com muitos 

arrecifes, bancos de corais e embarcações naufragadas, há poucos pontos onde pode ser feita a 

pesca de cerco e arrasto, tanto com a sauneira e o mangote, quanto com o tresmalho. 

Solicitamos a um dos nossos informantes, Rodrigo, filho de pescador que trabalha no 

restaurante de Assis e Jacilene, que desenhasse para constar nesta dissertação as redes de pesca 

utilizadas tradicionalmente em Maracajaú, contando com a orientação do mestre Otacílio, no 

que se refere ao material utilizado, tamanho das malhas e dimensões. A seguir, faremos 

inserções dessas gravuras, no intuito de ser mais fácil a identificação do apetrecho pelo leitor. 

Figura 43 - Mangote (autores: Rodrigo e Otacílio) 
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O mangote e o tresmalho foram, durante séculos, tecidos com a fibra do tucum (LÉRY, 

2009: 169-170; CASCUDO, 2002) ou com a linha de algodão, sendo devida e constantemente 

tratadas por imersão em solução corante da raiz e casca do pau-de-mangue, evitando assim o 

enfraquecimento pelo uso na água do mar. A fibra de tucum e o timbó tiveram posição de 

destaque na pesca artesanal até meados do século XX no Brasil, conforme pode ser constatado 

no Anuário do IBGE de 1959: 

Figura 44: Produção de timbó e fibra de tucum. (IBGE, 1959) 

A utilização da fibra de tucum predominou na confecção de linhas e redes de pesca, até 

sua substituição definitiva pelas linhas sintéticas de monofilamento (nylon) e de multifilamento 

(seda de nylon). Atualmente, o pescador dispõe nas lojas especializadas tecidos para redes já 

confeccionadas nas fábricas, por eles conhecidas como pano, tornando assim menor o tempo 

gasto nas tarefas do entralhamento e da manutenção desse meio de produção. 

Tanto a sauneira, o mangote quanto o tresmalho são confeccionados dentro do mesmo 

princípio: pesos para evitar a fuga do pescado no contato com a areia do fundo e boias 

suficientes para manter a rede com a menor quantidade possível de espaços na superfície por 

onde possam as presas escapar. Em ambas as extremidades, calões confeccionados em madeira 

resistente são atados, facilitando a tração humana no cerco e no recolhimento. 
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Figura 45 - Tresmalho (autores: Rodrigo e Otacílio) 

A sauneira difere do mangote basicamente em ser confeccionada com monofilamento 

incolor (nylon) e ser destinada à captura de cardumes da saúna, como é conhecida a tainha na 

sua fase mais juvenil, ideal para a utilização como isca viva na pesca com linha. Outra 

característica em comum é o manejo ser realizado com o auxílio de dois calões. 

Figura 46 - Sauneira (autores: Rodrigo e Otacílio) 
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As redes de espera, como a tainheira e a caçoeira, são armadas para captura sem exigir 

qualquer outra ação imediata do pescador, face à característica passiva da utilização, onde o 

próprio peixe e até mesmo quelônios, crustáceos e moluscos se emalham por não perceber essas 

redes, atualmente tecidas com fio transparente de monofilamento, o nylon. (MILLER, 2002).  

Figura 47 – Camurupim capturado com caçoeira em Maracajaú. (Acervo de Jaeci Jr.) 

A caçoeira, nome originado do cação, é uma rede de espera confeccionada com linha 

de maior diâmetro, por conseguinte de maior resistência e menor elasticidade, da mesma forma 

que a malha que a compõe. Há dois tipos de caçoeira, a boieira e a rasteira, esta última usada 

clandestinamente na captura da lagosta e seu uso proibido pelo IBAMA e também pelo IDEMA. 

Figura 48 - Caçoeira boieira (autores: Rodrigo e Otacílio) 
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Pesca de linha 

Câmara Cascudo (2002) comenta que as linhas usadas eram de origem vegetal, 

requerendo toda uma preparação para prolongar sua duração e aumentar a resistência, mesmo 

processo utilizado nas redes de arrasto, pois o nylon surgiu durante a II Guerra. Sobre o assunto, 

o mestre Otacílio deu informações com detalhes:
(...) comecei a pescar com doze anos de idade, pesquei muito no parracho de 
Maracajaú, de linha de vara, linha de arame e de cobre, não tinha nem arame de 
aço e a gente pegava muito balaio de peixe porque tinha muito, tinha muito 
peixe mesmo, e aí depois começou a aparecer as primeiras linhas de nylon, e o 
arame de aço e outros tipos de material, mas eu já homem feito, não existia 
material de nylon não. (Entrevista do mestre Otacílio). 

Quanto à participação que cada membro da tripulação da jangada recebia em função da 

produção por jornada de pesca, Câmara Cascudo (1957) salienta que o proprietário da jangada 

era possuidor do privilégio de a ele pertencer a metade de tudo o que fosse pescado, 

independente da condição de haver participado da pescaria, pela simples condição de fornecer 

todo o material necessário, incluindo a alimentação da tripulação, geralmente composta pelo 

mestre – o mais experiente e conhecedor dos pesqueiros e seus segredos, pelo proeiro – o 

segundo mais experiente e que navega ao lado direito (boreste) dos espeques, da mesma forma 

que o bico de proa, cuja função principal durante o navegar é manter molhada a vela, 

imprimindo uma maior velocidade à embarcação em virtude de assim melhor aproveitar a força 

do vento. Dependendo do tamanho da jangada, pode haver um quarto tripulante junto ao bando 

da vela, o contra-bico.  
Para a divisão do monte, todos os peixes reunidos no final, há uma marcação 
individual de cada jangadeiro. O mestre não tem sinal algum. Peixe limpo de 
marca é do mestre. O proeiro corta uma ponta da cauda do seu peixe e o bico de 
proa as duas pontas. O contra-bico tira, com a peixeira afiada, um lapo no 
focinho do peixe. (CASCUDO, 1957: 26-27) 

Já na década de 1980, Simone Maldonado observou em Ponta do Mato/PB, que a 

repartição do pescado não era dotada de caráter estático e, naquela comunidade de pescadores, 

eram distintas três formas dessa divisão da produção: 
(...) a igualitária, em que a renda proveniente do produto do dia é dividida 
igualmente entre os membros do rol de pesca; a apartada, em que cada pescador 
de um mesmo rol vende aquilo que pescou; a desapartada, que favorece a banda 
do bote, ou seja, metade do produto é do mestre e 25%, do proeiro. Nessa 
comunidade a escolha do tipo de divisão é feita pelo rol e nem sempre é estática. 
Em pesquisa encontrei muitos róis que praticavam os três tipos citados, 
dependendo de certas condições: alterações na tripulação ou necessidade de 
reparos no bote ou no instrumental de pesca. (MALDONADO, 1986: 25). 
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Francisca Miller, durante o período de 1990 a 1993, dando continuidade às pesquisas 

iniciadas na década de 1980 realizadas pela equipe multidisciplinar coordenada pelo Prof. Dr. 

Tom Oliver Miller Junior, relativas à situação da pesca artesanal no litoral do Rio Grande do 

Norte, em seu livro Barra de Tabatinga: terra do povo, mar de todos: a organização social de 

uma comunidade de pescadores do litoral do Rio Grande do Norte, coletou depoimentos que 

atestam serem praticadas naquela praia do litoral sul potiguar diferentes formas de partilha, 

dependendo da modalidade de pesca: as de rede e as de linha, além de ter variações de acordo 

com o fato de haver um detentor dos meios de produção.  

Para as realizadas com rede no mar de dentro, para um pescador que trabalhe sozinho 

com uma tainheira que a ele pertença, será integral e exclusivo o valor da produção; se a pesca 

de rede de espera também pertencer ao mestre dono da jangada e o mesmo participar como 

pescador, a ele caberá a maior parte do quinhão, pois terá a metade da embarcação e mais o seu 

quinhão por sua participação como mestre durante a pescaria. (MILLER, 2002: 84). 

O exemplo a seguir se refere à pesca com linha. 
Já o mestre Antônio que pesca com seu sobrinho, usando anzol e a “caçoeira”, 
no “mar de fora”, disse que a produção costuma ser dividida em duas partes que 
correspondem a quatro, das quais duas são da jangada e as outras restantes, uma 
fica para o mestre Antônio e a outra para o sobrinho. Dessa forma, “seu” 
Antônio fica com a maior parte da produção, que é vendida na própria 
comunidade e na feira de São José. Esse pescador, como já foi dito, está em 
melhores condições do que os outros da comunidade, porque, com transporte 
próprio, pode levar sua produção direto para o consumidor. (MILLER, 2002: 
86). 

Winifred Knox, já nos anos 2000, empreendeu uma pesquisa etnográfica na praia de 

Pitangui, também no litoral potiguar, cujos resultados publicou no livro Vivendo do mar: modos 

de vida e de pesca, publicado em 2009. No tocante à divisão do pescado, informa que em 

Pitangui a comunidade classifica essa divisão em duas variantes: a linha separada e a linha 

junta. A primeira é assemelhada à citada por Cascudo (1957: 26-27). Acrescenta que na pesca 

de linha junta a tripulação promove uma divisão igualitária e que  
(...) Podem existir em um barco duas linhas separadas e uma junta. Ou quatro 
separadas ou somente uma junta, o que não significa a quantidade de linhas 
usadas no barco, mas o modo como são feitas a pesca e a divisão do trabalho. 
Pode-se pensar que se trata de um processo de trabalho coletivizado – quando 
dividem a mesma linha e o produto final é dividido em partes, de acordo com a 
quantidade de controladores de linhas. (KNOX, 2009: 78). 

Francisca Miller, durante a pesquisa que realizou em Patané/Camocim, também registra 

esse processo dinâmico de alterações na partilha do pescado, conforme transcrito. 
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Pessoas como o Sr. Antônio Pires e o Sr. Tonheiro, hoje donos de viveiros de 
camarão, eram dois dos poucos pequenos proprietários que podiam possuir 
armadilhas de pesca. Nessa época, muitos pescadores ou pescavam para eles ou 
pescavam com amigos ou parentes que possuíssem os instrumentos de trabalho. 
Os pescadores pescavam com as armadilhas e embarcação de outros e a divisão 
do produto era a seguinte: vamos supor que o produto correspondesse a trinta 
reais, o dono da rede recebia vinte e o pescador recebia dez. Um pescador 
comenta que, quando trabalhava para o Sr. Tonheiro, a produção era dividida 
em cinquenta para o Sr. Antônio e cinquenta era dividido entre os três 
pescadores, ou seja, ele e mais dois. Para quem pescava embarcado, as 
mudanças vieram para melhorar suas vidas, hoje quase todos possuem sus 
próprias armadilhas e falam com satisfação como é bom poder trabalhar para si 
próprio e levar o produto direto para o mercado, sem precisar dividir a produção 
com o dono da rede ou vender por um preço menor para o marchante. (MILLER, 
2012: 116). 

Durante as nossas pesquisas de campo em janeiro de 2017, um dos interlocutores nos 

informou sobre alterações ocorridas nos últimos anos, opinando sobre o que considera ser um 

fator que contribui para essas mudanças em práticas tradicionais dos pescadores artesanais: a 

propriedade dos meios de produção e a relação entre a oferta e a demanda da força de trabalho. 

Aproximadamente a partir de 2005, os pescadores artesanais passaram a ter acesso a 

programas de distribuição de renda do governo federal, principalmente com linhas de crédito 

para o financiamento subsidiado de bens de capital, ou seja, bens destinados à geração de outros 

bens, como por exemplo ferramentas, máquinas, instrumentos. Com esse acesso, a maioria dos 

pescadores, devidamente cadastrados nas Colônias, passou a se tornar proprietária de alguns 

meios de produção que anteriormente apenas uma minoria o era, como redes, pequenas 

embarcações e até motores estacionários de pequena potência, os quais estão presentes na 

maioria dos paquetes no litoral potiguar, como auxiliares na navegação. 

 De acordo com o depoimento do nosso informante Assis, ocorre em Maracajaú uma 

sensível mudança na partilha da pesca em razão do crescimento do número de embarcações, ou 

seja, da propriedade dos meios de produção. 
Pronto, falando aqui sobre a partilha da pesca, do pescador, exemplo: se eu 
tenho uma jangadinha, um paquete, antigamente quando eu era menino era 
assim, comecei a pescar aos 13 anos e você ia pro mar, ia mais, ia eu e mais 
dois, são, seria três, aí se a gente fizesse determinada quantia, vamo dizer um 
exemplo 400 reais, 200 do paquete e 200 dividia entre nós três, isso acontecia 
por que? Porque naquela época não tinha, não se tinha muita jangada, não se 
tinha muito paquete, então aqueles paquetes era contado, então quando saia até 
um pescador de uma determinada jangada, um paquete daqueles o outro cara lá 
da jangada já tava chamando: fulano vem pescar comigo aqui porque tu saiu de 
lá. Então, era aquilo ali, era uma coisa cobrada meio alta demais, por que se o 
cara vai pescar e só tem... logo a jangada já tem direito a metade, isso tinha 
pesca... tinha dono, proprietário da jangada que eles tiravam, além da metade, 
ainda tirava a despesa que ia, do cabaça, cabaça é o rancho que se leva pra 
comer, e além disso, despesa de anzóis, que nylon dificilmente comprava, né? 
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Se compra nylon mas demora a comprar, mais anzóis, então dava cabaça, que é 
o rancho, e anzóis, então se daria lá, desse uma certa quantia, aquilo lá era
descontado por fora e depois mais metade pro... então o pescador era... mas era
obrigado a ir porque não tinha jangada suficiente pra todo mundo pescar, hoje
a coisa mudou, porque? Tem muita jangada e falta pescador, a coisa virou o
contrário né? (Entrevista do senhor Francisco de Assis Cabral em janeiro de
2017).

Mergulho e empirismo 

Desde os tempos áureos da captura da lagosta no litoral potiguar, com o mesmo 

dinamismo em que surgiam instrumentos legais para evitar a pesca predatória, o pescador 

artesanal, com seus conhecimentos passados através da observação dos fenômenos da natureza, 

do comportamento das espécies animais, de relatos orais, de histórias de vida e da própria 

experiência, ou seja, do empirismo, vem criando novas técnicas para manter níveis de produção 

do pescado que permitam sua subsistência e um excedente para o mercado, sem se fazer utilizar 

de práticas danosas tanto à própria saúde, como o uso do compressor de ar, quanto às lagostas 

e seu habitat. 

Durante as gravações de entrevistas, fui surpreendido por uma nova técnica que para 

mim era totalmente desconhecida, que representa o grau de sofisticação que o pescador 

artesanal vem praticando, uma manifestação aparentemente simples da Etnociência, fruto de 

minuciosa observação do que seria a psicologia comportamental animal, a partir do 

relacionamento do pescador com o meio-ambiente. 

A etnografia nos possibilita adquirir um aprendizado constante e dinâmico sobre a 

comunidade que pesquisamos. Certa vez, nos surpreendemos com a criatividade e a adaptação 

dos que capturam a lagosta através do mergulho, em função das rígidas e necessárias normas 

de controle dos órgãos oficiais. Proibidas a utilização de redes como a caçoeira e equipamentos 

como o compressor de ar ou o cilindro (scuba ou acqualung), os mergulhadores se basearam 

na observação do comportamento dos crustáceos em relação aos polvos e passaram a utilizar o 

molusco como auxiliar não-adestrado em uma nova técnica, conforme nosso informante:   
ASSIS: (...) sou nativo daqui de Maracajaú, mergulhador. E hoje trabalho com 
restaurante, na época que a gente sempre tava mergulhando direto, a gente 
descobriu que a lagosta já nasce sabendo, tendo a natureza que ela tem o 
primeiro predador que é o polvo, quando ela nasce a gente fazendo um teste, a 
gente pega um polvo e bota pra cima de uma lagostinha pequena, essa lagostinha 
corre de todo jeito quando ela vê que a solução é ela subir, ela sobre pra cima 
da água, pra superfície e lá ela sai correndo pra cima da água pra despistar o 
polvo, mas a gente achou interessante que a lagosta daquele tamainho ela já 
nasce sabendo sem ninguém... 

FLORIZEL: “Qual o tamainho? ” 
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ASSIS: Pequenininho assim ó... Sem ninguém saber, sem ninguém ensinar ela, 
ela já nasce sabendo, outra coisa incrível é quando a gente, se colocar qualquer 
outro objeto se for peixe, se foi outra coisa do mar ela não tem medo não, é só 
do polvo, então é isso aí, tanto a lagoa, quanto (inaudível), quanto o siri, quanto 
o caranguejo todos esses crustáceos eles já nascem tendo medo do polvo, já o
peixe não tem tanto medo, mas a lagosta, o guajá, o siri, eles têm um medo
grande do polvo” (Entrevista com Francisco de Assis Cabral, 2016).

Até esse momento da entrevista, nenhuma surpresa de grande monta, pois as mais 

variadas espécies animais são possuidoras de instintos, como o de preservação da espécie e a 

própria predação de outras, além de relacionamentos estudados pela Ecologia, como o 

mutualismo, o comensalismo, a simbiose, o parasitismo, pela Psicologia, como os reflexos 

condicionados pavlovianos. 

Figura 49 – Lagostas capturadas com polvo no cascalho em Maracajaú. (Acervo de Edimilson) 

Desde os primórdios das sociedades humanas, a nossa espécie vem domesticando tanto 

animais quanto vegetais, deles fazendo usos diversos, além da alimentação, como o 

adestramento de cavalos e cães para guia, a caça ou o pastoreio, a falconaria para a caça, o 

simples divertimento com símios, felinos e ursos e até mesmo na pesca, como os japoneses que 

aprimoraram a milenar arte do adestramento de cormorões, aves que mergulham, capturam 

peixes sem poder engolir, impedidos por uma corda amarrada no longo pescoço dessas aves.  

Todavia, conforme o maior detalhamento dado pelo entrevistado, veremos que não 

ocorre qualquer forma de adestramento, condicionamento de reflexos ou qualquer outro 

relacionamento do pescador com o polvo, o qual cumprirá apenas um papel coadjuvante na 

captura da lagosta, devido à aversão, quiçá ao instinto de sobrevivência do crustáceo em 

contraposição ao instinto predador do polvo. 
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Aí com o tempo eu comprei uma jangadinha, uma vela para mim mesmo, já 
com um certo, já tava com 17 anos, aí comecei a mergulhar mas a minha pesca 
era mais mergulho, era mais lagosta e polvo, peixe já não gostava de pegar 
muito peixe, devido ao comércio que não tinha, você vendia o peixe barato 
demais. Aí ficamos pescando, eu mais e um pescador, um nativo daqui da praia, 
e aí foi que a gente, depois, começou, comecei a construir casa para casar e tal, 
a gente casou cedo. E aí foi que veio a vez da gente pegar lagosta, mas para 
pegar lagosta dentro de pedra tem que ter o polvo, se não tiver o polvo é melhor 
nem ir porque não pega, é como se você colocasse uma bomba dentro de uma 
casa uma dinamite e todas as lagostas que estão dentro daquela pedra, vai sair 
tudo, aí o que você faz? Você pega o polvo numa vara, pega uma vara grande e 
se bota na ponta da vara o polvo amarrado e se joga lá para dentro da toca da 
lagosta, aí sai todas aí você pega, se não for com o polvo aí não tem como 
pegar uma sequer porque ela fica toda entocadinha dentro pra se livrar. 
(Entrevista com Francisco de Assis Cabral, 2016). 

Quando a lagosta tá liberada, aí a gente vai, a gente que eu digo é uns que 
mergulham também, no peito mesmo, sem ser compressor que tá proibido, 
ainda tem clandestino, mas é proibido, ai a gente vai no peito mesmo, pega um 
polvo, amarra na vara e elas saem com medo, aí vai pegando e matando, as 
vezes a gente pega as femeas e solta junto com os pequenos, só que a gente sabe 
quais são os pequenos, a gente vê se passa ou não passa, que pescador tem 
experiencia mesmo, a gente bota o polvo na vara, bota na boca da pedra e 
quando elas saem a gente pega as maiores, e quando tal no período da lagosta a 
gente pega, quando tá proibido não pode não, por que se for pego leva uma surra 
do IBAMA, paga não sei quanto de imposto. (Entrevista com Marco Antônio, 
2017). 

No próximo capítulo, descreveremos as características morfológicas das variedades de 

lagosta capturadas e comercializadas em Maracajaú, ciclos vitais e habitat. A seguir, precedidas 

por um breve relato histórico sobre a Guerra da Lagosta e os reflexos que esse incidente trouxe, 

tanto para o investimento de empresários brasileiros na industrialização desse crustáceo no 

nosso país, quanto para os pescadores artesanais uma nova fonte alternativa de renda. 
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4 CAPÍTULO III – A LAGOSTA: BREVE HISTÓRICO 

Iniciaremos este capítulo com as primeiras impressões dos cronistas e naturalistas sobre 

o crustáceo, identificando as variedades da lagosta que são encontradas no litoral brasileiro,

características morfológicas e comportamentais, narrando em seguida sua transformação de

mero crustáceo em mercadoria dotada de elevado valor no comércio internacional, em função

de apresentar, independentemente do valor proteico e elevada demanda mercadológica, o que

Karl Marx denomina fetiche da mercadoria.

A lagosta na percepção dos cronistas e naturalistas 

Gabriel Soares de Souza, com suas descrições ricas em detalhes sobre a natureza da 

América Portuguesa, menciona os crustáceos mais abundantes, (SOUZA, 2001: 221 et sec.) 

como o camarão (potipema, na língua nativa), os lagostins (potiquiquiá), o caranguejo-uçá, o 

siri, o guajá, o aratu, o guaiarara, o guaiauçá, o poti, o araturé, o potiuaçu e o caranguejo-da-

terra (guoanhamu). Sobre os lagostins a que ele se refere, suponho se tratar de uma das fases 

juvenis da lagosta-pintada do litoral potiguar, pela descrição que faz: 

(...) são da maneira das lagostas, mas mais pequenos alguma coisa e em tudo o 
mais têm a mesma feição e feitio; e criam-se muitos nas concavidades dos 
arrecifes, onde se tomam em conjunção das águas vivas muitos; e em seu tempo, 
que é nas marés da lua nova, estão melhores que na lua cheia, na qual estão 
cheios de corais muito grandes as fêmeas, e os machos muito gordos; e para se 
tornarem bem estes lagostins, há de ser de noite, com fachos de fogo. (Ibidem: 
221). 

A suposição que fiz em relação aos lagostins mencionados por Gabriel Soares de Souza, 

no que diz respeito à aparência com um dos estágios juvenis do desenvolvimento da lagosta-

pintada, é reforçada por Fernão Cardim (mais uma vez mantenho a grafia original da citação): 

“Ha grande quantidade de lagostins, por esta costa estar quasi toda cercada de arrecifes, e 

pedras; também se achão muitos ouriços e outros monstros, pelas concavidades das mesmas 

pedras... ou lagostas grandes, como as da Europa, parece que não ha por cá.” (CARDIM, 

1980: 52) 

Rocha Pita se refere “aos mariscos que se criam nos côncavos dos recifes e costas de 

todos estes mares, são infinitos: grandes e regalados polvos, lagostas, lagostins, santolas e 

sapateiras.” (PITA, 1976: 35). O cronista descreve muito precisamente o habitat das lagostas 

e lagostins, ou seja, um ambiente calcário e sem lama. Santolas e sapateiras são crustáceos 

encontrados também nos Açores: ambas espécies são assemelhadas ao nosso guajá, sendo que 
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a sapateira também poderia ser uma variedade de lagosta (Scyllarides latus) encontrada com 

menor frequência no litoral brasileiro. 
Até o fim do século XVI, a semelhança desempenhou um papel construtor no 
saber da cultura ocidental. Foi ela que, em grande parte, conduziu a exegese e a 
interpretação dos textos: foi ela que organizou o jogo dos símbolos, permitiu o 
conhecimento das coisas visíveis e invisíveis, guiou a arte de representá-las. 
(PITA, 1976: 35) 

Jorge Marcgrave, junto com Guilherme Piso, compilou um levantamento de dados sobre 

o Brasil, reunidos em História das cousas naturais do Brasil, detalhando a nossa flora, fauna,

alguns povos e suas línguas, principalmente a língua geral. A classificação dos seres vivos

serviu de base para Lineu desenvolver a taxonomia que até hoje é utilizada universalmente no

meio científico.

Os capítulos XIX ao XXI são dedicados à descrição, com desenho e nome em tupi, dos 

crustáceos que abundavam nos arrecifes e manguezais da região administrada pela Companhia 

das Índias Ocidentais no Brasil. (LIEBSTAD, 1948: 182-188) 

No Capítulo XIX, a primeira espécie a ser descrita é o guaja apara, bastante semelhante 

à fotografada em Maracajaú por Jaeci Jr (Natal, 1955); as demais são o guaja, guaja mirim, 

aratu peba, ciri apoa, ciri obi, maracoani, çarara una e aguara uça. 

Figura 50 -  Guaja apara (Foto cedida por Jaeci Jr) 

No Capítulo XX, uça una, uça guaçu, cunuru, guanhumi, aratu, aratu pinima, ciecie 

ete, ciecie panema, potiquiquiya (a lagosta na fase juvenil), potiquiquyixe (esquila ou sapata) e 

o tamaru guaçu. Na prancha a seguir, comparação iconográfica das gravuras do livro de

Marcgrave com fotografias atuais da potiquiquiya e potiquiquyixe.
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PRANCHA II 

Potiquiquiya (Marcgrave) Potiquiquyixe (Marcgrave) 

Fotos abaixo: cabo verde e sapata. (Acervo de Jaeci Junior) 

O Capítulo XXI descreve espécies catalogadas genericamente como camarões: 

guaricuru, çarara pinima, potipema, paranacare (bernardo-eremita), potiatinga e potiguaçu. 

Figura 51 - Paranacare (Acervo de Jaeci Jr). 

Os estudos de Marcgrave, no campo específico dos crustáceos, demonstra o elevado 

grau de conhecimento que os povos habitantes do litoral detinham, em relação à classificação 

êmica dos seres vivos e a correlação das coisas com as palavras, ou seja, dos seres vivos com a 

língua geral. Comprova, também, que não era costumeira a pesca da lagosta adulta, encontrada 

em maiores profundidades e em águas mais limpas e isentas de lama, ao contrário dos 

manguezais e portos abertos. 
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Na atualidade, a nomenclatura científica dos seres vivos está totalmente baseada na 

classificação de Lineu, sendo que no Brasil Rodolpho von Ihering se destaca como um dos 

naturalistas que mais contribuições deu à ciência, no que se refere à taxonomia. O próprio von 

Ihering, em artigo publicado em 1914 na Revista do Museu Paulista, vol. IX, deixou o seguinte 

depoimento: 
Quando algum dia um scientista moderno puder escrever uma obra que venha a 
corresponder ao que foi, em seu tempo, o livro do naturalista de 1640, uma obra 
original, ilustrada, que estude o céo e a terra, as gentes, os animaes e as plantas 
do nosso paiz, quando essa obra de imprimir, o livro de Marcgrave terá festejado 
seu tricentenario e teremos feito justiça ao seu autor. (IHERING, 1914:315) 

A lagosta enquanto animal 

As principais espécies de lagosta existentes no litoral do Rio Grande do Norte são, em 

ordem decrescente de captura, a Panulirus argus (lagosta vermelha), a Panulirus laevicauda 

(cabo verde), a Panulirus echinatus (pintada) e aquela mais rara e considerada de melhor sabor 

por alguns gourmets, a Scyllarides latus (sapata). (IVO et al., 2013: 11). 

Figura 52 - Lagostas para exportação (Ivo et al., 2013: 11) 

Figura 53 - sapata (Acervo Jaeci Jr.) 
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Como pode ser constatado nas cartas náuticas elaboradas pela Marinha do Brasil, a 

plataforma continental na região pesquisada é relativamente de maior extensão do que as 

demais no litoral potiguar, ou seja, apresenta menores profundidades devido à presença de 

arrecifes e canais, dos quais se destacam os baixos próximos ao Cabo de São Roque, região que 

historicamente provocou o naufrágio de diversas embarcações. 

Figura 54 – Carta Náutica Cabedelo-Calcanhar (detalhe) Fonte: MMar. 

PARRACHOS 
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Em função do próprio ciclo vital, as duas principais espécies de lagosta citadas alcançam 

seus valores máximos nas faixas que variam entre 10 e 50 metros de profundidade. Por ser a 

plataforma continental uma “extensão imediata do continente e, por esse motivo, é um reflexo 

direto das estruturas geomorfológica e hidrográfica da massa terrestre adjacente com as 

seguintes características” (IVO et al., 2013: 12) na zona zoogeográfica nordeste: um clima 

tropical, variando do semiárido ao úmido, com poucas e irregulares chuvas, alta luminosidade, 

água com elevados graus de salinidade, a presença constante de formações coralíneas e algas 

calcárias e pouca incidência de fundos lamosos, desfavoráveis às lagostas, que preferem o 

cascalho. 

Justamente por essas características de região que propicia o contato entre culturas 

diferentes, o litoral nordestino como um todo e o potiguar em particular, que dispõe de habitat 

amplamente favorável ao desenvolvimento de populações de diversas espécies de lagosta, viu 

protagonizar no início da década de 1960 uma crise entre os governos brasileiro e francês, 

ocorrida em virtude do aprisionamento de barcos de pesca franceses pela Marinha brasileira, 

flagrados na pesca clandestina da lagosta dentro dos limites territoriais brasileiros. 

De acordo com a revista, baseada em dados da Associação Brasileira dos Exportadores 

de Lagostas (ASBEL), em 1971 o Ceará exportou para os Estados Unidos da América do Norte 

“1.719.520 quilos de lagosta, num total aproximado de 14 milhões e meio de dólares” (Idem: 

47-48), ultrapassando o valor alcançado pelo algodão, tradicional e importante mercadoria de

exportação do Ceará. Na mesma reportagem, a revista informa que “naquela época, a lagosta

ainda era acusada de ser comida ruim e perigosa: provocava corrimentos, doenças venéreas.

(...) No Recife, o pescador só queria lagosta para servir de isca aos peixes de preço alto”.

(Idem: 48).

A “Guerra da Lagosta” 

As décadas de 1950 e 1960 se caracterizam, no campo das relações internacionais, como 

uma época em que antigas colônias europeias vivenciavam movimentos pela independência, 

tendo como modelo a formação da Índia e do Paquistão em 1948. 

A França enfrentava problemas com a Argélia, que obtivera a independência em 1962, 

sendo a costa daquela nação uma região onde a lagosta estava se tornando escassa, 

principalmente em razão dos malefícios trazidos pela pesca industrial predatória. Como o 

crustáceo tem na Europa alto valor comercial, à indústria pesqueira francesa não restava outro 
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caminho que não fosse a busca de novas áreas que servissem de habitat favorável ao 

desenvolvimento da lagosta. 

A costa do litoral da região nordeste brasileira, em função de fatores como a temperatura 

média anual, pouca profundidade, luminosidade e salinidade, se constitui em região altamente 

propícia à proliferação daquela espécie marinha, principalmente porque até então havia 

pouquíssimas indústrias pesqueiras brasileiras ou aqui estabelecidas. 

Assim, embarcações francesas, além de outras bandeiras, começaram a frequentar e 

exercer suas atividades a poucas milhas da nossa costa. No ano de 1962, tamanha era a atuação 

ilegal desses barcos que a Marinha de Guerra do Brasil se viu forçada a aprisionar diversos 

deles, flagrados em nosso litoral. 
A corveta Forte de Coimbra, que encontrava-se em patrulha na área marítima 
compreendida entre Natal e Fernando de Noronha apresa três (3) lagosteiros: 
Françoise Christine, Gotte e Banc D’arguin. Os barcos ficaram retidos na Base 
Naval de Natal. (BRAGA, 2004: 63). 

A partir dos resultados obtidos em pesquisa na Hemeroteca Virtual da Biblioteca 

Nacional, constatamos que a primeira notícia sobre a Guerra da Lagosta no jornal carioca 

Diário de Notícias foi publicada na edição do dia 13 de fevereiro de 1963 (página 4), relatando 

terem sido apreendidos pela Marinha brasileira barcos pesqueiros que foram flagrados 

praticando a pesca clandestina no nordeste brasileiro. 

Figura 55 – Primeira notícia impressa da Guerra da Lagosta no Brasil 
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PRANCHA III 
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Em resposta ao que considerava uma agressão da Marinha brasileira, o governo francês 

mobiliza parte da sua frota, enviando um navio de guerra com a missão de assegurar a atuação 

dos pesqueiros no litoral nordestino. 
O navio designado foi o Contratorpedeiro (CT) Tartu. Esse navio encontrava-
se em viagem, fazendo parte de um Grupo-Tarefa (GT), que operava nas costas 
ocidentais africanas, realizando exercícios de rotina.” (IDEM: 75) 

No Brasil, o Ministério da Guerra também promove uma mobilização das forças 

armadas, principalmente das bases aéreas e navais, para patrulhamento ostensivo do litoral, 

como pode ser observado nas manchetes dos jornais da época, conforme pranchas constantes 

do Apêndice desta pesquisa, da mesma forma que nas revistas semanais de circulação nacional. 

Figura 56 – O Cruzeiro, 02/03/1963 p. 36 

Figura 57 – Fatos & Fotos, 16/03;1963 p:? 
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À época desses acontecimentos, eu já era estudante do curso primário e morava na Ponta 

do Morcego, vizinho aonde hoje existe a casa noturna Chaplin e lembro bem do quanto 

ficávamos amedrontados com a possibilidade de um iminente ataque com canhões dos navios 

de guerra franceses. Para mim, a casa onde morava com a família, voltada para a Praia do Meio, 

seria uma das primeiras a ser destruída. 

Todos nós, crianças e adultos, naqueles dias presenciávamos as manobras dos barcos de 

guerra brasileiros, bem próximas à praia, ficando em mim marcada na memória aquela fumaça 

escura e densa que saía das chaminés das corvetas e fragatas, a cor cinza dos seus cascos e a 

quantidade de gente que se avolumava na beira-mar para ver aquele espetáculo, além do meu 

pai atento aos noticiários das estações de rádio o dia todo e os comentários infantis dos meus 

amigos da vizinhança e colegas da escola. 

Todo ano, a Força Aérea Brasileira promovia no Dia do Aviador (início do verão) um 

espetáculo bélico, quando nos arrecifes próximos à Praia do Forte eram construídos uns 

barracões de palha de coqueiro, assim como colocados alguns barcos no mar, servindo de alvos. 

Figura 58 – Bombardeio Dia do Aviador (Acervo Jaeci Jr.) 

ALVO
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Esse espetáculo consistia no lançamento de bombas carregadas com explosivos pelos 

B-26, bombardeiros existentes na Base Aérea de Natal, visando à destruição dos barracões e de

caças-bombardeiros P-47 que com suas metralhadoras disparavam contra os alvos. Estes, por

conterem galões de combustível, quando atingidas imediatamente incendiavam, dando por fim

ao violento espetáculo. Daí o nosso temor, pois tínhamos consciência dos destruidores efeitos

dos ataques militares.

Enquanto isso havia diversas reuniões e negociações diplomáticas, conduzidas pelo 

Ministério das Relações Exteriores junto ao governo francês, tentando por essas vias contornar 

os problemas causados pelo que a França considerava repressão brasileira à pesca da lagosta 

em nosso litoral pelos pesqueiros franceses, que estavam potencialmente descambando para 

enfrentamentos militares entre as duas nações. 

Em virtude das infindáveis contradições por parte do governo João Goulart e do 

Ministério das Relações Exteriores, no que diz respeito à liberação e imediata revogação de 

licença de pesca aos franceses, no dia 23 de fevereiro de 1963, data em que terminara a 

autorização especial dada aos lagosteiros franceses, teria sido cunhada por Charles De Gaulle: 

“Le Brésil n’est pas um pays serieux”. (BRAGA, 2004: 72) 

Durante as negociações, os registros dos discursos proferidos pelos nossos 

representantes políticos, como o deputado estadual pernambucano e armador Múcio Bandeira 

de Melo, permitem ver o nascimento da indústria pesqueira brasileira voltada para a captura da 

lagosta: 
Sete empresas em Pernambuco e seis no Ceará desenvolvem a atividade de 
captura da lagosta no Nordeste, envolvendo mais de 100 mil pessoas, 500 barcos 
a diesel e 700 jangadas, estando investidos nessa indústria cerca de 2,5 bilhões 
de cruzeiros de capital essencialmente nordestino, sem auxílio de qualquer 
dinheiro de Banco social. Argumentou, também, o grande incremento 
econômico e financeiro que tal indústria tem proporcionado à região e que 
ninguém melhor do que o próprio Ministro da Agricultura para falar sobre isso, 
pois ele próprio possui uma indústria na região.  (BRAGA, 2004: 73) 

Detalhando com dados concretos, o deputado prossegue: 
Exemplificando, o município de Igaraçu, em Pernambuco, onde há uma usina 
de açúcar de propriedade do Ministro da Agricultura, Sr. Ermírio de Moraes, 
em 1961 teve renda tributária de quase 5 milhões de cruzeiros e em 1962, 
quando lá se instalaram indústrias lagosteiras, a renda subiu para 25 milhões de 
cruzeiros. 
Da lagosta só se aproveita a cauda, que constitui 50% do seu peso. Entretanto, 
está sendo estabelecida indústria em Recife a fim de também aproveitar a sua 
cabeça para a fabricação de farinha de peixe e adubos. O maior importador são 
os EUA. 
Até meninos, trabalham na confecção das armadilhas (covos), feitas de bambu, 
vendidas, cada uma, por um (1) mil cruzeiros. (Ibidem). 
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Findas as hostilidades, os empresários do nordeste brasileiro já estavam aplicando o 

capital na nascente indústria lagosteira, quiçá pela atenção dada pela imprensa nacional à 

“Guerra da Lagosta”, que proporcionou discussões sobre a importância dada pelo mercado 

internacional ao crustáceo. 

Figura 59 – Final da Guerra da Lagosta. Fonte: www.bn.br 

A partir dos anos que sucederam o episódio, em nosso litoral a procura pela lagosta foi 

sendo vertiginosamente incrementada, surgindo diversas empresas de pesca industrial para o 

crustáceo, levando o pescador artesanal a abandonar suas atividades tradicionais, passando a 

ser mão-de-obra para o novo ramo industrial. (RIBEMBOIM, 2010). 

A lagosta enquanto mercadoria 

Após a necessária contextualização do fato histórico que julgamos representar um dos 

marcos do início da pesca industrial da lagosta no Brasil, os principais questionamentos 

levantados, a meu ver, estão relacionados quanto às razões que teriam levado a lagosta, antes 

desprezada pelos pescadores artesanais e pelos próprios empresários brasileiros tanto na captura 

quanto na comercialização do crustáceo, a tomar posição de destaque na região nordeste do 

Brasil, como se deu a sua valorização no mercado interno e como assumiu o papel relevante de 

uma iguaria de luxo, consumida internamente apenas pelas camadas sociais com maior poder 

aquisitivo. 

http://www.bn.br/
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Inicialmente, vou me reportar ao texto A Teoria da Classe Ociosa, escrito ainda no 

século XIX, dele destacando trechos que relaciono com os questionamentos que pretendo 

levantar na minha pesquisa, quanto ao fato de ser a lagosta consumida no Brasil essencialmente 

nas camadas sociais privilegiadas financeiramente, dispêndio que acredito ser mais relacionado 

com a manutenção das aparências do status quo do que aos benefícios nutricionais pertinentes 

ao consumo daquele crustáceo. 
Através de toda a evolução do dispêndio conspícuo, seja de bens ou de serviços 
ou de vida humana, observa-se a óbvia implicação de que ele tem de ser, a fim 
de eficazmente reparar a boa fama do consumidor, um dispêndio com coisas 
supérfluas. Nenhum mérito se lhe acrescenta mediante o consumo das simples 
coisas necessárias à vida, exceto por comparação com os abjetamente pobres, 
aos quais falta até mesmo um mínimo de substância, e nenhum padrão de 
dispêndio que pode resultar de uma tal comparação, exceto um nível de 
decência o mais prosaico e desgracioso. (VEBLEN, 1899: 46-47) 

O economista estadunidense prossegue, avançando na identificação do que denomina 

consumo visível: 
O padrão de gastos aceito pela comunidade ou pela classe a que o indivíduo 
pertence determina, em grande extensão, o seu padrão de vida. Isso se efetua 
diretamente pelo apelo ao senso comum quanto ao que é direito e bom, através 
do seu discernimento e assimilação do esquema de vida a que pertencer, mas se 
efetua também, indiretamente, pela insistência popular em conformidade com a 
escala de gastos considerada como apropriada, sob pena de desprezo e 
ostracismo. (Idem, 53) 

Esse padrão de gastos, determinante segundo o autor para o padrão de vida do indivíduo, 

forma de consumo conspícuo que mais que a autoafirmação beira a ostentação, conforme está 

evidenciado no trecho a seguir, alertando para o detalhe de que há algumas formas de consumo 

mais utilitárias que de caráter ostentativo. 
Comumente, o motivo do consumidor é um desejo de se conformar com o uso 
estabelecido para evitar reparos e comentários desfavoráveis, para viver 
segundo as regras aceitas de decência na qualidade, quantidade e grau dos bens 
consumidos bem como no digno emprego de seu tempo e esforço. Na maioria 
dos casos mais corriqueiros, esse sentido de uso prescrito está presente nos 
motivos do consumidor e exerce uma força constrangedora especialmente 
quando o consumo se realiza sob as vistas de observadores. Mas um elemento 
considerável de consumo prescritivo também no consumo não conhecido dos 
observadores em nenhum grau apreciável – por exemplo, nas roupas de uso 
interior, em alguns artigos alimentares, em utensílios de cozinha e outros 
aparelhos domésticos destinados antes ao serviço do que à ostentação. 
(VEBLEN, 1899: 55) 
. 

Finalizando as citações de Veblen que relaciono com o consumo da lagosta enquanto 

forma de ostentação utilizada por indivíduos das classes ociosas, definições do próprio autor, 
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O consumo de bens dispendiosos é meritório, e são honoríficos os bens que 
possuem um apreciável elemento de custo em excesso daquilo que confere 
utilidade à sua finalidade mecânica ostensiva. Os indícios de custo 
superfluamente caro dos bens são portanto indícios de valor – de grande 
eficácia, mercê da finalidade indireta e emulativa a ser propiciada pelo seu 
consumo, inversamente, os bens humilham, e são por isso pouco atraentes, se 
demonstram uma adaptação demasiado estrita ao fim mecânico buscado e não 
incluem uma margem de dispêndio onde se basear uma complacente 
comparação emuladora. (VEBLEN, 1899: 71) 

Em relação aos escritos de Veblen, Campbell relaciona o consumo conspícuo com a 

camada social hoje conhecida por “novos-ricos”, formada por “emergentes” que ascenderam 

na escala de estratificação social e que, por desejarem uma aceitação por parte daqueles que de 

tal camada já faziam parte, buscam a integração através do consumo e ostentação, sendo 

facilmente reconhecidos pelos exageros a que se submetem: 
O estudo de Laumann e House, por exemplo, mostrou que os novos-ricos eram 
o grupo que tinha maior probabilidade de se empenhar em consumo conspícuo,
em grande parte por causa da sua necessidade especialmente forte de legitimar
uma posição social recém-adquirida. Grupos que se sentiam seguros em seu
status social, ou que não manifestavam nenhum desejo determinado de ficar
ascendendo, não apresentavam tão acentuada tendência para consumir
conspicuamente. (CAMPBELL, 2001: 83)

Nada mais perceptível, tanto pelas camadas a que pertenciam quanto por aquela à qual 

julgam haver passado a fazer parte, em função de motivos de ordem estritamente financeira, do 

que os “novos-ricos”, pequena faixa de uma sociedade estratificada que pelo exagero na 

ostentação se tornam motivos de galhofa e preconceito, encarnação indubitável da velha 

máxima cosmopolita de que “o hábito não faz o monge” - patéticos simulacros da burguesia. 

Evidente que variadas formas de ostentação desses indivíduos se dão na aparência: por 

alterações no modo de se vestir, se apresentar e comportar em público, gastos supérfluos em 

artigos de luxo, anteriormente a eles vetado por ausência de recursos financeiros e até pelo 

consumo de alimentos e bebidas caríssimas como por exemplo, na temática desta pesquisa, 

pratos preparados com a lagosta, como se fossem contumazes gourmets da iguaria. 

Em complementação à peculiar ostentação, é imprescindível que haja visibilidade nesse 

consumo. A partir desta premissa fundamental, se torna complemento para o “novo-rico” que 

suas performances sejam presenciadas em ambientes que façam as vezes de templos do 

consumo, como estabelecimentos comerciais, clubes, bares, restaurantes e teatros nos quais seja 

o cliente habitué oriundo das camadas mais abastadas, do ponto de vista econômico-financeiro.

Na Teoria do Valor, Marx atenta para o fato de que a mercadorias possui, no modo de 

produção capitalista, a qualidade a ela inerente de satisfazer as necessidades humanas – o valor 
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de uso. Além dele, uma relação qualitativa e quantitativa com outras mercadorias, que 

representa o valor de troca. De acordo com o materialismo dialético, há assim a formação de 

uma unidade dual na mercadoria. 
As mercadorias vêm ao mundo sob a forma de valores de uso ou de corpos de 
mercadorias, como ferro, linho, trigo, etc. Essa é sua forma natural com que 
estamos habituados. Elas são só mercadorias, entretanto, devido à sua 
duplicidade, objetos de uso e simultaneamente portadoras de valor. Elas 
aparecem, por isso, como mercadoria ou possuem a forma de mercadoria apenas 
na medida em que possuem forma dupla, forma natural e forma de valor. 
(MARX, 1983: 53) 

Assim ocorrendo, em função da redução da oferta com a queda da produção a partir do 

declínio da pesca industrial costeira das ex-colônias francesas e consequente aumento na 

demanda do mercado mundial, a lagosta localizada no nordeste brasileiro, enquanto 

mercadoria, apresenta dialeticamente os valores de uso e de troca em um processo de majoração 

na cotação internacional do produto. 

Porém, uma análise através da Economia Política evidencia a existência de mais algum 

fator que o valor do crustáceo passou a apresentar: algo intangível, metafísico, que despertou a 

atenção de Karl Marx, no final do primeiro capítulo de O Capital, sendo assim por ele analisado 

dentro dos preceitos do Materialismo Histórico: 
À primeira vista, a mercadoria parece uma coisa trivial, evidente. Analisando-
a, vê-se que ela é uma coisa muito complicada, cheia de sutileza metafisica e 
manhas teológicas. Como valor de uso, não há nada misterioso nela, quer eu a 
observe sob o ponto de vista de que satisfaz necessidades humanas pelas suas 
propriedades, ou que ela somente recebe essas propriedades como produto do 
trabalho humano. É evidente que o homem por meio de sua atividade modifica 
as formas das matérias naturais de um modo que lhe é útil. A forma da madeira, 
por exemplo, é madeira, uma coisa ordinária física. Mas logo que ela aparece 
como mercadoria ela se transforma numa coisa fisicamente metafisica. (MARX, 
1983: 70). 

Para os pescadores artesanais do litoral nordestino, qual seria o causador do repentino 

interesse de empresas, comerciantes e atravessadores por um “bicho feio” que não se capturava 

usando os meios tradicionais – linha-de-mão, arrastão, rede de espera – exigindo técnicas e 

artefatos para eles ainda pouco conhecidos no início da década de 1960? 

Por quais motivos começaram esses pescadores a serem procurados por representantes 

de empresas, oferecendo empregos e salários. Enfim, porque a lagosta, antes depreciada no 

mercado local, estava valendo tanto dinheiro? Uma importante mudança nas relações de 

trabalho estava tomando forma: comunidades de camponeses pescadores estavam 

paulatinamente vendendo sua força de trabalho, em processo de proletarização, surgindo a 

categoria dos patrões, característica inerente ao modo de produção capitalista. 
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De onde provém, então, o caráter enigmático do produto do trabalho, tão logo 
ele assume a forma mercadoria? Evidentemente, dessa forma mesmo. 
(...) 
Assim, no mundo das mercadorias, acontece com os produtos da mão humana. 
Isso eu chamo de fetichismo que adere aos produtos de trabalho, tão logo são 
produzidos como mercadorias, e que, por isso, é inseparável da produção de 
mercadorias. Esse caráter fetichista do mundo das mercadorias, provém, como 
a analise precedente já demonstrou, do caráter social peculiar do trabalho que 
produz mercadorias. (MARX, 1983: 71). 

Uma inquietação, contudo, me faz neste momento refletir sobre o fetiche da mercadoria, 

presente de forma indubitável no modo de produção capitalista e a cada vez mais exacerbado 

neste terceiro milênio, tal a complexidade que a dita sociedade de consumo vem alcançando, 

criando sucessiva e constantemente novas “necessidades” e novos produtos destinados aos 

inúmeros nichos mercadológicos, artificialmente construídos em sociedades estratificadas e 

multiplicadas através do processo da globalização: em um sociedade cuja economia seja 

planificada, como uma nação de orientação marxista-leninista ortodoxa, poderia ocorrer o 

fenômeno do fetiche da mercadoria? 
Todo o misticismo do mundo das mercadorias, toda a magia e fantasmagoria 
que enevoa os produtos de trabalho na base da produção de mercadorias, 
desaparece, por isso, imediatamente, tão logo nos refugiemos em outras formas 
de produção. (MARX, 1983: 73). 

Na passagem do ano de 1988 para 1989, durante os festejos do XXX Aniversário da 

Revolução Cubana, estive em Havana para, além de vivenciar a comemoração e observar in 

loco o fervor revolucionário do proletariado cubano, tive a oportunidade de fazer um turismo 

cultural, frequentando bares, lanchonetes, cinemas, teatros, bibliotecas, mercados, praças e 

outros locais aos quais o povo cubano tinha livre acesso. 

Já na década de 1980, Cuba era um dos maiores exportadores mundiais da lagosta, 

criadas em reservatórios flutuantes e dentro das diretrizes das empresas estatais dos países com 

o modo de produção socialista. Como Marx afirmava ainda no século XIX, o fetichismo da

mercadoria pode ou não ocorrer, sujeita que está ao modo e à forma de produção.

Havendo ainda no Brasil lido um guia turístico escrito pelo Frei Betto, previamente 

conhecedor de muitos detalhes da vida cubana, estive com um grupo de brasileiros na Praia de 

Varadero, em um hotel estatal destinado exclusivamente a turistas estrangeiros. 

Após um breve passeio pela beira-mar, na hora do almoço, sentei em uma mesa com 

alguns componentes do grupo, fazendo ao garçom o pedido de um prato típico, lagosta cortada 

ao meio e grelhada por sete minutos, acompanhada apenas por batatas inglesas cozidas e um 

leve molho preparado com manteiga e sumo de limão. 
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Os demais companheiros daquele passeio, possivelmente por não terem lido o guia de 

Frei Betto, pediram peixe grelhado, uma vez que no Brasil a lagosta é uma iguaria caríssima, 

em cujo valor de troca, incluídos os custos da comercialização e da mais-valia, há também a 

influência do fetichismo da mercadoria. Para desagradável surpresa deles, não minha e da 

minha esposa, o preço cobrado pelo peixe que escolheram foi de US$ 25.00 cada prato, ao passo 

que pagamos US$ 8.00 por lagosta - enormes, por sinal.  

A considerável diferença nos preços praticados está em conformidade com a teoria 

marxista e o conceito de fetichismo, pois para a economia daquele país a quantidade de trabalho 

contida na mercadoria lagosta, proveniente de cultura em cativeiro, é bem menor do que a 

contida no peixe, cuja captura requer maiores insumos. 

No capítulo final, passaremos a explanar as adaptações nas diferentes modalidades de 

pesca praticadas pela comunidade de pescadores de Maracajaú, decorrentes daquele quase 

incidente internacional conhecido como a Guerra da Lagosta, resolvida via diplomática, além 

dos meios e relações de produção exigíveis pela introdução de novas exigências 

mercadológicas. 
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5 CAPÍTULO IV – ORGANIZAÇÃO SOCIAL E MUDANÇAS EM MARACAJAÚ 

Neste capítulo, serão analisados os impactos sobre a organização social e as relações 

sociais e de produção na comunidade de pescadores artesanais de Maracajaú. Tais impactos, 

mais acentuados a partir da década de 1960 e a comercialização da lagosta brasileira no mercado 

internacional, proporcionaram um maior investimento na infraestrutura para o escoamento da 

produção de pescado, implicando no melhor acesso àquela comunidade. 

Organização social 

Observamos em Maracajaú as formas de comportamento, costumes e atividades laborais 

exercidas individualmente ou em grupo, objetivando verificar se há correspondência direta com 

a forma de organização social, primordial para a compreensão das mudanças sociais, sua 

reprodução ou existência de descontinuidade ou rupturas, conforme Raymond Firth. 
Há elementos estruturais infiltrando-se por todo o comportamento social, e eles 
constituem o que tem sido, metaforicamente, chamado anatomia social, a forma 
de uma sociedade. Mas qual é esta forma? Consiste, realmente na persistência 
ou repetição de comportamentos; é o elemento de continuidade na vida social. 
(FIRTH, 1976: 45).  

Ainda de acordo com Firth (1976), embora seja comum confundir o conceito de 

organização social com estrutura social, esta última é vista de forma abstrata como relações 

grupais sob o ponto-de-vista de padrões ideais, se diferenciando da organização social em 

termos concretos, ou seja, para a obtenção de algo é necessário o planejamento do tempo, 

levando o resultado a bom termo para as pessoas envolvidas. 

Prosseguindo no raciocínio, Raymond Firth esclarece que numa organização social há 

outros elementos indispensáveis, como a representação e a responsabilidade: um indivíduo deve 

representar os interesses dos grupos, em nome deles tomando decisões com a devida 

responsabilidade, ou seja, priorizando os interesses majoritários em patamar acima dos 

particulares ou dos grupos a que pertença.  

Representa o conceito de organização social um fator importante para o entendimento 

de como ocorrem as mudanças sociais a partir dos elementos estruturais que se infiltram no 

comportamento social, constituindo a forma de uma sociedade que se caracteriza pelos 

costumes, isto é, pela repetição dos comportamentos. (FIRTH, 1976: 41-46) 

Para que possamos ter um entendimento mais claro sobre as mudanças ocorridas em 

Maracajaú, é preciso ter a consciência de que apesar de na aparência algum observador supor 

serem elas diferentes entre si na organização, além de estáticas, na essência ocorre uma 
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unicidade nas atividades concretas exercidas por cada uma delas em “momentos distintos num 

movimento dinâmico, isto é, ao longo de um ciclo de desenvolvimento” onde são identificáveis 

as fases de constituição, crescimento e fissão. (WOORTMANN, K., 1987:106) 

A comunidade de pescadores artesanais de Maracajaú, passadas quase quatro décadas 

desde os primeiros contatos que com alguns dos seus membros mantivemos, na década de 1970, 

logicamente que passou por muitas mudanças, em face do inegável dinamismo que ocorre em 

qualquer sociedade ou grupo social. 

Da mesma forma que a pesca da lagosta forçou mudanças sociais a partir da década de 

1960, o turismo ambiental vem mais uma vez servindo de catalizador no processo de aceleração 

dessas mudanças, sendo perceptível mais uma vez uma ruptura, como Balandier a seguir 

esclarece o que vem a ser esse processo.  
A multiplicação dos antagonismos entre as gerações e no interior de cada uma 
delas, sua manifestação a curto prazo, ao contrário do processo acima referido, 
expressam os efeitos dessa mudança de natureza do relacionamento desigual. 
Essa espécie de experimentação provocada pela modernidade, mostra a que 
grau os relacionamentos de idade, os relacionamentos de parentesco conotam a 
dominação-subordinação, as relações de poder e de autoridade, e os 
relacionamentos simbólicos, geradores de eficácia diferencial, estão 
entremeados. (BALANDIER, 1976: 99) 

Mestrança 

Em relação a agrupamentos sociais, que englobam as famílias, e as organizações que 

compõem a comunidade, Mandelbaum acrescenta um detalhe importante e que está presente de 

forma universal, ou seja, as relações de territorialidade e espaço, pois no “território de sua 

comunidade, uma pessoa conhece a disposição do terreno, sabe dos montes e caminhos, está 

familiarizada com plantas e animais, reconhece quais são úteis e quais perigosos.” 

(MANDELBAUM, 1982: 338). 

Em uma comunidade de pescadores artesanais, alguns dos seus indivíduos, em virtude 

das atividades que exercem, possuem conhecimento do espaço localizado em terra firme, como 

por exemplo as águas estuarinas e o mar. De acordo com o conhecimento adquirido, esses 

indivíduos são dotados da mestrança à que se refere Simone Maldonado, portadores de 

habilidades e segredos dos pesqueiros, ratificando o raciocínio de Firth, ao afirmar que “nos 

tipos de sociedades comumente estudadas pelos antropólogos, a estrutura social deve incluir 

as relações cruciais ou básicas emergentes de um sistema de classes baseado nas relações com 

a terra.” (FIRTH, 1976: 37). 
É o seguinte, é muito fácil, o ponto do pesqueiro, vamos fazer um triangulo, nós 
vamos triangular, nós estamos começando aqui agora: esse carro tal aí com a 
frente nessa malha de coqueiro, esse outro carro aqui tá com a frente do carro 
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naquela casa ali, naquele chalé ali. Pronto, é o caminho e o assento, o caminho 
lá por detrás que é os coqueiros. (Entrevista com Paulo Pinincó, 2017). 

No mês de agosto de 2015, quando realizamos a primeira fase da pesquisa etnográfica 

em Maracajaú, observamos um grupo de pescadores artesanais, às cinco horas da manhã, 

participando comunitariamente de uma pescaria com um arrastão ou tresmalho, para identificar 

cada fase do processo.  

Todos os componentes aparentavam, pois não os entrevistei para me certificar, ter mais 

de trinta anos, cada um exercendo suas atividades específicas, conforme divisão do trabalho 

que faz parte da cultura dos pescadores. Ao final, com pouquíssimos peixes divididos conforme 

a participação individual, restaram para a comercialização apenas uma tainha e um bagre, 

ambas espécies de reduzido valor de mercado, para as despesas em comum.  

Com uma câmera submarina, já por volta das dez horas da manhã, fui verificar o 

movimento das lanchas motorizadas levando os turistas para um passeio nos parrachos (recifes 

submersos) que atraem mergulhadores de todas as partes do mundo, devido à segurança, pouca 

profundidade e temperatura amena o ano inteiro. 

Os mergulhadores e pilotos dessas lanchas são de uma geração posterior à dos 

pescadores que conhecemos na década de 1970 e que não mais querem participar das atividades 

tradicionais da pesca artesanal, passando a exercer tarefas mais complexas. Um dos motivos 

que os fez optar pelo turismo é o ganho financeiro, pois além do passeio, aqueles que 

mergulham com cilindro de ar comprimido, devidamente equipados, recebem R$ 10,00 por 

cada fotografia submarina, que gravam em compact disc e vendem aos turistas.  

Eis aí uma ruptura entre gerações de pescadores em Maracajaú, à qual se aplica as 

afirmações de Balandier, ao analisar quando duas camadas formadas por faixas etárias 

sucedâneas, uma daqueles que há tempos já exercem suas atividades profissionais, sendo a 

geração mais velha e detentora do poder e a mais jovem se preparando e passando a fazer parte 

do mercado de trabalho, trazendo em si nesse processo um conflito “entre a dissidência e o 

conformismo”. (BALANDIER, 1976: 99) 

Durante a segunda visita para realizar trabalho de campo, providenciamos um 

levantamento sobre a situação atual das famílias que conhecemos e nos acolhiam na década de 

1970. Selecionamos inicialmente quatro delas: a primeira, com a qual mais conversávamos, do 

casal Luís e Geralda, ele pescador artesanal; a do comerciante conhecido por Babau, já falecido; 

a de Pedrinho (Maracajaú, 1950), pescador artesanal e a família Varela, tradicional e de maior 

poder aquisitivo. 
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Tradicionalmente, a comunidade de Maracajaú apresentava famílias extensas, tanto pela 

ausência de políticas de controle da natalidade incentivadas pelo Estado, quanto pela própria 

necessidade de elementos a compor a mão-de-obra nas atividades pesqueira e de subsistência. 

Os filhos de Luís e Geralda exercem atividades voltadas ao turismo, nenhum deles segue 

a profissão do pai, sendo a filha mais velha hoje a proprietária de um restaurante, uma excelente 

cozinheira; a filha de Pedrinho é a empresária com uma frota de quadriciclos, destinados a 

passeios pela orla e dunas; as filhas de Babau permanecem proprietárias de um pequeno 

supermercado, localizado no mesmo maceió onde o pai mantinha sua mercearia e a família 

Varela Cavalcanti, cujo patriarca dá nome à avenida principal de Maracajaú e seus descendentes 

diretos são proprietários de terras e imóveis, incluindo uma Pousada. 

Mudanças 

As décadas de 1960 e 1970, no âmbito global, são caracterizadas pela súbita eclosão de 

mudanças profundas nas sociedades. Da mesma forma que no resto do mundo, a comunidade 

de pescadores artesanais de Maracajaú, principalmente em decorrência da dificuldade de acesso 

rodoviário, não poderia deixar de ser exposta a mudanças, a adaptações comportamentais dos 

seus habitantes e o surgimento de novas práticas e técnicas na comunidade, assim como o 

desaparecimento de algumas outras. 

Durante as fases da pesquisa, constatamos que três fatores se diferenciam dos demais, 

no que se refere à relevância enquanto instrumentos geradores das mudanças e adaptações 

concretizadas em Maracajaú, de acordo com a sequência cronológica: a introdução da lagosta 

como mercadoria dotada de alto valor comercial, comentada no Capítulo III; a intervenção 

estatal na infraestrutura (rodovia, energia elétrica e água) e o estabelecimento de empresas 

voltadas para o turismo. 

Como as mudanças são evidenciadas pela comparação entre os tempos idos e a 

atualidade, tomando como base o conteúdo das entrevistas passaremos a relatar os impactos das 

inovações sobre a comunidade de Maracajaú. 

Pé na estrada 

De acordo com os meus companheiros de camping na década de 1970 – Haroldo 

Maranhão (Natal, 1958), Fernando Mineiro (Curvelo/MG, 1956) e Orlando Figueiredo (Recife, 

1954), a falta de estradas pavimentadas dificultava o acesso à comunidade de Maracajaú. Havia 
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uma linha de ônibus até a comunidade de Pititinga uma vez por semana, sendo o trajeto final 

feito a pé. No nosso ponto-de-vista, essa dificuldade era um dos principais fatores a nos atrair.  

As mudanças na infraestrutura em Maracajaú, inicialmente necessárias para o 

escoamento da produção da lagosta pelas empresas de exportação que começavam a se instalar 

no Rio Grande do Norte, tiveram como carro-chefe a estrada de rodagem.  

Os compradores de peixe e frutos do mar diretamente dos pescadores e fornecedores 

locais também recordam das péssimas condições de acesso, porém não de forma idílica, mas 

como um fator que dificultava suas relações comerciais, pois quando chegava a época das 

chuvas inúmeras lagoas surgiam, os forçando a transitar à beira-mar, dependendo assim do 

tempo ecológico, sendo necessária a espera pela maré baixa. 

O processo de melhoria na rede viária veio sendo acelerado com o crescimento da 

produção de lagosta, permitindo para nós, estudantes, passeios e estadias mais frequentes em 

Maracajaú, aumentando também o quantitativo de visitantes e incremento de trocas culturais 

com os moradores daquele Distrito, devido à divulgação “boca-a-boca” no meio Universitário, 

principalmente com a reativação dos diretórios acadêmicos durante o que se chamou 

“Abertura”, anos finais da ditadura militar. 

Através do depoimento do senhor Hamilton de Souza Diógenes, natural de Martins, na 

Zona Oeste do Rio Grande do Norte e proprietário da única farmácia existente em Maracajaú, 

é inegável o grande impulso dado pela rodovia de acesso à economia local, finalizada no 

governo de Garibaldi Filho e que contou com recursos do governo federal, apesar de também 

haver proporcionado a chegada de alguns malefícios, como o uso e o tráfico de drogas. 

Concomitante com a expansão e melhoria da rede rodoviária, vieram o fornecimento de 

luz elétrica, através de programas de eletrificação rural e o abastecimento de água, pois 

predominava a utilização de água retirada de poços e cacimbas, sem o devido tratamento para 

o consumo humano, principalmente com a contaminação endêmica de caramujos hospedeiros

de parasitas que provocavam doenças como a esquistossomose, além de amebíase e verminoses

diversas.

Com a energia elétrica e água encanada, a população passou a ter acesso a mais 

qualidade de vida, além de possibilitar a conservação do pescado e gêneros alimentícios através 

de eletrodomésticos como a geladeira e o freezer. 

A água, cuja rede de abastecimento é administrada pelo SAAE de Maxaranguape, 

anteriormente era proveniente de um poço tubular e um chafariz com apenas três torneiras para 
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serem compartilhadas por toda a comunidade, segundo nos informou o senhor Jânio Costa, 

funcionário do escritório em Maracajaú.  

Em suma, era essa a configuração básica das mudanças na infraestrutura em Maracajaú 

a partir de meados da década de 1970, impulsionadas que foram pelo auge da produção e 

comercialização de lagosta no Rio Grande do Norte. Vejamos a seguir, então, as mudanças e 

adaptações surgidas na mesma época, em se tratando das técnicas e artefatos utilizados nas 

atividades de pesca de peixes e captura da lagosta naquela comunidade de pescadores 

artesanais. 

Mudanças nas técnicas de pesca - currais 

A primeira mudança a ser relatada foi a extinção por completo dos currais de pesca, 

historicamente responsáveis pela ocupação de território através de contratos de arrendamento 

nas regiões norte e nordeste do Brasil. (SILVA, 2001). 

Os currais de pesca localizados em Maracajaú, de propriedade do Sr. Francisco de Assis 

Varela Cavalcanti, herdado dos seus antepassados, representavam para a comunidade de 

pescadores artesanais, durante décadas, uma forma de enfrentar tempos de escassez na pesca, 

dado o caráter coletivo de uso, sendo relatados inúmeros casos de ajuda mútua e distribuição 

de peixes, principalmente durante a manutenção e despesca de cada um dos currais, cujo 

número de participantes variava de acordo com as necessidades, não havendo relatos sobre a 

quantidade ou gênero efetivamente empregadas.  

Depoimentos coletados reforçam a importância dos currais 1 , como ocorreram a 

desativação e abandono dessa modalidade de pesca tradicional após o falecimento daquele que 

hoje dá o nome à principal rua do distrito de Maracajaú.  

De acordo com a Prof.ª Eneida Paiva (Maracajaú, 1970), havia currais nas duas pontas 

extremas de Maracajaú, situada em uma enseada no formato de meia-lua: a Ponta dos Anéis e 

a Ponta do Coconho, onde eram capturados cardumes de peixes de grande porte e valor 

econômico, como a cavala, a cioba e o xaréu. Essa atividade que seu tio herdara do pai deixou 

de existir após sua morte, talvez em virtude da inviabilidade econômica na manutenção, não 

mais existindo sequer vestígios físicos do mesmo.  

1 Certa vez, tivemos a oportunidade de ouvir da Dr.ª Ellen Woortmann indícios de serem os currais de pesca 
existentes nas regiões norte e nordeste do Brasil uma mescla entre a técnica de algumas etnias amazônicas, 
conhecida por tapagem, com os currais de origem lusitana.  
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O mestre Pinincó ratifica a importância dos currais para os pescadores locais, o papel 

social que representava para a comunidade, tanto no aspecto de gerar ocupação e mão-de-obra, 

em atividades coletivas semelhantes ao mutirão quanto, em momentos difíceis, uma forma de 

alento e solidariedade, de distribuição do alimento tanto para os que trabalhavam quanto para 

os necessitados, os que sofriam, porém sem precisar o quantitativo de pescadores empregados 

na despesca, mas relembrando que era uma atividade de manutenção dispendiosa e que apenas 

quem tivesse uma situação financeira muito boa tinha condições de possuir um curral: 
Sim, os currais, o tempo dos currais, daí já vai adivinhando mais, o tempo dos 
currais era um tempo muito bom, chegou a melhora pra todos, não só pra o 
dono, como vinha peixe a bonança ali, à vontade, tanto ganhava os 
trabalhadores dos currais, como ganhava quem ajudava e outros mais que 
precisava, era muito animada a pescaria dos currais, aqui tinha um senhor que 
nunca deixou de ‘não entendi’, ocasião que possuía 3, 4 currais, era quem podia, 
que tinha condição de levantar um curral aqui na zona da gente, daí pra cá os 
pessoal se acabaram tudo, morreram e o interesse de outros foi muito pouco e 
nunca mais levantaram um curral. (Entrevista com o mestre Pinincó, 2016). 

A pescaria de lagosta em Maracajaú - mudanças 

Com a implantação e crescimento do número de empresas no nordeste brasileiro 

destinadas à captura e comercialização da lagosta no mercado internacional, conforme relatado 

no Capítulo III, um problema social surge, referente às relações trabalhistas: dentro do modo 

de produção capitalista, há a figura do patrão – o detentor dos meios de produção e a do 

proletário – aquele que vende sua força de trabalho, com interesses conflitantes, ou seja, a luta 

de classes. 

O pescador artesanal, cujas atividades estão diretamente relacionadas com os ciclos do 

meio ambiente, especificamente as marés, a direção dos ventos, a pressão atmosférica e a 

atração gravitacional da Lua, repentinamente se viu forçado a estar sujeito ao tempo 

cronológico do patrão e seus horários na jornada de trabalho. 

O patrão, por sua vez, via seus interesses de otimização na produção e, 

consequentemente, no lucro, contrariados pelo motivo de não serem equivalentes os fatores 

tempo estrutural e tempo ecológico na exploração industrializada da pesca, mas conflitantes e 

totalmente inter-relacionados com os ditames da Natureza (EVANS-PRITCHARD, 2007). 

No Brasil, a primeira empresa do ramo da exportação da lagosta foi criada logo após a 

Segunda Guerra Mundial pelo coronel norte-americano Morgan, que “começou a congelar a 

cauda da lagosta e a mandá-la para os Estados Unidos. Industriais brasileiros foram vendo, 

aprendendo e tratando de fazer o mesmo.”. (REALIDADE nº 73, ABRIL 1972, p. 48). 
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O mestre Otacílio nos relatou que por volta de 1960, ou seja, quando tinha seus doze 

anos de idade e já exercia o ofício de pescador artesanal, certa vez um barco lagosteiro com 

estrutura metálica teve um pequeno acidente de percurso na entrada do porto de Maracajaú, 

passando uns dias encalhados no Farol de Tereza Panza. O que chamou a atenção dos 

pescadores era que o nome “MORGAN” era gravado no casco. Segundo ele, foi essa empresa 

pertencente a um americano que iniciou a compra de lagosta e introduziu o uso do covo em 

Maracajaú, sendo que os pescadores locais começaram a pegar lagosta de mergulho por apnéia, 

passando para redes como a tarrafa, o mangote e a caçoeira e, posteriormente, para o uso do 

compressor, causando a atual escassez do crustáceo. Seu depoimento foi relevante, por 

reafirmar que só a partir da década de 1960 a lagosta se tornou uma mercadoria em Maracajaú, 

motivo pelo qual transcrevemos o seguinte trecho: 
Quem disser em qualquer lugar do mundo, qualquer parte do mundo que eu 
tiver e a pessoa falar sobre Maracajaú que toda vida lagosta foi vendida, não, 
não, não, não, foi vendida depois de eu já rapaz, já pescava e tudo, foi que 
começou a ter o comércio da lagosta, aí veio o camarão, aí depois a lagosta 
fracassou, o camarão não dá direto, aí a turma partiu pra pegar o polvo, o bodião 
no parracho, com aqueles caranguejozinhos que a gente chama, bem miudinho, 
foi isso. (Entrevista com o mestre Otacílio, 2017). 

Um exemplo dos conflitos de interesses entre os empresários e os pescadores que a eles 

vendiam a força de trabalho obtivemos durante a pesquisa bibliográfica, sobre os sócios-

fundadores da maior empresa cearense de exportação de lagosta – IPECEA, o espanhol Gaspar 

Moya (aquele que fora expulso em 1957 de um clube cearense porque havia pedido para 

cozinharem uma lagosta) e o francês Paulo Mattei, aos quais é creditada a valorização da lagosta 

como mercadoria nas praias do nordeste brasileiro. 

Com a quantidade de lagosta que vinha sendo capturada na costa do Rio Grande do 

Norte, os pescadores contratados só voltavam a pescar quando gastavam todo o dinheiro obtido, 

gerando uma demora excessiva e pouca produtividade, pois na pobre vila onde moravam não 

havia com o que gastar. (REALIDADE nº 73, de abril de 1972 – página 48) 

A solução encontrada pelo espanhol, demonstrando a faceta do capitalismo em criar 

novas necessidades e novas formas de obter lucros foi fazer uma visita à zona de baixo 

meretrício em Natal, onde contratou uma dúzia de prostitutas, adquiriu uma roleta e abriu um 

cabaré na vila dos pescadores, que a reportagem não revelou o nome. Assim, os pescadores 

gastavam rapidamente o dinheiro obtido e eram “forçados” a voltar a capturar a lagosta, 

atendendo também aos interesses dos empresários.. 
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Como não poderia deixar de acontecer, em função do habitat ideal para a proliferação 

de espécies de lagosta nos parrachos, também no Rio Grande do Norte houve a instalação de 

empresas de pesca industrial do crustáceo, pois para cá vinham pescar muitas embarcações das 

empresas cearenses e pernambucanas, devido às condições altamente favoráveis ao 

desenvolvimento de grandes quantidades de lagosta e elevada produtividade na captura. 

Maracajaú e praias próximas aos canais e corais de São Roque foram sendo prospectadas 

para a instalação de entrepostos comerciais dessas empresas, trazendo benefícios diretos como 

uma melhoria no acesso rodoviário, produção de gelo em plantas frigoríficas e a contratação de 

membros da comunidade, inclusive mulheres, para as diversas etapas da produção, como a 

captura, tratamento e transporte para as instalações sediadas na capital potiguar. 

Com a diversificação das etapas do tratamento da lagosta para a exportação, não poderia 

deixar de haver a contratação da mão-de-obra feminina, conforme depoimento da D. 

Francisquinha (Maracajaú, 1948), esposa do pescador Pedrinho, contratada aos quinze anos de 

idade pela empresa SONAVE. A citada empresa possuía um entreposto na praia de Pititinga, 

contígua a Maracajaú. A cabeça da lagosta não era aproveitada para a exportação, sendo apenas 

o “pernil”, como os pescadores chamavam a carne branca das antenas, pré-cozinhadas e

salgadas para a comercialização.

Nos primeiros anos do estabelecimento da pesca industrial da lagosta no Rio Grande do 

Norte, havia pouca utilização e quase nenhuma difusão de técnicas modernas nessa modalidade, 

prevalecendo o uso de artefatos tradicionais na pesca artesanal do nordeste brasileiro, algumas 

delas de origem indígena, como o landuá. 

Outra técnica utilizada era o mergulho sem aparelhos de fornecimento de ar, ou seja, 

apnéia, onde o pescador no máximo se fazia valer de uma máscara, um tubo de respiração na 

superfície (snorkel), um par de pés-de-pato e um bicheiro para capturar a lagosta. 

Figura 60 - Pesca de lagosta com landuá (Fonte: O Cruzeiro, 02/03/1963, p. 38) 
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Na mesma reportagem da foto anterior, a revista O Cruzeiro busca informar que a pesca 

de lagosta no Rio Grande do Norte se fazia valer de métodos ultrapassados, ao contrário das 

frotas pesqueiras no resto do mundo e seus modernos aparelhos eletrônicos que otimizavam a 

produtividade na detecção e captura do crustáceo. 

Entretanto, podemos afirmar, a partir dos dados coletados na pesquisa bibliográfica, que 

quem redigiu aquela reportagem estava totalmente desinformado, ao mencionar que os métodos 

usados pelos pescadores potiguares seriam os “mesmos de há cem anos”. De acordo com os 

pescadores o landuá passara por modificações estruturais, dentre as quais a substituição da 

armação em cipó por um pesado aro de ferro. O covo, por sua vez, era uma adaptação das 

gaiolas metálicas que os pescadores norte-americanos ainda hoje utilizam na captura de 

crustáceos como o king crab e as lagostas, sendo o militar daquela nacionalidade o responsável 

pela introdução e distribuição no nordeste brasileiro, passando por adaptações regionais como 

o manzuá no Ceará e o covo potiguar. (Revista O Cruzeiro, 02/03/1963, p. 38).

Em relação ao uso do landuá pelos pescadores da costa potiguar, publicado pela revista 

semanal O Cruzeiro como uma técnica anacrônica em relação aos instrumentos utilizados com 

a moderna tecnologia dos países industrializados, o mestre Otacílio confirma esse uso, sem no 

entanto fazer qualquer associação do artefato com a produtividade nos primeiros anos da 

captura da lagosta. 

De acordo com o mestre Otacílio, no início ele pescava com a armadilha de origem 

indígena pitimbóia e também com redes e grandes landuás de ferro fornecidos pelas empresas 

de exportação. Com o tempo, a pesca predatória foi provocando a diminuição e escassez da 

lagosta, o pescador em Maracajaú passou a usar o covo e o compressor. 

O mestre Otacílio, durante todas as entrevistas, revelava-se cada vez mais ser merecedor 

do título que a duras penas carrega consigo, fruto de décadas de árduo contato com o mar, seus 

encantos, seus perigos e seus mistérios. Dotado de uma memória surpreendente e com respostas 

para todos os questionamentos a que era submetido, nos forneceu um rol de riquíssimas 

informações, chegando ao ponto de detalhar o dimensionamento ideal das redes de pesca, 

ajudando assim ao jovem desenhista local Rodrigo a fazer gravuras a grafite dessas armadilhas. 

Da mesma forma, a nosso pedido gentilmente confeccionou uma réplica exata do tradicional 

landuá, apetrecho já não mais utilizado em Maracajaú. 
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Figura 61 – Landuá produzido pelo mestre Otacílio (Acervo do autor). 

Os pescadores inicialmente faziam uso do landuá, do jereré e do bicheiro (GRANKOW, 

1996; KNOX, 2009). Em substituição à utilização do landuá, à medida em que escasseavam as 

populações de lagosta, o primeiro apetrecho adotado pelos pescadores ligados às empresas de 

exportação, foi o covo, derivado de armadilhas utilizadas nos EUA. No Ceará, é conhecido por 

cangalha ou manzuá (IVO et ali, 2013: 64), diferenciando sua aparência dos covos de lagosta 

potiguares.  

Até então, segundo depoimentos dos entrevistados, a pesca industrializada na zona 

litorânea próxima a Maracajaú ocorria apenas com barcos motorizados sob bandeira estrangeira 

ou de frotas localizadas no vizinho estado do Ceará. 

Figura 62: Manzuá cearense 2 

2  Fonte: http://www.acidadeicapui.com.br/2010/09 acessado em 30 de junho de 2017, 22h00 

http://www.acidadeicapui.com.br/2010/09
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Durante a pesquisa bibliográfica, encontramos no sítio da Hemeroteca da Biblioteca 

Nacional a primeira propaganda comercial de uma empresa de exportação de lagosta no Rio 

Grande do Norte, publicada no Diário de Natal em 11 de maio de 1966. 

Essa propaganda ratifica a nossa afirmação inicial de que não havia o comércio local 

nem empresas ligadas à pesca industrial da lagosta no Rio Grande do Norte, introduzidas 

somente após a segunda metade da década de 1960. 

Figura 63 – Propaganda no Diário de Natal. Fonte: www.bn.br 
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Surgindo assim o que era considerada uma nova época de riquezas oriundas do mar, 

também passaram a ter mais afluência os atravessadores, investindo na compra direta aos 

comerciantes e a alguns pescadores dos seus produtos, tendo elevados lucros como retorno 

financeiro. 

Para pescadores como o senhor Assis que em seu depoimento afirma ter começado a 

pescar com 14 anos de idade, sendo que naquele tempo era muito difícil e sofrida a atividade 

da pesca artesanal. Ponto. De acordo com o informante quase não existia atravessador para 

comprar o peixe. Dessa forma, ou levava o peixe para comer em casa, onde faltavam outros 

gêneros alimentícios como a farinha de mandioca, ou era forçado a vender o peixe por qualquer 

preço. É digno de reflexão esse depoimento, onde o pescador enaltece a ação do atravessador, 

ou seja, em virtude do isolamento da comunidade de Maracajaú e a falta de meios para 

conservar o peixe, a figura do atravessador é um mal necessário. 

O comerciante que ia buscar in loco os frutos do mar e outros produtos da comunidade 

de pescadores artesanais de Maracajaú, como o hoje empresário André Rabelo (Natal, 1954), 

trazia para Natal as mercadorias em veículos dotados de caixas refrigeradas, as revendendo nos 

mais diversos estabelecimentos, como mercados e restaurantes e também a consumidores 

particulares, sob encomenda. Esclarece que, enquanto atravessador, sua atuação se limitava 

basicamente na compra de peixes ao senhor Francisco Varela, proprietário de currais de pesca 

e lagosta ao comerciante Babau, que mantinha respectivamente uma espécie de monopólio, 

senhores de maior poder aquisitivo em Maracajaú, o que lhes possibilitava armazenar em 

ambiente refrigerado os produtos comercializados. 

Caçando no fundo do mar: o mergulho 

Nas décadas de 1970 e 1980, além dos estudantes universitários adeptos do movimento 

contracultura, Maracajaú passou a ser frequentada também por jovens pertencentes a famílias 

tradicionais da classe média alta potiguar e diversos profissionais liberais, no intuito de lá 

praticar a caça submarina, cujo material básico utilizado era importado e de elevado poder 

aquisitivo, como máscaras, respiradores, cinturões de chumbo, nadadeiras, garrafas de ar 

comprimido dotados de válvulas de escape, aparelhos medidores de pressão, relógios de 

mergulho e armas diversas, variando desde as mais simples onde o arpão era lançado por tubos 

de látex, até as mais sofisticadas, com sistema de lançamento a ar comprimido que eram dotadas 

de carretilha com linha para recolhimento das presas e até mesmo arpões com a ponta explosiva, 

que logo tiveram sua venda e utilização proibidas pelas autoridades governamentais. 
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Como resultado, aos poucos os pescadores juntavam dinheiro, economizando para 

investir em equipamentos de mergulho, aumentando assim a performance e raio de ação na 

captura da lagosta e também de peixes de grande porte como o mero, atualmente em extinção. 

Com a melhoria do poder aquisitivo dos antigos pescadores artesanais que começaram 

a se dedicar à captura da lagosta, o material esportivo de caça submarina, ainda de elevados 

preços de aquisição, passou a ser visto com mais frequência nas praias do litoral potiguar, 

mormente naquelas em que era praticado o mergulho como forma de aumentar a produtividade 

da pesca, perdendo a classe dominante a exclusividade da posse do equipamento necessário. 

Figura 64: Mergulhadores e jangada de pau – anos 70 (Acervo Fernando de Góes Filho) 

Havia também famílias residentes em Natal e que possuíam casas de veraneio em 

Maracajaú, adeptos das mais diversas modalidades de pesca amadora e esportes náuticos, onde 

a riqueza da biodiversidade e do clima propiciavam momentos de puro lazer.  

De acordo com o hoje empresário no ramo da hotelaria e atleta na época, Amaro Jordão 

(Natal, 1955), nas décadas de 1970 e 1980 ele e seus amigos iam aos parrachos de Maracajaú 

praticar mergulho e caça submarina. O empresário reconhece que a caça submarina na realidade 

representa um mergulho de pesca predatória e que matavam e comiam os muitos peixes que 

caçavam. 
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Em tempo, convém esclarecer que o uso do arpão nos mergulhos não é considerado 

pesca submarina e sim caça submarina, termo internacionalmente adotado, pois não envolve o 

uso de iscas ou armadilhas, mas o de uma arma letal. 

De acordo com o informante Amaro Jordão, na década de 1970 havia ainda outras 

variedades de modalidades de pesca que atraíam os pescadores esportivos e amadores, as 

praticando como hobby em Maracajaú. Algumas outras  destas modalidades eram  a pesca de 

linha nos cabeços e com carretilha ou molinete na beira-mar, onde o pescador artesanal usava 

redes como o mangote e o tresmalho, sendo uma praia que impressionava pela pesca, citando a 

abundância do peixe mero, com registros da captura de exemplares com mais de 180 

quilogramas, geralmente com arpão. 

Figura 65: Mergulhadores com arpão – anos 70 (Acervo Fernando de Góes Filho) 

A indústria sem chaminés 

Com o rápido incremento no número de veranistas e outros visitantes, principalmente 

por ser uma zona propícia ao mergulho em pouca profundidade, surge a indústria sem chaminés, 

como é conhecido o turismo, passando Maracajaú na década de 1980 a dispor de pequenas 

pousadas e guias locais para levarem os turistas a passeios nos parrachos. 
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Durante o início da década de 1980 o fotógrafo profissional Jaeci Emerenciano Galvão 

Júnior comprou um imóvel em Maracajaú, passando a frequentá-la conjuntamente com a esposa 

e filhos como veranista. Segundo seu depoimento, um morador local conhecido por Risadinha 

serviu de guia a um turista paranaense chamado César, para mergulhar nos parrachos. 

Empreendedor, César investiu no turismo de mergulho: a pioneira Maracajaú Dive. 

Percebendo também a ausência de locais para a hospedagem dos visitantes, convenceu Jaeci e 

sua esposa a transformarem a casa de veraneio em pousada, o primeiro estabelecimento do setor 

hoteleiro. 

Outro antigo veranista e atualmente proprietário de pousada, o senhor Amaro Jordão 

ratifica as informações dadas por Jaeci Júnior, no que se refere ao surgimento dos primeiros 

empreendimentos voltados ao turismo, ressaltando que hoje Maracajaú representa uma área 

essencialmente turística. onde o maior atrativo é o mergulho nos parrachos, área já não mais 

totalmente aberta à pesca artesanal como antes. 

Como já afirmado, grande parte dos pescadores e seus filhos hoje estão empregados em 

atividades relacionadas diretamente com o turismo. De certa forma, segundo o senhor Amaro 

Jordão, entre as décadas de 1980 e 2000, a pesca artesanal deixou de ser predatória para uma 

pesca mais consciente, organizada com a Colônia de Pescadores. 

Não podemos nos esquivar, em contraponto, de fazer o registro de como alguns 

pescadores envolvidos na atividade da captura da lagosta sentem o impacto do turismo em 

relação à pesca. 

De acordo com os pescadores a criação da APA - restringiu a área de pesca ao mesmo 

tempo permitindo que a maior área de parrachos fosse destinada às empresas de turismo. Tudo 

isto rigidamente regulamentado e fiscalizado por órgãos estatais. 

O nosso colaborador Assis (Maracajaú, 1969), hoje dono de um restaurante com a sua 

esposa Jacilene, antigo pescador nos parrachos de lagosta no mergulho e caçador de peixes com 

arpão, informa que somente é liberada a pesca artesanal, sendo proibidas por lei as modalidades 

que praticava, reconhecendo serem predatórias. 

Segundo o empresário Amaro Jordão, apesar de haver toda uma rigorosa fiscalização 

pelo IBAMA e IDEMA, a cobrança de multas pesadíssimas, pelo que ele acompanhou nas 

décadas em que frequentava Maracajaú, a produção atual de lagosta não chega sequer a 10% 

do que era. Por não concordar com a pesca clandestina e predatória, seu estabelecimento não 

compra lagosta e sequer consta no cardápio do restaurante da sua pousada. 
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No setor econômico do turismo, há atualmente uma diversificação nos serviços 

disponibilizados aos visitantes: além das pousadas, hotéis, passeios de barco e de buggy, 

mergulho, há também empresas dedicadas a trilhas pela região em quadriciclo, dentre as quais 

se destaca a pertencente a Gilvânia (Maracajaú, 1979), uma das filhas do pescador Pedrinho. 

Segundo ela, com a atividade turística sua família melhorou em muito a situação 

financeira, compartilhando com seu pai e irmãos um barco equipado para o turismo de 

mergulho. 

De acordo com a informante os rendimentos foram suficientes para que investissem em 

uma frota de quadriciclos e buggy destinada a passeios com turistas nas dunas, trilhas e beira-

mar. Se para Gilvânia e sua família o turismo trouxe benefícios, os tornando bem-sucedidos 

financeiramente, ela reconhece e concorda com o senhor Hamilton (Martins, 1966), que 

também traz problemas sociais, como a prostituição e as drogas. A maconha, segundo relatos, 

era oferecida aos mergulhadores como um meio de melhorar a performance na pesca da lagosta. 

Se tradicionalmente, as comunidades de pescadores artesanais camponeses eram 

formadas por famílias extensas prole e as novas gerações desde cedo acompanhavam os mais 

velhos nas atividades voltadas à subsistência, através da pesca e também da agricultura, com a 

entrada do turismo em Maracajaú, houve inicialmente uma ruptura nessa estrutura de 

reprodução social. A partir dessa fissão as gerações já não se dedicam exclusivamente à pesca 

e à agricultura, passando a constituir um contingente de mão-de-obra voltado para o turismo. 

Gilvânia conclui seu depoimento afirmando que todos os seus filhos e sobrinhos são 

todos trabalhadores. Quase todos os seu parentes trabalham na sua empresa, agradecendo a 

Deus não ser nenhum deles usuário de drogas.  

Outro exemplo de um filho de pescador – Erivaldo (Maracajaú, 1976), filho de Luís e 

Geralda – que profissionalmente também desenvolve atividades ligadas ao turismo, assim como 

seus irmãos Eriberto, Jacilene e Janete, afirma que desde cedo pescava com o pai, aos doze anos 

de idade, para ajudar no sustento da sua família. 

Com o conhecimento adquirido por Erivaldo junto ao seu pai, mestre Luís, 

principalmente relativo aos segredos do mergulho, conhecimento dos corais e peixes, ficou 

facilitado seu emprego no turismo, área em que trabalha já há vinte anos, onde foi assimilando 

práticas e conhecimentos e se tornando um profissional respeitado em Maracajaú.  

Paralelamente à aceleração do desenvolvimento do distrito de Maracajaú, a partir do 

boom da lagosta e do turismo ecológico, passaram simultaneamente a ocorrer a especulação 

imobiliária, a valorização da “rua da frente” e o êxodo dos antigos moradores da comunidade 
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para áreas mais distantes da faixa litorânea, fenômeno migratório muito frequente nas regiões 

praieiras. 

A busca inescrupulosa por lucros fáceis fez com que muitos corretores de imóveis 

ludibriassem investidores incautos e ansiosos pela posse de casas de veraneio, chegando a haver 

casos de venda de terrenos em área alagadiça ou que ultrapassavam a “linha da maré”. Diversos 

depoimentos se referem aos resultados desastrosos e impactos negativos sobre a comunidade, 

causados pela breve especulação imobiliária em Maracajaú. 

PRANCHA IV 

Casas de veranistas destruídas pelo mar. (Acervo Jaeci Jr.) 

A ação danosa causada pela especulação imobiliária, originada do desejo consumista 

pequeno-burguês de possuir casas de veraneio “de frente para o mar”, fez girar um mercado de 

alto lucro para vendedores inescrupulosos, sendo que foram vendidos diversos terrenos em 

áreas caracterizadas por ciclos de longa duração de marés e bancos de areia, sempre ocorrendo 

o retorno das águas do mar e consequente alagamento.

Essa situação catastrófica não foi percebida apenas por Jaeci Junior, mas principalmente 

pelos habitantes naturais de Maracajaú, conhecedores que são dos movimentos da maré, como 

o senhor Raimundo “Bica” (Maracajaú, 1959), que relaciona o avanço da maré com a

diminuição quantitativa dos peixes, pois ele exerce a profissão de vendedor de peixe.

(...) depois que o pessoal começou a vender as casas da rua da praia, o pessoal 
começou a construir muro, essas coisas, aí a maré também não respeitou, chega, 
bate, arromba o muro, ai vai arriando, vai arriando as casas, que arriou muito as 
casas, a exemplo tem seu Belo, era a casinha de palha, no morro com os 
coqueiros, que o pessoal se deitava por ali, e todo mundo deitava de tarde, 
almoçava e ia pra praia, tomava um ventinho, aí começaram a vender, a maré 
começou a subir, e arriou quase tudo ali, que nem o senhor sabe né? Fizeram 
umas casas arriou, e por isso é diferente de antigamente, hoje em dia o tempo 
de a gente agora tá mais diferente do que antigamente nesse sentido, dava muito 
peixe agora dá muito pouco... (Entrevista com Raimundo “Bica”, 2017). 
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Figura 66 – Ruínas de casa levadas pelo mar (Acervo Jaeci Junior) 

 

 Um ditado popular corrente entre os pescadores de Maracajaú é de que o mar é a criação 

de Deus mais honesta que há, pois ele devolve tudo o que não lhe pertence, ao mesmo tempo 

em que vem buscar a única coisa que o Criador deu: o território. De acordo com o entrevistado 

Romualdo (Maracajaú, 1974), não se vê sequer uma casinha de pescador derrubada pela maré, 

pois o conhecimento deles sobre as marés faz com que, desde antes dos tempos em que 

chegavam os veranistas e especuladores, suas casas fossem reservadamente construídas 

afastadas da beira da praia porque, segundo seu raciocínio lógico, o pescador quer a beira da 

praia para trabalhar, não para se apossar.  

Com a modificação da área banhada pelo mar, causada pela edificação de casas de 

veraneio, as correntezas e movimentos da maré foram artificialmente sendo modificadas, assim 

como o movimento resultante do deslocamento de bancos de areia, o mar “avançou” sobre áreas 

onde anteriormente havia coqueiros, ou seja, benfeitorias demarcadoras dos limites do espaço 

privado, costume secular das comunidades de pescadores artesanais do litoral nordestino, 

provocando a morte e a derrubada dos coqueiros mais próximos à linha da maré. 

Note-se, na parte superior da fotografia, os escombros de uma casa de veranista, onde 

uma plataforma artificial serviu de alicerce, evidenciando a construção em um local que um 

pescador jamais construiria uma moradia para sua família. 
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Figura 67 – Coqueiros mortos pelo avanço do mar. (Acervo Jaeci Junior) 

 

A pescaria de peixe em Maracajaú - mudanças 

Em razão da dificuldade na obtenção de material industrializado para a pesca, como a 

fibra vegetal de tucum, a linha de algodão ou, posteriormente, de fios de nylon, conforme o 

mestre Otacílio, na pesca de linha era utilizado pelos pescadores artesanais, em substituição, o 

fio de arame de cobre retirado de bobinas elétricas. 

Esse uso nos era totalmente desconhecido, apesar de contar com toda uma experiência 

que obtivemos na pesca esportiva por mais de quatro décadas de prática, da mesma forma que 

suponho que também o seja para a imensa maioria dos pescadores na atualidade. O seguinte 

trecho da entrevista com o mestre José (Maracajaú, 1958) reforça nossa afirmação, ratificando 

ao mesmo tempo o depoimento do mestre Otacílio: 
O arame, era amarelo o arame, eu não cheguei a pescar com ele não, mas papai 
pescou muito e eu alcancei papai pescar com arame, e tinha a pindaúba, as varas, 
aí nesse tempo o curral dava muito peixe, ai tinha os currais, aí vinha aquelas 
cargas de varas, encostava ali, aí ele falava com o dono e ele deixava cada um 
pegar uma vara pescar, (inaudível), pra pescar lá fora com uma vara, aí com a 
vara não dava, era com uma linha, aí pegava essa água do mangue, aí quando 
ela ficava bem durinha, aí pegava um bocado de folha de aroeira, estirava ela, 
num coqueiro pra outro, aí esticava com a folha de aroeira, ela ficava bem 
durinha. (Entrevista com o mestre José, 2017). 
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 Quando as linhas de algodão mercerizado, ou seja, tratadas quimicamente para aumentar 

a durabilidade, passaram a ser produzidas no Brasil, diminuindo o valor final de aquisição, 

principalmente pela Algodoeira São Miguel, fábrica montada no Rio Grande do Norte por uma 

empresa inglesa (Linhas Corrente), os pescadores artesanais foram abandonando o secular uso 

daquelas feitas com a fibra do tucum, porém sem abandonar seus métodos de confecção de 

linha, com artefatos que remontam aos tempos anteriores à colonização europeia, conforme 

relatos deixados por cronistas e viajantes. 
É, esse mesmo, mas trouxia ela no carrinho, era um curripio que rodava, aí fazia 
da grossura que queria pra pescar, por que não tinha nylon, aí quando começou 
a aparecer nylon, era difícil de pegar o peixe, aí já foi na minha época, aí era 
difícil pegar o peixe com o anzol vindo no queixo dele, aí nylon ele não tinha 
costume, a linha do outro era grossa, nylon ele engolia com tudo, só vinha 
embuchado, aí a gente só pesca com nylon hoje, arame de aço hoje acabou, 
agora só ficou o arame de aço do branco, a gente faz o impú pra pegar o peixe 
que tem dentro. (Entrevista com o mestre José, 2017). 
 

Contrapondo ao presente as condições de um passado não muito remoto, relativas à 

biodiversidade da ictiofauna nos parrachos de Maracajaú, o mestre Otacílio ratifica a outrora 

fartura que lá se presenciava, provavelmente devido à não-existência da pesca predatória, ao 

relevo submarino não permitir a pesca de barcos motorizados das empresas de pesca industrial 

e os caminhos e assentamentos de seus pesqueiros se constituírem em segredo dos poucos 

mestres existentes naquela praia: 
(...) o peixe fechava em cima, tinha peixe demais, agora a gente encontra alguns 
aqui e acolá, mas tinha peixe, tinha peixe, no parracho tinha peixe, xira, biquara, 
gato, piraúna, mariquita, caraúna, paru, bodião de não sei quantas qualidades, 
cambuba, meu amigo era um tapete em cima da pedra muitas vezes eu queria 
tirar o anzol da pedra e eu tinha que tanger os peixes pra não bater nos meus 
olhos, sem máscara sem nada, era peixe demais, era um tapete do tamanho que 
era o parracho, do tamanho que a gente mergulhava, de todas as qualidades eu 
cansei de contar da pesca, é isso. (Entrevista com o mestre Otacílio, 2017). 

 

 Uma das principais mudanças na pesca artesanal em Maracajaú, decorrente da 

desativação dos currais de peixe, é a utilização de redes industrializadas de nylon ou de 

multifilamento. A piscosidade sazonal, notadamente nos meses de verão e as safras, permanece 

apesar da pesca industrial predatória que tem levado ao processo de extinção de algumas 

espécies, como o mero e o cangulo. 

 O cangulo, mesmo não possuindo um preço expressivo no mercado, está praticamente 

extinto em Maracajaú, conforme informações coletadas durante a pesquisa. 
Sumiu, só pega ele lá fora no correr de 60 braças, de fundura, profundidade, e 
nas ilhas, nas ilhas tem muito, né? Que esses naviozinhos de pesca pega muito, 
esses barcos de pesca que vão pra essas ilhas pega, tem aquelas curuba que 
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ninguém sabe mesmo dele, cangulo mesmo, o caba que ele vem até carregar, 
carrega. Na minha época eu tive em torno, assim foi, a gente ia lá no mercado 
do peixe, só tinha uns 2kg de cangulo, era até bonito, mas o caba tinha vendido 
num instante uns 100kg de cangulo, mas barco de pesca lá fora mesmo nas ilhas, 
por esses cantos, porque eu, por aí mesmo, difícil, porque de primeiro, a gente 
arriava, vixe maria a gente queria pegar o menorzinho, que era pra fazer uma 
isca, e num podia com ele, fazia a isca mesmo dele, era, fazia a isca dele... Era 
uma coisa demais, a gente já vendia ele pra isca, pra iscar o covo de lagosta, era 
quem queria comprar aqui? Era demais, escaldado muito bom que a gente 
comia. (Entrevista com o mestre Luís Gomes, 2017). 

 

 Para quem desconheça a importância do cangulo para a cultura potiguar, o consumo 

deste peixe de pouco valor comercial originou a alcunha generalizante para os habitantes dos 

antigos bairros natalenses da Ribeira e Rocas, que dele faziam a fonte básica de proteína animal: 

canguleiros. Já os habitantes dos bairros da Cidade Alta e Petrópolis, com maior poder 

aquisitivo faziam do xaréu o peixe favorito na alimentação, motivo pelo qual tinham a alcunha 

de xarias. 

De acordo com Cascudo (1999), embates violentos ocorriam entre os xarias e os 

canguleiros. Durante as entrevistas, também foi para mim motivo de surpresa esse processo de 

extinção pelo qual passa um peixe há não muito tempo abundante, como o cangulo. 

Conforme os informantes Edmilson (Maracajaú, 1989),  e mestre José, em Maracajaú 

tal peixe já foi muito abundante nos parrachos, não sendo vendido, mas sim comido pelos 

pescadores. Após surgirem as empresas lagosteiras, o mestre José afirma que a única forma de 

vender o cangulo era levando para as empresas em Rio do Fogo que usavam essa espécie como 

isca para atrair as lagostas. Seria o seu uso em grandes quantidades um fator responsável pela 

diminuição da espécie? 

De acordo com a Prof.ª Eneida Paiva, hoje em Maracajaú o xaréu é pescado por jangadas 

maiores, no mesmo período do defeso da lagosta. Há poucos anos, ocorreu uma pescaria onde 

mais de cinco toneladas da espécie foram capturadas. Como os peixes são limpos na beira da 

praia, as areias ficaram repletas de sangue e vísceras, atraindo urubus, animais domésticos e 

uma variedade de espécies da fauna marinha, pois o pescador sabe da importância para o meio-

ambiente dessa tradição de limpar o pescado à beira-mar. No mesmo dia, a professora 

presenciou uma turista reclamando daquilo que lhe representava, nas palavras da própria turista, 

“nojento”. De pronto, esclareceu à turista os valores culturais e ecológicos que presenciara. 
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PRANCHA V 

 

  

  
 Cardume de xaréus e limpeza de peixes à beira-mar (Acervo Jaeci Junior)  

  

Nas páginas a seguir, apresentamos uma planilha contendo os nomes locais dos peixes 

comuns em Maracajaú, nomenclatura científica, habitat  e classificação comercial dos mesmos, 

coletando os dados em entrevistas e em pesquisa bibliográfica específica na área da Biologia 

(IHERING, 1940 e 1946; LESSA e NÓBREGA, 2000; NOMURA, 1984). 
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PEIXES EM MARACAJAÚ: HABITAT e CLASSIFICAÇÃO COMERCIAL 

NOME EM 
MARACAJAÚ 

 
NOME CIENTÍFICO 

 

 
HABITAT 

 
CLASS. 

 
Agulhão Strongylura timucu Paredes 3 
Agulhão-de-vela Istiophorus nigricans Paredes 3 
Agulhinha Hemiramphus brasiliensis Terra 2 
Albacora Germo alalunga Paredes 2 
Albacora de lage Neothunnus albacores Paredes 2 
Arabaiana Seriola carolinensis Fora 2 
Aracanquira Alectis ciliaris Terra 2 
Arenque Xenomelaniris brasiliensis Terra 3 
Ariocó Lutjanus synagris Terra 2 
Arraia Dasyatis orbicularis Terra 3 
Arraia pintada Aetobatus nari-nari Terra 3 
Arraia-lixa Dasyatis gymnura Terra 3 
Avoador Hirundichthys afins Fora 3 
Bagre Arius barbus Terra - 
Bagre-amarelo Arius spixii Terra - 
Baiacu-caixão Lactophrys trigonus Terra - 
Baiacu-de-espinho  Chilomycterus spinosus Terra - 
Baiacu-guarajuba Lagocephalus laevigatus Terra - 
Barbudo Polydactilus virginicus Terra 2 
Barbudo-roxo Polynemus virginicus Terra 1 
Beijupirá  Rachycentron canadus Fora 1 
Bicuda Sphyraenidae barracuda Paredes 2 
Biquara Haemulon sciurus Pedra 3 
Boca-mole Cynoscion jamaicensis Terra 3 
Bodião Sparisoma amplum Pedra 3 
Bonito Gymnosarda alleterata Fora 3 
Cação Scoliodon terrae-novae Pedra 3 
Cação-lixa Nebrius cirratum Pedra 3 
Camurim Centropomus ensiferus Terra 1 
Camurupim Tarpon atlanticus Terra 3 
Cangulo Balistes carolinensis Pedra 3 
Caranha Lutjanus griseus Terra 2 
Carapeba Diapterus rhombeus Terra 3 
Carapicu Diapterus brasilianus Terra 3 
Caraúna Cephalopolis fulvus Pedra 3 
Cavala Scomberomorus cavalla Fora 2 
Cavala branca Scomberomorus regalis Terra 1 
Cioba Lutjanis analis Fora 1 
Curimã Mugil cephalus Terra 3 
Dentão Lutjanus vivanus Terra 1 
Dourado Coryphaena hippurus Paredes 2 
Enxada Chaetodipterus faber Pedra 3 
Espada Trichiurus lepturus Terra 3 
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Galinho da costa Selene setapinnis Terra 2 
Galo-do-alto Selene vomer Fora 1 
Garabebéu Trachinotus falcatus Terra 2 
Garajuba Selar crumenophthalmus Terra 2 
Garaximbora Caranx guara Terra 2 
Garoupa Dermatolepis inermis Pedra 1 
Gato Alphestes alfer Pedra 3 
Guaiuba Ocyurus chrysurus Pedra 3 
Judeu Menticirrhus americanus Terra 3 
Mariquita Holocentrus ascensionais Pedra 3 
Mero Epinephelus itaiara EXTINÇÃO - 
Moré Chonophorus tajacica Terra - 
Moreia Awaous tajacica Pedra 3 
Niquim Scorpaena brasilensis Pedra - 
Olho-de-vidro Priachantus arenatus Pedra 3 
Palombeta Chloroscombrus chrysurus Terra 3 
Paru Pomacanthus arcuatus Pedra 3 
Peixe-morcego Oncocephalus longirostris Pedra - 
Peixe-rei Xenomelaniris brasiliensis Fora 2 
Pescada amarela Cynoscion guatucupa Terra 2 
Pescada branca Cynoscion virescens Terra 1 
Piolho Echeneis naucrates Fora - 
Pirambu Anisotremus surinamensis Pedra 3 
Piraúna Cephalopholis cruentata Pedra 3 
Sabão Rypticus saponaceus Pedra 3 
Saberé Eupomacentrus caudalis Terra - 
Salema Anisotremus virginicus Pedra 3 
Saramonete Mullus surmuletus Pedra 3 
Sardinha Opisthonema oglinum Terra 3 
Serigado Epinephelus tigris Pedra 1 
Serrinha Scomberomorus brasiliensis Terra 1 
Sicuri Carcharhinus limbatus Pedra 3 
Solha Paralichthys brasiliensis Terra - 
Tainha Mugil brasiliensis Terra 3 
Tintureira Sphyrna zygaena Pedra 3 
Ubarana Albula vulpes Terra 3 
Xaréu Caranx hippos Terra 2 
Xira Haemulon carbonarius Pedra 3 
Zumbi Anisotremus bicolor Pedra 3 

 

Cultura, diversão e arte 

De acordo com as entrevistas, com a chegada do turismo as novas gerações ocupam 

atividades e possuem desejos e necessidades que não existiam anteriormente na comunidade de 

pescadores de Maracajaú, mormente as de âmbito cultural. 
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Maracajaú há tempos deixou de se destacar como uma praia grande produtora de 

pescado e, por lecionar Sociologia no nível médio, tem observado as mudanças e 

transformações na comunidade a partir da chegada do turismo e tem um olhar crítico sobre se 

o que essa atividade trouxe a reboque representaria uma espécie de desenvolvimento, pois se 

de um lado gerou renda e empregos, descaracterizou a principal arte local, a arte da pescaria. 

Seus alunos já não mais debatem essa arte, pois exercem atividades ligadas ao turismo, essa é 

a mudança, assim como algumas profissões deixaram de existir, como as tradicionais rendeiras. 

(PAIVA, 1987). 

 Em decorrência das trocas culturais no contato com os turistas, até mesmo do processo 

de globalização que a humanidade vivencia na atualidade, trazendo consigo a democratização 

no acesso à informação via world wide web, durante nossas visitas a Maracajaú por diversas 

vezes foram observados jovens adolescentes sentados na calçada dos estabelecimentos 

relacionados com o turismo, como pousadas e restaurantes, manuseando contemplativamente 

aparelhos de telefonia celular. Esse modo de agir está relacionado com o acesso às redes wi-fi 

dos estabelecimentos... 

 De acordo com a nossa informante Prof.ª Eneida Varela de Paiva, durante os contatos 

que mantivemos sobre as mudanças culturais ocorridas em Maracajaú, além da alimentar, nos 

deixou um relato acerca das adaptações que levaram ao desaparecimento de algumas 

manifestações populares locais, como por exemplo as danças do período natalino, os blocos 

carnavalescos, além da miscigenação em outras, como nas festas juninas. Convém salientar que 

todas as manifestações a que se referiu são resultado de trocas culturais: o bloco dos índios, a 

quadrilha, o pastoril, a lapinha, a música latina e o funk. 

 
Então assim, houve toda essa mudança, mudou as profissões, mudaram as 
profissões, mudaram a cultura alimentar, tá certo? Mudaram o estilo de música, 
aqui nós tínhamos, no meu trabalho eu cito o bloco dos índios que saiam no 
carnaval, nunca mais saiu, aqui você não dança, a quadrilha é estilizada no são 
João, eu observo tudo isso, tudo de camisetinha igual, entendeu? Então mudou...  
(...) Não é, não tem nada, não existe mais o pastoril, não existe mais a lapinha, 
sumiram, sumiram, Mauro Boquinha não toca mais o violão dele com Perfídia, 
você não vê mais isso, o que você vê é funk... (Entrevista com Eneida Varela 
de Paiva, 2016). 
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PRANCHA VI 
 
 

  
  

  
Bloco de Índios “Tupy Guarany” (Acervo Jaeci Junior) 

  
 

 Com a chegada das chuvas, após um longo período de estiagem – por volta de seis anos, 

de acordo com os nossos informantes – as lagoas e os riachos que caracterizam a região 

localizada próxima às dunas móveis voltaram aos níveis anteriores à seca. 

 Vivenciamos a oportunidade de presenciar o fim do ciclo que desfigurara a rede 

hidrográfica de Maracajaú, responsável pela toponímia tupi: água onde bebe o gato-do-mato. 

De imediato, providenciamos a coleta de depoimentos e presenciamos alguns rapazes portando 

miniaturas das embarcações típicas dos pescadores artesanais daquela comunidade. 

 Um deles, conhecido por Paulo, nos relatou que era folguedo tradicional, em épocas de 

chuva, os meninos construírem essas miniaturas e, nos riachos e lagoas, promoverem “regatas”, 

pois os barquinhos eram construídos com todos os detalhes dos usados na pesca, inclusive a 

navegabilidade. 

 Nas páginas a seguir, prancha com fotografias desses “brinquedos”, construídos com o 

comprimento por volta de 80 cm, manifestação de cultura e arte locais que aos poucos estão 

deixando de existir. 
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PRANCHA VII 

  
Catraia Bóias da catraia (isopor) 

  
Jangada de pau Paquete de porão 

  
Paquete de bóia Bóias do paquete (isopor) 

  
Paquete de rabeta Motor com rabeta 

Miniaturas navegáveis das embarcações de Maracajaú (Acervo do autor). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Durante todas as fases de elaboração desta pesquisa, buscamos fontes primárias e 

informações que pudessem comprovar que nem sempre a lagosta era considerada no Brasil uma 

mercadoria de alto valor para a exportação e, no litoral nordestino até meados da década de 

1960, chegava a ser rejeitada para o consumo humano, sendo a ela atribuída a pecha de geradora 

de doenças inflamatórias e utilizada como isca para peixes de boa aceitação no mercado 

consumidor interno. 

Na pesquisa bibliográfica, foram obtidos sucessos relevantes a partir de reportagens em 

revistas e jornais da época, incluindo fatos inusitados como a expulsão de um espanhol em 

1957, de um clube da elite cearense, pelo simples fato de haver solicitado na cozinha o preparo 

de lagostas por ele capturadas. 

Essa busca foi inicialmente direcionada para detalhar o incidente internacional que 

envolveu os governos da França e do Brasil durante a gestão de João Goulart, a Guerra da 

Lagosta, pois o consideramos representar um marco na introdução da pesca industrial do 

crustáceo no nordeste brasileiro. 

Finalizadas as hostilidades entre os dois países, alguns empresários resolveram investir 

na pesca industrial da lagosta, obtendo assim elevadíssimos lucros com a introdução dessa 

mercadoria. 

Entretanto, faltavam elementos de infraestrutura nas comunidades de pescadores 

artesanais localizadas justamente em algumas praias, onde fatores climáticos e do relevo 

submarino eram mais favoráveis ao habitat ideal para os ciclos de vida da lagosta. 

Além da precariedade do acesso rodoviário, os pescadores artesanais não eram 

submetidos às relações de produção capitalista, sendo necessária a venda da força de trabalho 

ao patrão, em um processo de proletarização. 

Maracajaú, uma das comunidades de pescadores artesanais que viria a se tornar um dos 

mais importantes centros produtores da lagosta, passou a ser alvo de investimentos privados e 

estatais, como o acesso rodoviário e o fornecimento de água e energia elétrica. Com esses 

investimentos, mudanças na organização social induziram os habitantes a promoverem 

adaptações para as devidas adequações às novas oportunidades surgidas com a pesca da lagosta. 

Como conhecíamos a comunidade desde a década de 1970, essas mudanças eram 

perceptíveis, apesar de não a visitar por mais de trinta anos. Dentro desse raciocínio, Maracajaú 

passou a representar o recorte espacial desta pesquisa. 
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Por se tratar de uma pesquisa etnográfica, além da fase bibliográfica providenciamos 

uma série de entrevistas abertas onde o foco central era o olhar do outro, ou seja, como os 

moradores de Maracajaú percebem as mudanças e adaptações ocorridas entre a década de 1960 

e nossos dias. 

Como de praxe, valiosíssimas informações nos foram concedidas pelos habitantes mais 

antigos daquela comunidade, principalmente os mestres, profundos conhecedores da história e 

cultura locais, notadamente as relacionadas à pesca artesanal, práticas que desapareceram ou 

foram substituídas por novas técnicas. Nenhum deles, contudo, recordava da Guerra da 

Lagosta, desconhecimento que atribuímos ao isolamento de Maracajaú na década de 1960. 

Nesses depoimentos pudemos constatar que, com a divulgação inicialmente nacional de 

Maracajaú e suas belezas naturais, empresas voltadas ao turismo aos poucos foram sendo 

implantadas, trazendo novas oportunidades de emprego para os seus habitantes, ou seja, mais 

mudanças e mais adaptações à nova realidade, proporcionando positivamente às novas gerações 

modos de subsistência diversificados não mais ligados diretamente à pesca, como nos tempos 

dos seus antepassados. 

Negativamente, acompanharam esse desenvolvimento as drogas e a prostituição. 

Com a aplicação de entrevistas abertas, todas filmadas para captar os gestos, as reações 

e até mesmo o silêncio muitas vezes revelador, obtivemos algumas informações relacionadas 

com a pesca que nos eram desconhecidas por completo, como por exemplo a utilização de fios 

de cobre como linha de pesca, o processo de extinção pelo qual passa o peixe cangulo, o método 

de captura da lagosta por eles denominado “empolvamento”. 

Um depoimento dos mais interessantes coletado foi o de um pescador valorizando a 

figura do atravessador, que para ele representava uma forma de sobreviver antes das mudanças 

ocorridas em Maracajaú, pois esse pescador hoje exerce atividades relacionadas com o turismo, 

proprietário junto com a esposa de um restaurante. 

Sobre o atravessador, é um discurso digno de destaque o proferido há quase um século 

por Debané (1924: 121), que se refere às relações comerciais do pescador artesanal com os 

atravessadores, exploração cujo combate foi, por sinal, uma das metas da missão do cruzador 

José Bonifácio não alcançadas no início do século XX, criando Colônias de Pescadores e que 

perdura até este início do século XXI. (transcrição ipsis litteris da edição original). 
O pescador é escravo do commerciante do peixe, é o mais escravizado dos 
escravos, porque, si não acceita logo e sem discussão o preço offerecido pelo 
mercante, ficar-lhe-a o peixe por conta sua, e estragando-se e apodrecendo, 
perde todos os seus esforços, toda a sua pena, todos os duros trabalhos que 
realizou, talvez com perigo de vida. (DEBANÉ, 1924: 121). 
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Durante a fase de coleta de depoimentos, percebemos como a pesca de mergulho com o 

uso do compressor se constitui em um assunto “tabu”, não havendo depoimentos que 

revelassem tal método, tanto por ser proibido em função do caráter predatório, quanto por 

provocar nos mergulhadores danos neurológicos e físicos irreversíveis, inclusive a morte. 

O pescador de Maracajaú além de trabalhar e contar com Deus (chuva e clima) e a 

Natureza (terra e mar), agora conta também com o turismo, que é igualmente dependente das 

relações de reciprocidade dessa tríade: se faltar o peixe devido ao clima, há a lagosta e vice-

versa; se qualquer forma de pescaria estiver prejudicada, há as frutas da mata ou o passeio de 

mergulho. Se, por sua vez, os ventos ou a chuva não possibilitarem o mergulho, há os passeios 

de quadriciclo ou buggy. 

Por quase seis anos, segundo alguns depoimentos coletados, Maracajaú passou por um 

período de escassez de chuva, um período de seca que levou a maior parte das suas lagoas e 

riachos a um nível mínimo de água. Por sorte, na fase final da elaboração desta dissertação, as 

chuvas voltaram trazendo à comunidade esperanças renovadas de bonança pois, afinal, são 

pescadores artesanais camponeses. 

PRANCHA VIII 

O final da seca em Maracajaú – julho de 2017 (Acervo do autor) 
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A chuva, além dos benefícios à agricultura de subsistência e ao bioma próximo às fontes 

de água, também favorece a captura dos camarões, de acordo com os saberes dos que se 

dedicam a essa modalidade de pesca artesanal. Com o que eles chamam de “baldeamento”, ou 

seja, a mistura da água doce proveniente tanto das chuvas quanto dos riachos e maceiós com a 

água salgada. A diminuição da salinidade provoca a morte de muitas espécies que formam o 

plâncton da beira da praia, além de pequenos peixes. 

Como o camarão é sapróvoro, ou seja, se alimenta de matéria orgânica em 

decomposição, motivo pelo qual é chamado “urubu do mar”, decorridos alguns dias do 

baldeamento, ficando a água do mar “limpa”, esses crustáceos em grandes quantidades vão 

buscar alimentação na lama que se forma com os detritos orgânicos. Aproveitando o fato, os 

pescadores os capturam com os mangotes. 

Quanto às jornadas de trabalho, a comunidade de Maracajaú, apesar das mudanças, 

permanece com relações de produção dependentes do tempo e espaço ecológicos, em uma 

transição lenta que inclui as atividades ligadas ao turismo, diferenciando os horários de 

pousadas e restaurantes – estruturais – daqueles relacionados com as marés – ecológicos, como 

os passeios de quadriciclos e buggy à beira-mar e os mergulhos nos parrachos, sempre na maré 

seca. 

Quando já havíamos providenciado a finalização desta dissertação, a imprimindo após 

a numeração das páginas, figuras e sumário, tivemos acesso à Internet de uma informação 

importante: até 1920, nos Estados Unidos da América, era considerada “comida de pobre”, 

sendo servida como alimentação nos presídios e, nos séculos anteriores, sua produção era 

destinada à fabricação de fertilizantes e ao uso como isca de peixes. (informação contida em 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/10/151012_lagosta_ru e acessada em 

01/08/2017 08h26min). (ANEXO V). 

Em suma, nos sentimos cumpridores da tarefa de pesquisa a que nos propomos, 

reconhecendo haver passado momentos difíceis, mas muito aprendendo com os depoimentos e 

esperamos que a meta principal – transmitir o conhecimento adquirido, tenha sido atingido, 

disponibilizando informações que possam ser utilizadas por outros pesquisadores. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/10/151012_lagosta_ru
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ANEXO V  (DECRETO DE CRIAÇÃO DA APA DOS CORAIS) 
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Decreto nº 15.746, de 6 de junho de 2001. 
 

Cria a Área de Proteção Ambiental - APA 
dos Recifes de Corais nos Municípios de 
Maxaranguape, Rio do Fogo e Touros, e 
dá outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no uso de suas atribuições 
constitucionais, e tendo em vista o que consta dos arts. 18, “caput”, 19, VI, e 20, VII, e VIII, da 
Constituição Estadual, 

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1.º Fica declarada Área de Proteção Ambiental a região marinha que abrange a faixa costeira   
dos Municípios de Maxaranguape, Rio do Fogo  e Touros,  com a delimitação  geográfica constante 
do art. 3° deste Decreto. 

 
Parágrafo único. A declaração objeto deste artigo tem como  finalidade: 

 
I - proteger a biodiversidade e a vida marinha presentes na área com ocorrência de recifes de corais  
e suas adjacências; 

 
II - controlar e normatizar as práticas do ecoturismo comercial, do mergulho e da pesca local; 

 
II - desenvolver na comunidade local, nos empreendedores e nos visitantes uma  consciência  
ecológica e conservacionista sobre o patrimônio natural e os recursos ambientais marinhos; 

 
IV - incentivar a utilização de equipamentos de pesca artesanal ecologicamente corretos; 

 
V - incentivar a realização de pesquisas para a identificação e o comportamento dos organismos 
marinhos visando propiciar um maior conhecimento do  ecossistema. 

 
Art. 2.º A área referida no artigo anterior passa a denominar-se Área de Proteção Ambiental – APA 
dos Recifes de Corais e está inserida entre as seguintes coordenadas UTM: N – 9,443.000 m; S – 
9.394.000 m; L – 266.000 m; O – 224.000 m, cujo perímetro é definido pelos pontos descritos no 
Memorial Descritivo (Anexo II) e mapa apresentado no Anexo I. 

 
Art. 3.º Na APA dos Recifes de Corais serão permitidos os seguintes usos:  

I –exclusivamente a pesca artesanal, com utilização de linha e  anzol; 

II – visitação aos bancos de recifes de corais; 
 

III - o ecoturismo submarino para observação dos peixes e dos recifes de coral, utilizando 
equipamento autônomo ou em apnéia; 
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IV – a pesquisa científica de instituições com competência comprovada para o estudo de ambientes 
marinhos; 

 
Art. 4.º Ficam proibidas as seguintes atividades: 

 
I – pesca submarina na área de domínio dos Recifes de Corais, através de mergulho livre ou 
utilizando qualquer equipamento de ar comprimido; 

 
II – captura de peixes ornamentais (peixes dos Recifes de Coral), lagostas, e qualquer organismo 
aquático, exceto no caso do inciso IV do art. 3º; 

 
III – pesca de todo e qualquer organismo aquático, utilizando os seguintes  aparelhos: 

 
a) covos nos baixios de Maracajaú, do Rio do Fogo, de Cioba  e do Cação; 
b) redes de artefatos de pesca que possam acarretar qualquer degradação ambiental ao ecossistema 
Marinho local; 
c) arrastos com rede de porta; 
d) outros artefatos de pesca que possam acarretar qualquer degradação ambiental ao ecossistema 
marinho local. 

 
IV – coleta de substrato, tal como areia, lama, rocha, algas calcárias, cascalho, corais e todo e 
qualquer material orgânico ou inorgânico que esteja fixo, no substrato ou pertencente ao mesmo,  
salvo no caso do inciso IV do art. 3º; 

 
V – a lavagem de porões de qualquer tipo de embarcação, como também o despejo de óleo, seus 
derivados, outras substâncias químicas e lixo, ou poluentes em  geral; 

 
VI – alimentação de peixe, lagosta ou qualquer organismo aquático com produtos de origem 
industrializada. 

 
Art. 5.º Para efeito de exploração comercial das atividades e usos referidos nos incisos II e III do art. 
3º deste Decreto, deverá ser  instaurado processo licitatório, na forma da lei. 

 
Art. 6.º Fica constituído o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental - APA dos Recifes de 
Corais, como instância consultiva para o planejamento estratégico da  unidade. 

 
Art. 7.º O Conselho Gestor da APA dos Recifes de Corais será presidido pelo Diretor Geral do 
IDEMA, que terá como suplente o seu substituto legal ou técnico que vier a ser designado. 

 
Art. 8.° O Conselho Gestor da APA dos Recifes de Corais será composto pelo Diretor geral do 
IDEMA e por um membro representante de cada uma dos seguintes órgãos, entidades e segmentos: 

 
I – Secretaria de Estado do Turismo; 
II – Prefeitura Municipal de Touros; 
III – Prefeitura Municipal de Rio do Fogo; 
IV – Prefeitura Municipal de Maxaranguape; 
V – Empresários de turismo que praticam passeios marítimos na área da  APA; 
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VI – Mergulhadores; 
VII – Organização não governamental ambientalista sediada e atuante  nos Municípios abrangidos 
pela APA; 
VIII – Colônia de pescadores sediada  e atuante nos Municípios abrangidos pela APA; 
IX – Associação de moradores das praias dos Municípios de Touros, Rio do Fogo e Maxaranguape. 

 
Art. 9.° Poderão fazer parte do Conselho Gestor da APA dos Recifes de Corais os órgãos federais 
com atribuições e atuação na área, bem como organismos privados de âmbito nacional ou regional, 
cuja participação na gestão da APA seja  considerada relevante pelo Conselho. 

 
Parágrafo único. Cabe ao Conselho Gestor, no prazo de 90 (noventa) dias após a publicação deste 
Decreto, a elaboração do seu Regimento Interno, a ser submetido à apreciação do Conselho Estadual 
de Meio Ambiente - CONEMA. 

 
Art. 10. O Conselho Gestor deverá elaborar, no prazo de 120 (cento e vinte dias), após a aprovação   
de seu Regimento Interno, normas de caráter transitório que disciplinarão os usos e as atividades 
existentes na área da APA dos Recifes de Corais. 

 
Parágrafo único. As normas de que trata o “caput” deste artigo deverão ser submetidas à aprovação  
do CONEMA. 

 
Art. 11. O Zoneamento e o Plano de Manejo da APA dos Recifes de Corais de que trata o art. 6º 
identificarão as áreas e seus respectivos usos, bem como definirão as condições de utilização e 
ocupação dessas áreas, de acordo com o que estabelecem os arts. 4º e 5º e 6.° deste Decreto. 

 
Art. 12. Fica suspensa, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, a instalação de novas atividades, com 
fins comerciais, relacionadas aos usos estabelecidos nos incisos II e III do art. 3º deste Decreto. 

 
Parágrafo único. No prazo de que trata o “caput” deste artigo, serão estabelecidas normas  que 
definirão o Zoneamento  e Plano de Manejo da APA dos Recifes de Corais. 

 
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições  em 
contrário. 

 
 

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 6 de junho de 2001, 113º da República. 
GARIBALDI ALVES FILHO 

Lindolfo Neto de Oliveira Sales 
* Republicado por incorreção. 
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ANEXO II AO DECRETO Nº 15.476, DE 6 DE JUNHO DE 2001. 
MEMORIAL DESCRITIVO DO PERÍMETRO DELIMITADOR 

DA APA DOS CORAIS 
 

O limite da APA dos Corais tem início no Ponto P.01 localizado na linha média das marés tendo  
como coordenadas a latitude de ö= 05º 09’ 18” Sul e a longitude ë= 35º 30’ 00” W Gr. Segue na 
direção Sul/Norte até atingir o ponto P.02 de coordenadas ö= 05º 00’ 00” S e ë= 35º 30’ 00” W Gr. 
Deste segue na direção Oeste/Este até o Ponto P.03 de coordenadas ö= 05º 00’ 00” S e ë= 35º 15’    
00” W Gr. Seguindo a direção Noroeste/Sudeste chega ao ponto P.04 cujas coordenadas são ö= 05º 
10’ 00” S e ë= 35º 10’ 00” W Gr. Do Ponto P.04 segue na direção Norte/Sul até o Ponto P.05 de 
coordenadas ö= 05º 29’ 24” S e ë= 35º 10’ 00” W Gr. Deste, segue então na direção Este/Oeste até 
chegar ao Ponto P.06 de coordenadas ö= 05º 29’ 24” S e ë= 35º 15’ 39” W Gr. Deste ponto segue 
acompanhando uma linha paralela à linha média das marés, seguindo o litoral na direção 
Sudeste/Noroeste até alcançar o Ponto P.01, origem deste  perímetro. 

 
Observações: 
Estas coordenadas  foram obtidas a partir da Carta de Navegação, folha ¹ 803, Canal de São Roque,   
de datum horizontal: “Córrego Alegre – Minas Gerais”, elaborada pela Diretoria de Hidrografia e 
Navegação (D.H.N.) da Marinha do Brasil, 2ª Edição de 28 de agosto de 1972. 

 
A carta contendo o traçado do perímetro da APA dos Corais pode ser consultada na  
Subcoordenadoria de Gerenciamento Costeiro – SUGERCO do Instituto de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte –  IDEMA. 

 
As coordenadas poderão ser alteradas após a efetuação de determinação mais  precisa  ou  então 
quando for elaborado o Zoneamento Ambiental da APA. 
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ANEXO VI  PRODUÇÃO DA LAGOSTA NO RN 

1 

PRODUÇÃO 1966 – 2011 (Toneladas) 

(Fonte: Boletins Estatísticos da Pesca Marinha e Estuarina do NE do Brasil - IBAMA) 

1966 864 
1967 1.196 
1968 1.196 
1969 856 
1970 1.076 
1971 495 
1972 866 
1973 1.671 
1974 1.528 

1975 1.276 
1976 773 
1977 992 
1978 1.802 
1979 1.286 
1980 1.473 
1981 1.011 
1982 569 
1983 482 

1984 357 
1985 1.966 
1986 635 
1987 1.029 
1988 1.058 
1989 613 
1990 1.780 
1991 2.134 
1992 1.761 

1993 1.529 
1994 1.627 
1995 1.655 
1996 1.387 
1997 951 
1998 694 
1999 903 
2000 893 
2001 1.178 

2002 1.223 
2003 921 
2004 1.381 
2005 1.124 
2006 944 
2007 1.085 
2008 390 
2009 136 
2010 130 
2011 124 
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APREENSÃO DE LAGOSTA NO RN 2001 – 2011 (IBAMA) 

Ano Kg 
2001 160,00 
2002 80,00 
2003 106,00 
2004 340,00 
2005 27,74 
2006 760,50 
2007 2.338,00 
2008 1.876,00 
2009 1.938,00 
2010 2.000,00 
2011 1.100,00 
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ANEXO VII  PEQUENO GLOSSÁRIO DA PESCA ARTESANAL 

1 

ABOIADO Peixe boiando vivo na superfície do mar 

AÇOITAR Efeito das rajadas de vento sobre a vela da embarcação. 

AGULHA Utensílio para a fabricação ou conserto de panos de 
rede, construído dentro de certas dimensões ou bitola, 
para manter a uniformidade da malha. 

ALTO O mesmo que alto-mar. 

APOITAR Ancorar, jogar a poita para fixar a embarcação. 

ARREAR Ir soltando a corda da poita aos poucos, até atingir a 
marcação do assento, em pesca embarcada. 

ASSENTO Fase final da marcação, mirando a proa a partir do banco 
do mestre, onde fica o timoneiro, fazendo uma 
triangulação com pontos de referência em terra. 

BAITEIRA Espécie de balsa larga e de fundo chato, utilizada 
geralmente para levar e armar um lanço com rede de 
arrasto ou tresmalho. Diferencia da catraia por possuir 
um porão e um banco de mestre. 

BANCO DE PEIXE Local de alta piscosidade, geralmente um poço, loca ou 
cabeço. 

BANCO DE VELA Espécie de banco de madeira resistente, onde é colocada 
a vela da jangada. 

BANDEIRA Sinalização dada pela embarcação para informar que está 
mergulhando ou em apuros, como por exemplo erguer o 
mastro sem a vela ou com algo visível à distância. 

BARLAVENTO O lado de onde vem o vento, batendo com a vela da 
embarcação. 

BARRETA Saída de um porto, assemelhada à barra de um rio, 
geralmente um ponto livre de pedras submersas e com 
marcações para evitar acidentes. 

BICHEIRO Artefato que consiste de um anzol grande ou um gancho 
metálico, preso a um cabo de madeira, para embarcar 
peixes de médio e grande porte, assim como também 
lagostas e polvos. 

BICO DE DOZE Faca peixeira com doze polegadas de lâmina de aço. 
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BÓIA Artefato flutuante para sinalizar uma marcação ou a 
existência de espinhéis, covos ou armadilhas. 

BOLINA Adaptação criada para a jangada quando foi introduzido 
o uso da vela, servindo de quilha para dar mais
estabilidade à embarcação.

BORDO Segundo componente do convés da jangada de pau, entre 
a mimbura e o meio. 

BOTE BASTARDO Bote à vela que contém um porão no cavername para 
acondicionar os apetrechos e o pescado. 

BUBUIA Pescar usando uma linha sem chumbada, sendo o único 
peso o da isca e anzol. 

CABEÇADA Movimento de resistência feito pelos peixes de médio e 
grande porte, tentando romper a linha de pesca, quando 
fisgados. 

CABEÇO Geralmente pedras submersas de alta piscosidade, 
caracterizando uma marcação de pesqueiro. 

CABELEIRA Ocorre quando a linhada se enrosca, formando como uma 
bola de nylon, difícil de ser desfeita sem perda de tempo. 
Na maioria das vezes, como deixa o nylon cheio de 
marcas, convém cortar a cabeleira formada e dar um nó 
de emenda nas extremidades que ficaram. 

CABRITO Espécie de reboque, com armação metálica e dois pneus, 
destinado ao recolhimento dos paquetes mais modernos, 
substituindo os antigos rolos de tronco de coqueiro. 

CAÇOÁ Cesto confeccionado com cipós, destinado ao transporte 
de peixes em cavalos. 

CAÇOEIRA Rede malhadeira de nylon que permanece afundada, 
devido à relação entre os pesos e a bóia. Uso proibido na 
captura da lagosta. 

CAÇOEIRA BOIEIRA Idem, com relação inversa peso/bóia, usada na pesca de 
espera na superfície. 

CALÃO Varejão de madeira, utilizado pelos pescadores 
estuarinos para conduzir a jangada e para prospecção do 
fundo, quando do uso de redes de arrasto. 

CAMINHO DE MAR Rotas virtuais de acesso aos bancos de peixe localizados 
no "mar de fora". 
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CAMINHO DE TERRA Pontos de pesca cuja localização se dá baseada em 
marcações visíveis a partir de pontos geográficos ou 
outras evidências físicas, localizadas em terra, mas 
visíveis nos pesqueiros estuarinos ou no "mar de dentro". 

CANIVETE Formação óssea que se assemelha a um canivete, no 
encontro do maxilar com a cabeça do peixe. Um anzol 
que se aloje nessa região muito raramente irá se soltar. 

CAPELO Pele que encobre a cabeça do polvo, que sendo virada 
logo na captura o deixa imobilizado. 

CARLINGA Base do banco de vela da jangada. 

CARRAPETA Artefato de uso muito antigo, espécie de carretel ou fuso 
movido a vento, com o qual os pescadores 
confeccionavam suas linhas com fibras vegetais, 
principalmente o tucum, cordas de agave e fios de 
algodão. 

CATRAIA Pequena embarcação, desprovida de porão ou qualquer 
artefato no convés, usando bóia, sendo seus movimentos 
impulsionados por um longo calão de ponta metálica. 
Geralmente é usada para o lanço de tresmalhos. 

CISCO O mesmo que sargaço, mais especificamente - espécies 
de alga ricas em teor de polissacarídeos, de onde se extrai 
o Ágar-ágar.

CLARO DE TERRA Céu noturno com clarões que evidenciam a iluminação 
artificial das cidades próximas ao litoral (servindo de 
auxiliar na navegação costeira para o pescador se guiar e 
alcançar as marcações. 

COMPADRIO Da mesma forma que os "compadres de fogueira", há o 
compadrio entre pescadores de diferentes comunidades, 
propiciando o intercâmbio quando ocorrem problemas 
sazonais na pesca artesanal. 

CORSO Tipo de pesca onde a embarcação, navegando em baixa 
velocidade, arrasta uma isca com anzóis ou garatéias a 
ela bem presas, para atrair peixes predadores. Também 
conhecido esse método por corrico. 

COVO Antiga armadilha para captura de crustáceos ou peixes, 
comum a diversas populações pesqueiras no mundo, 
consistindo basicamente de uma gaiola com apenas uma 
entrada, no interior da qual são postas iscas para atrair as 
espécies que se pretendam a captura. 
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EMBUCHAR Quando o peixe engole completamente a isca com anzol, 
tornando difícil retirá-la enquanto estiver vivo. 

EMPATAR Atar o anzol à linha. 

EMPOLVAMENTO Técnica utilizada pelos mergulhadores na captura da 
lagosta, consistindo de um polvo vivo preso em uma 
vareta, assustando os crustáceos, a seguir presos em ardil 
com uma rede por outro mergulhador. 

ENCASTOAR Usar um fio resistente de aço para prender um anzol à 
linha, buscando evitar que peixes maiores como a cavala, 
a serra e a bicuda rompam a linha. 

ENFIEIRA Linha grossa ou cordame para acondicionar os peixes no 
retorno da pescaria. 

ENGODO Vísceras, óleo e restos de peixe amassados juntos e 
jogados na água para atrair cardumes de predadores. 

ENVERGUE Corda que envolve a vela no mastro. 

ESCALAR Cortar a pele do peixe no formato diagonal, para melho 
penetração do sal. 

ESCALDARÉU Peixe cosido preparado ainda fresco durante a pesca 
embarcada, com água do mar e quase nenhum tempero. 

ESCOTA Corda que se prende ao banco do mestre, de acordo com 
a direção a ser tomada. 

ESPEQUE Dois espeques, junto com uma fateixa e uma travessa 
formam uma estrutura em frente ao banco do mestre, na 
qual todos os apetrechos e mantimentos são presos, 
principalmente a água de beber na cabaça. 

ESPINGARDA Como o pescador artesanal denomina o arpão 
industrializado. 

ESPINHEL Linha de alta resistência e de longo comprimento, com 
boias nas duas extremidades, na qual são colocadas 
espaçadamente outras com anzóis de tamanho grande e 
iscas, destinadas geralmente à pesca de grandes 
predadores pelágicos, no "mar de fora". 

FATEIXA Adaptação feita pelo pescador artesanal, com madeira e 
pedra, para servir de âncora. 

FATOS Vísceras retiradas quando da limpeza do pescado, 
impróprias para o consumo humano.  



ANEXO VII  PEQUENO GLOSSÁRIO DA PESCA ARTESANAL 

5 

FERRADA Quando o anzol se crava fortemente no peixe, sendo 
capturado com êxito. 

FIGO Como os pescadores de Maracajaú se referem ao fígado. 
Por exemplo: figo de mero e figo de tartaruga, duas 
iguarias que, por sinal, estão proibidas de serem 
capturadas ou comidas. 

FOGO Reflexo na superfície do mar nas noites de lua, 
representando um perigo para o pescador que cair na 
água, atraindo predadores. 

FOGO DE TERRA O mesmo que clarão de terra. 

FORGO Técnica utilizada pelos mergulhadores de apneia, 
consistindo em subir uns metros para que, devido à 
pressão, o ar se dilate nos pulmões, proporcionando 
maior tempo no mergulho. 

FUNDEAR Fazer uso de poita, âncora ou garatéia para fixar a 
embarcação quando encontrar um ponto de elevada 
piscosidade. 

GAMBOA Formação de pequenos alagadiços de água salgada, que 
se fecham ou voltam a se comunicar com o mar, de 
acordo com o fluxo das marés. 

IMPÚ Artefato fabricado em fio de aço, destinado a prender 
com segurança o anzol à linha de pesca. 

JANGADA Antiga embarcação já utilizada antes da chegada de 
colonizadores ao litoral brasileiro, consistindo 
basicamente de troncos de espécies vegetais da mata 
atlântica de baixa densidade que permitem uma excelente 
flutuação, consistindo de um banco na popa, bolina, 
calão, leme e sistema de fixação do mastro da vela. 

JUÍZO Forma como os pescadores se referem à consciência e os 
ensinamentos acumulados pela experiência. 

LAGOSTEIRO Embarcação de porte maior que as jangadas, botes e 
paquetes, motorizada. 

LAMA Resíduos de origem orgânica decomposta que são 
frequentemente encontrados no fundo dos portos e de 
regiões estuarinas, se constituindo em habitat natural para 
crustáceos como os camarões, siris e corruptos. 

LANÇO Área determinada por marcações, geralmente utilizada 
por pesca de arrasto. 
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LANDUÁ Espécie de puçá, maior e mais pesado, com prendedor de 
isca, utilizado na captura de crustáceos. 

LIGEIRA Corda que prende a vela aos espeques. 

LIGUENTO Pirão de peixe preparado ainda embarcado, usando o 
peixe fresco e farinha de mandioca e um pouco de água 
salgada. 

LINHADA Quantidade maior de linha de nylon que o pescador 
embarcado leva consigo, em diferentes diâmetros e 
geralmente enroladas em peças grandes de isopor ou 
material que boie, caso caia na água. 

LOCA Tipo de cavernas ou tocas submersas, em pedras ou 
corais, servindo de abrigo para diversas espécies da fauna 
marinha. 

MACEIÓ Pequena lagoa formada próximo à beira-mar, por água de 
chuvas ou salgada, acumulando até que se rompa em uma 
maré alta. 

MANGOTE Rede média de arrasto, constituída pela malha, bóias e 
chumbadas, sendo as duas pontas presas em calões, 
assemelhando-se a uma rede de tênis. Cada pescador se 
utiliza de um dos calões para dar o lanço. Em Maracajaú, 
imprescindível para a pesca do camarão, foi uma das 
redes que mais mudanças sofreu pelo passar do tempo. 
Hoje, além de maiores e mais altas, possuem um “saco” 
na metade da sua extensão, para capturar maiores 
quantidades do pescado. Vide desenho esquemático na 
dissertação, produzido pelo mestre Otacílio e pelo 
desenhista Rodrigo. 

MAR DE DENTRO Área banhada pelo mar mais próxima à praia. 

MAR DE FORA O mesmo que alto-mar. 

MARAMBAIA Espécie de esconderijo artificial destinado ao 
crescimento de lagostas, podendo ser fabricado com 
galhos, ramadas de coqueiro e até mesmo tonéis plásticos 
que continham substâncias químicas, além de geladeiras, 
fogões e peças metálicas enferrujadas, podendo ser 
danosa ao ambiente. 

MARCAÇÃO Métodos e técnicas utilizados pelas populações de 
pescadores para o registro, identificação e localização de 
pontos de elevada piscosidade, assim como também para 
o retorno ao porto de partida das embarcações, conforme
rotas estabelecidas.
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MARCO DE TERRA Acidentes geográficos e pontos de referência naturais ou 
artificiais que servem de parâmetro para a identificação 
de marcações. 

MARÉ Forma como as populações de pescadores artesanais 
designam genericamente as águas próximas ao litoral. As 
marés podem ser de vazante, quando ocorre a maré seca, 
de enchente ou grossa, quando começa a encher, maré 
morta, quando pouca diferença há entre a cheia e a seca e 
maré de parada, que ocorre em curto espaço de tempo 
quando cessa a baixa-mar para iniciar a preamar. 

MARÉ GROSSA Movimento das águas quando tem início o horário da 
maré-cheia. 

MARÉ MORTA Ocorre de acordo com os ciclos lunares, caracterizada 
pela pouca diferença da altura da maré entre a preamar e 
a baixa-mar, ocorrendo pouca produtividade nas 
pescarias. 

MEIO O tronco que compõe a parte central, se a jangada for de 
cinco paus, podendo ter dois no cado da jangada de seis 
paus. 

MESTRANÇA Grau mais elevado de conhecimento atingido por um 
membro de comunidade pesqueira, adquirido através de 
anos de experiência na pesca e na navegação e técnicas 
pertinentes a essas atividades, notadamente na 
capacidade de reconhecer pesqueiros e relevo submerso 
e estabelecer marcações. 

MESTRE Aquele que alcançou o grau de mestrança. 

MIMBURA Primeiro componente do casco da jangada de pau, o que 
fica externamente dos dois lados. 

MOQUEADO Peixe assado levemente na brasa, apenas com o sal, 
servindo para conservar ou comer. 

MORADA DE GENTE O mesmo que banco de peixe ou local onde há muita 
piscosidade. 

MUÇICA Puxão rápido que o pescador dá na linha de mão, quando 
percebe que há peixe beliscando a isca. 

MUNZUÁ Espécie de covo utilizado no Ceará para a captura da 
lagosta. 

MURA Corda que prende a vela ao banco de vela. 
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PAQUETE Embarcação que sucedeu à jangada tradicional. 

PAQUETE DE BÓIA Embarcação mais moderna, com blocos de isopor para 
manter a flutuação. 

PAQUETE DE PORÃO Paquete cujas bóias foram substituídas por um 
cavername, formando um porão. 

PAQUETE DE RABETA Paquete mais utilizado atualmente, dotado de motor com 
hélice em rabeta, de uso autorizado pela Capitania. 

PARAMENTO Mudança da maré no mar de fora, durante o qual é 
extremamente difícil a captura de peixes. 

PAREDE Declive acentuado localizado no final da risca, 
assemelhado a uma imensa ladeira, quando a 
profundidade cai bruscamente de alguns pés para até 
alguns quilômetros, não permitindo que barcos pequenos 
como os paquetes e jangadas ancorem. 

PARELHA Tripulação de uma embarcação de pescadores artesanais, 
geralmente constituída por dois elementos. 

PEDRA No litoral nordestino, geralmente é de origem coralina, 
formando cabeços ou parrachos, sendo parcial ou 
totalmente submersos, conforme as marés. 

PEDRA SECA Pedra ou arrecife que, de acordo com as marés, nunca se 
apresenta totalmente submerso, servindo muitas vezes 
como ponto de referência para marcações. 

PESQUEIRO Ponto ou habitat onde determinadas espécies da fauna 
marinha ou estuarina são encontrados com maior 
frequência. 

PINDAÚBA Vara de pesca pequena, geralmente sendo usado o bambu 
ou a taquara (do tupi pindá, anzol  +  úba, árvore). 

POITA De origem indígena, esse termo designa peso de pedra 
adaptado para funcionar como âncora. 

POPA A parte dianteira da embarcação. Nas jangadas e 
paquetes, onde fica o banco de mestre. 

PROA A parte dianteira da embarcação. 

PUBLICAR O LANÇO Ocorre comunitariamente nos ranchos ou caiçaras, 
quando um mestre anuncia que em determinado lanço e 
horário estará utilizando redes de arrasto, reservando 
publicamente o pesqueiro. 
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PUÇÁ Pequena rede de boca circular e empunhadura retilínea, 
destinada à captura de camarões e siris. 

QUINHÃO Parte proporcional do pescado por uma equipe de 
pescadores, a cada um cabendo uma quantidade 
conforme sua participação. Até turistas e veranistas que 
ajudarem na pesca, por exemplo, puxando um arrastão, 
recebem seu quinhão. 

RAMADA O mesmo que marambaia. 

RANCHO Acomodações físicas em comunidades pesqueiras, de 
origem privada, onde são armazenados os produtos das 
pescas, víveres e insumos destinados aos pescadores 
contratados pelos rancheiros, que assim assumem 
relações de exclusividade na comercialização do 
pescado. 

RESPEITO Grau de reconhecimento social e de não ingerência nas 
atividades de subsistência de outros membros da 
comunidade pesqueira, fortalecida por relações de 
compadrio com membros que pertençam a outras 
comunidades. 

RISCA Limite entre a plataforma continental e o alto-mar. 

SAFRA Época do ano em que determinadas espécies animais e 
vegetais alcançam quantitativamente uma maior 
população, sendo propícia para a coleta ou captura. 

SAIÇANGA Peso de pedra ou de metal amarrado a um cordame, 
utilizado quando se está próximo a uma marcação para 
fazer a prospecção táctil do relevo submerso, através das 
vibrações provocadas pelo arrasto, sendo tarefa 
executada pelo pescador que fica na proa da embarcação 
até a localização exata do ponto onde deve ser lançada a 
poita, garatéia ou âncora. 

SALGADO Arraia ou moreia seca, comida moqueada no café da 
manhã, acompanhada de cuscuz ou farinha seca de 
mandioca. 

SAUNEIRA Rede de nylon, usada como malhadeira na superfície, 
confeccionada com malhas pequenas e linha fina, para a 
captura por espera de saúnas e caícos. 

SEGREDO Aspectos e informações pertinentes à localização de 
técnicas, marcações, caminhos e pesqueiros que são 
mantidos em sigilo pelos mestres. 
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SOTAVENTO O outro lado da vela da embarcação, onde não bate o 
vento. 

TÁBUA DAS MARÉS Tabela periódica onde constam os horários previstos para 
a baixa-mar e a preamar, com indicação das alturas 
máxima e mínima, calculados para cada dia do ano e que 
variam de acordo com a localização geográfica e a 
influência da força de gravidade lunar, servindo de 
importante fonte de pesquisa para todos os que dependam 
da variação das marés para que possam exercer suas 
atividades profissionais. 

TAINHEIRA Da mesma forma que a sauneira, sua malha é maior e o 
nylon mais grosso, utilizado no cerco a cardumes de 
tainhas ou espadas. 

TARRAFA Rede de arremesso, caracterizado pelo formato cônico, 
cuja base é dotada de pesos de chumbo. Requer 
habilidade da parte do pescador, pois o cardume tem que 
ser visto. Raramente utilizada em Maracajaú, em função 
das pedras submersas. 

TERRAL Vento brando que sopra da terra para o mar, preferido 
para o pescador artesanal iniciar sua jornada até os 
pesqueiros. 

TIMBÓ Erva rasteira que possui substâncias tóxicas aos peixes, 
os impedindo de tirar o oxigênio da água. Método muito 
antigo, já em desuso no litoral nordestino. 

TRAVÉS Conduzir a embarcação em direção oblíqua, onde houver 
correnteza ou movimento da água que não permita a 
navegação em linha reta. 

TRAVESSA Pedaço de madeira que une os espeques, em frente ao 
bando do mestre. 

TRESMALHO Rede de arrasto de maiores proporções, sendo constituído 
por malhas diferentes: as maiores ficam nas 
extremidades, ao passo que a malha menor ocupa a parte 
central. 

VISAGEM Geralmente miragens ou fruto da imaginação no mar de 
fora, ao qual o pescador de Maracajaú atribui 
premonições ou acontecimentos de origem sobrenatural. 
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Como a lagosta passou de iguaria cara a 'fast food' nos 
EUA.

O estado americano de Maine produziria uma das lagostas mais baratas do mundo

A lagosta costumava ser uma iguaria cara, consumida por gente rica em restaurantes
refinados. Mas algo curioso está acontecendo no mercado desse crustáceo nos Estados
Unidos.

Uma bonança na produção de lagosta americana está derrubando os preços e massificando o
consumo de tal maneira que até o Mc Donald’s já começou a oferecer sanduíches feitos com o
crustáceo.

Mas a popularização da lagosta também preocupa alguns especialistas, que apontam que o boom
de produção só foi possível graças às mudanças climáticas que provocaram o aquecimento dos
mares próximos à costa leste americana.

Cerca de 85% da lagosta consumida nos Estados Unidos vem de Maine, Estado na divisa com o
Canadá que aumentou sua produção de maneira dramática nos últimos anos.

Trata-se de um dos Estados menos povoados dos EUA, com uma economia baseada em grande
medida na pesca artesanal.

Os pescadores da região capturam as lagostas com pequenas armadilhas distribuídas em mar
aberto – técnica muito parecida a utilizada por seus bisavós.

Não há cultivos comerciais do animal, nem "granjas marinhas" como no caso da produção de
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camarão ou salmão.

Também não há grandes navios fazendo pesca com redes - sistema que dizimou os cardumes de
bacalhau.

Pesca sustentável

"A lagosta do Maine é um dos recursos marinhos mais sustentáveis que existem", disse à BBC
Robert Steneck, pesquisador da Universidade de Maine.

No Maine, a produção de lagosta aumentou de maneira dramática

Nos últimos anos, porém, algo mudou nas águas frias da região.

No ano passado, foram capturadas 56 toneladas de lagosta, seis vezes mais que em 1986. E, com
isso, os preços caíram para algo entre US$ 3 e US$ 4 por libra (450 gramas) nos últimos dois anos.

"Desde 1985 os recordes de pesca foram quebrados quase todos os anos", diz Steneck.

"Estamos em meio a uma assombrosa bonança da lagosta", diz Andrew Pershing, pesquisador-
chefe do Instituto de Pesquisas do Golfo do Maine.

Parte da explicação para essa bonança na produção de lagosta parece estar no manejo
responsável que os pescadores de Maine fazem dos recursos marinhos.

Leia também: A polêmica 'comandante' mexicana acusada de 50 sequestros

Leia também: Cientistas investigam criatura que pode desvendar chave para a imortalidade

Mas essa não é toda a história.

Segundo Steneck, o aumento da temperatura nos mares da região também teria criado condições
"ideais" para a propagação da espécie.

Outro fator apontado por cientistas para o aumento do número de lagostas na costa do Maine é a
degradação ambiental do Atlântico Norte, que teria reduzido drasticamente as populações de quase
todas as espécies "inimigas" do crustáceo, começando pelo bacalhau.

O peixe teria sido "virtualmente aniquilado" (da região), segundo Steneck.

E o futuro?

O problema é que ninguém pode adivinhar como o ecossistema da região vai continuar reagindo a
essas mudanças. E alguns temem que o "boom da lagosta" tenha um fim - o que teria um impacto
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significativo nas atividades pesqueiras locais.

Tradicionalmente, a lagosta é consumida em restaurantes caros.

"Há alguns sinais preocupantes", diz Steneck. "As condições ideais para a procriação de lagosta
estão se movendo mais para o norte."

O aquecimento global e o aumento da temperatura do mar, afinal, são fenômenos que estão apenas
começando.

Leia também: 20 dias de angústia: Síria reencontra bebê que entregou a desconhecido em
jornada pela Europa

Leia também: Como Portugal comprou o Nordeste dos holandeses por R$ 3 bi

Pershing também vê sinais de alerta.

Ele diz que colegas têm detectado nos últimos anos uma diminuição no número de filhotes de
lagosta na região, o que poderia levar a um declínio da produção em 5 ou 10 anos.

"Mas nada catastrófico" no momento, diz ele.

"O que acontecerá no longo prazo com esse recurso pesqueiro hoje ainda é tema de pesquisa",
Pershing.

Enquanto isso, os americanos fãs de lagosta têm motivo para comemorar.

"O Maine está produzindo a lagosta mais barata do mundo", diz Steneck.

Ele estima que as exportações do crustáceo para países como a China podem aumentar, mas não
o suficiente para acabar com a bonança incomum que levou a lagosta dos pratos dos restaurantes
mais elegantes de Nova York ou Washington para o McDonald's.

Resta saber se a lagosta retornará ao status de "comida de pobre" que tinha nos Estados Unidos
até meados do século 20. Era um alimento dado a prisioneiros - que reclamavam de serem forçados
a comer lagosta. Em séculos anteriores, ela era usada como fertilizante e isca de pesca.

Ver comentários

Compartilhar Sobre compartilhar

Voltar ao topo
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