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APRESENTAÇÃO
De um modo geral, o que vem a seguir é resultado das consultas
bibliográficas e uma pesquisa etnoecológica realizada com pescadores
artesanais de Jiribatuba. A escolha dessa comunidade, além dos propósitos
científicos, parecia não ter outra opção, afinal, resido aqui há mais de 20 anos
e sendo assim, motivos acadêmicos somaram-se aos pessoais e justificam a
preferência pela área de estudo. A presença constante, somada ao
conhecimento do território e dos seus integrantes, contribuiu muito para gerar
confiança na população, o que proporcionou participações em momentos
essenciais em que pude observar, ouvir, escutar e fazer o uso múltiplo dos
sentidos. A comunicação e interação com a comunidade se intensificaram
durante a fase da pesquisa, onde muitas vezes fui convidado a acompanhar
diversas pescarias, algumas observando, e em outras participei pescando.
Muitas vezes a entrevista formal pareceu não ser a melhor maneira de
obter dados, pois se tornava um diálogo com respostas curtas e aceleradas.
Dessa forma, deixei o diálogo “rolar” e percebi que os momentos oportunos
sempre chegavam e as perguntas emergiam já rodeadas de contextualização e
com respostas recheadas de intimas percepções.
Atento também aos critérios científicos, não me deixei levar pelo ímpeto
que, por vezes, pudesse esconder o meu real papel enquanto pesquisador.
Dessa forma, a justificativa da minha presença sempre esteve afirmada e
reafirmada.
Os resultados dessa pesquisa traduzem-se em dois artigos, produtos
dessa convivência de dois anos ou mais. O primeiro descreve a história da
pesca artesanal (de peixes) em uma comunidade (Jiribatuba) no Estado da
Bahia, a partir de narrativas dos pescadores. O segundo produto trata-se dos
conhecimentos biológicos que estes pescadores possuem sobre os peixes da
região.
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1 INTRODUÇÃO GERAL
A pesca é realizada pela espécie humana desde a sua existência e
continua sendo a maior atividade extrativista de grande escala realizada no
mundo (DIEGUES, 1983). Nos extensos ecossistemas costeiros e fluviais,
populações humanas vêm explorando os mais variados tipos de crustáceos,
moluscos e peixes, os quais são fontes singulares de alimento e renda
(CARDOSO,

2001).

Nos

primórdios

da

humanidade

a

pesca

era

desempenhada com ferramentas simples e essencialmente para fins de
subsistência, ou seja, a obtenção do peixe se configurava, somente, para a
alimentação dos sujeitos (ALVES et al., 2015; FURTADO, 1993). Assim, os
diferentes eventos históricos trouxeram para a atividade pesqueira um novo
ritmo, com diferentes formas e organizações, onde a inserção do capital
diferenciou fortemente

a atividade das realizadas anteriormente pela

humanidade (RIOS, 2012).
Segundo a Lei № 11.959, de 29 de junho de 2009, que dispõe sobre a
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca,
que regula as atividades pesqueiras e revoga a Lei № 7.679/88 e os
dispositivos do Decreto-Lei № 221/67 – a pesca é classificada em Amadora ou
Profissional. A primeira desenvolve sem fins econômicos, por lazer ou esporte.
Na pesca profissional, o pescador pode exercer a atividade por conta própria
ou estar inserido em grandes meio de produção; dessa forma o pescador é
subdividido em duas subcategorias: Pescador Profissional na Pesca Industrial;
e Pescador Profissional na Pesca Artesanal. O primeiro realiza atividade como
empregado, assalariado, sem ser possuidor dos meios de produção. Utiliza
grandes embarcações e domina modernas tecnologias, capturando grandes
quantidades de peixes. O pescador artesanal desenvolve de forma autônoma
ou em família, é possuidor dos meios de produção e/ou possui acesso a esses
meios através de contratos de parceria, que prima pelas relações sociais.
Utiliza pequenas embarcações, motorizadas ou não, e apetrechos e técnicas
simples e de baixo impacto sobre os ecossistemas (DIEGUES, 1988; ALVES,
2015). Os recursos pesqueiros podem ser consumidos pelo próprio grupo
familiar onde o pescador está inserido ou, na maioria das vezes, são
comercializados localmente (DIEGUES, 1983, 1988).
12

A pesca artesanal exige um domínio muito amplo de conhecimentos
variados sobre o meio ambiente – as condições das marés, a identificação dos
pesqueiros, estações do ano, hábitos alimentares dos peixes, comportamentos,
e o manejo técnico dos instrumentos de pesca etc. Estes saberes são
construídos com base em dados empíricos e experimentais, que provêm de
uma tentativa contínua da atividade pesqueira. Os conhecimentos permitem ao
pescador se reproduzir enquanto tal, através da ação, onde experimentam,
comparam, atualizam, aprendem e transmitem novos saberes no meio em que
atuam (ALMEIDA, 2002; ANDREOLI, 2007). Assim serve para confirmar ou
modificar algumas crenças e/ou costumes, possibilitando um contínuo
aprendizado. Um bom exemplo aconteceu com as transformações e inserções
das novas tecnologias na pesca artesanal, onde os pescadores julgam, por
meio da sua própria experiência, a aceitação dos novos elementos
tecnológicos que o capitalismo oferece (MALDONADO, 1985, 1986). Dessa
forma, são plenamente capazes de opinar adequadamente a respeito do
impacto desses elementos sobre o ambiente e os limites da coleta de acordo
com o ritmo da natureza, tendo como condição de sua reprodução social a
manutenção do equilíbrio ambiental (DIEGUES, 1988).
Nas últimas décadas, a introdução de produtos sintéticos (ex. náilon,
isopor, plásticos) nos apetrechos de pesca (redes, boias, caixas, telas etc.) e a
inserção dos motores nas embarcações causaram grandes transformações
para a pesca artesanal (SANTOS, 2012). O surgimento das fibras sintéticas
veio substituir os fios de algodão1, o que fez aumentar substancialmente o
tempo de vida das artes de pesca e lhes conferiu grande resistência. A
mecanização da produção de fios, redes e cabos permitiu a construção de
artes de pesca cada vez maiores e mais complexas. A procura de novos
materiais, mais resistentes e mais baratos continua a ser uma das áreas de
maior desenvolvimento nas pescas.
Estudo realizado por Severo (2008) em Santa Catarina mostrou que os
pescadores abandonaram atividades tradicionais após a inserção de novos
instrumentos e técnicas de captura. Mourão (2003), em seus trabalhos de
1

Os fios de algodão, utilizado para confecção de redes e utilizado na pesca de linha, eram mergulhados
em toneis ou em canoas onde havia uma solução que continha cascas de mangue vermelho (Rizophora.
mangle) e água (OTT, 1947).
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campo no litoral paulista entre 1963 e 1970, diz que o que faz os pescadores
utilizarem um novo tipo de material nas redes, por exemplo, é a economia de
tempo e de dinheiro, elementos valorizados pelas condições do mercado
capitalista:
“A divulgação da rede de naylon, já comprada pronta, deve-se,
principalmente, á emergência de certa racionalidade de mercado
pelos pescadores que operam com embarcações motorizadas.
Estes, quando inquiridos sobre a preferência pelas redes prontas,
respondem que compensa mais comprar a rede pronta do que
mandar a algum velho pescador, o que ficaria mais caro e que não
fazem, pois demanda muito tempo, tempo que esse aproveitam
melhor a pesca”. (MOURÃO, 2003, p. 78).

Os estudos de Diegues (1985) e Afonso (2013) retratam a história da
pesca no litoral de São Paulo entre 1910 e 2011, mostrando que a inserção de
novas técnicas de pesca, como a traineira2, foi o primeiro marco tecnológico na
pesca paulista, juntamente com inserção do barco a motor. A interferência das
inovações técnicas na cultura caiçara, além de ter aumentado a exploração dos
recursos

pesqueiros,

alteraram

relacionamentos sociais presentes em

comunidades tradicionais.
Mourão (1971) chamou atenção para dois aspectos importantes: o
surgimento da “ideologia da pesca” – assim chamada, segundo ele, por mera
“conveniência heurística” – e o aparecimento do individualismo. Quanto ao
primeiro aspecto, as posições tomadas no interior das comunidades por ele
observadas, no momento mesmo do advento da motorização, pareciam
bastante conflitivas. De um lado, pesava o fato de parte da população gozar de
um maior domínio tecnológico da captura e do meio ambiente, em decorrência
da pesca seletiva e de motorização, aspecto que parecia ser de grande
importância para muitos pescadores não-motorizados:
“O fato de alguns conseguirem boas pescarias, por conhecer bem o
mar, ariscando-se e distanciando-se cada vez mais da costa, vem
determinando, além do reconhecimento profissional, uma atitude de
respeito para eles”. (MOURÃO, 2000, p. 22).

2

Traineira é uma pequena embarcação de pesca, com a popa reta, destinada a utilização de
redes como instrumento para capturar peixes e levar para a cidade ou para o porto.
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Por outro lado, Mourão (1971) escreve que a inserção os motores foi um
significativo divisor de águas de comunidades que já eram pouco homogêneas,
uma vez que a sentença “Não dar satisfação a ninguém” foi precisamente um
das afirmações que este autor ouviu em seu trabalho de campo, à medida que
indagava a respeito das vantagens da passagem à pesca exclusiva e à
motorização. Tratava-se de uma ruptura com sistema de valor anterior, ou o
triunfo do individualismo.
Estudo realizado com pescadores em Pernambuco mostra que na
década de 1935 começava a inserção de motores nas embarcações, e em
pouco tempo o número de barcos motorizados aumentou notoriamente, o que
fez com que pescadores atingissem grandes distâncias. Assim, entre 1960 e
1968 já se registrava o aumento na captura dos pescados em função da
inserção dos motores (SILVA, 1993). No entanto, na década de 1992 a
atividade marítima já mostrava sinais de sobrepesca. Leff (2002) acredita que a
problemática ambiental também está aliada ao “efeito de acumulação de capital
e da maximização da taxa de lucro em curto prazo, que induzem a padrões
tecnológicos de uso e ritmos de exploração da natureza”. Além disso, o
consumismo – consequência do capitalismo – vem esgotando as reservas de
recursos naturais. Portanto, para o autor, uma das principais soluções para
amenizar a crise ambiental estaria na valorização do diálogo de saberes, já que
“as práticas de uso dos recursos dependem do sistema de valores das
comunidades”.
1.1.

Uma breve história dos primeiros pescadores artesanais da Ilha de
Itaparica
A atividade de pesca no Estado da Bahia teve seu primeiro marco de

transformação ainda no período da pesca indígena mesclado à cultura de
pesca trazida pelos europeus e, mais tarde, pelos povos africanos (CÂMARA,
1911). Assim, a pesca artesanal passa a ter também novos praticantes e
características que ainda estão presentes em comunidades tradicionais. Nesse
sentido, busca-se contextualizar o processo histórico dessa atividade utilizando
bibliografias que evidenciam práticas realizadas por pescadores da Ilha de
Itaparica, território em que foi realizado o presente estudo.
15

A Baía de Todos os Santos (BTS), localizada no litoral da Bahia, é a
segunda maior baía do país, composta por uma paisagem natural de matas,
restingas, praias, manguezais e águas estuarinas (COROSO et al., 2011).
Nesse sistema natural, encontram-se 56 ilhas, sendo a de Itaparica a maior ilha
marítima do país. Sobre essas terras e águas estão situados mais de cinco
séculos de história, na qual as populações indígenas gradualmente foram
expulsas de seus territórios, desde o momento em que navegadores europeus
chegaram em primeiro de novembro de 1501 (HATJE; ANDRADE, 2009).
Nas margens da Ilha de Itaparica, populações de índios Tupinambás
sobreviviam nos ambientes desenvolvendo variadas artes de pesca, tornandose habilidosos em garantir o abastecimento de proteínas na alimentação das
tribos. Segundo Sousa (1587), os indígenas eram bons mergulhadores,
nadadores e demostravam habilidades na captura de peixes, crustáceos e
moluscos. Para isso, utilizavam diferentes estratégias de pesca e construíam
ferramentas artesanais simples, como arco e flecha, arpões e anzóis com
espinhas de peixe (SOUSA, 1587). Algumas plantas venenosas, como o timbó
ou tingui, eram maceradas e colocadas nas cabeceiras dos pequenos rios para
“tontear” os peixes, que logo emergiam (SOUSA, op. cit.,p. 291). Este autor
registra que esses pescadores nativos se locomoviam pelas águas rasas sobre
jangadas e canoas, produzidas com troncos de árvores e movidas a remos,
onde se entranhavam entre os estreitos e alagados manguezais a procura de
recursos animais e vegetais. A atividade de pesca realizada pelos índios, assim
como a caça e o uso da flora disponível nas matas, visavam inteiramente às
necessidades biológicas e culturais (SILVA, 2001).
Entretanto, a chegada e permanência dos portugueses na Baía de
Todos os Santos iniciaram o processo interacional entre as culturas da pesca
portuguesa e indígena. Muitos trabalhadores lusitanos que vieram no período
colonial também exerciam a atividade de pesca em seu país de origem e
possuíam técnicas e apetrechos, como anzóis de aço, extensas redes, tarrafas,
munzuás, velas, dentre outros (DIEGUES, 1983). Segundo Ott (1994 apud
DINIZ, 1905), alguns desses apetrechos, como a rede (tarrafa) e o anzol de
aço, propagaram-se rapidamente entre os pescadores indígenas. O resultado é
que mais tarde isso resultou nos costumes técnicas, apetrechos e
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nomenclatura utilizados por pescadores do Recôncavo baiano (OTT, 1944;
SILVA, 2001).
Na metade do século XVI, as cartas jesuíticas evidenciavam que a
incorporação das “modernas” ferramentas aos habilidosos pescadores nativos
chamou atenção dos senhores de engenho, os quais, já no processo de
escravidão indígena, obrigavam-lhes a buscar alimentos para si e para o
abastecimento das fazendas e engenhos (OTT, op. cit., p. 2). Esse tipo de
“escravo pescador” tinha um valor maior quando comparado a outros (SILVA,
2001).
A influência da cultura africana na pesca, até então, estava bem limitada,
pois ainda que existissem escravos africanos trabalhando na pesca de baleia
nas águas da BTS (CÂMARA, 1911), a força do negro era indispensável na
lavoura e nos engenhos de açúcar, bem como em outras atividades escravistas
encontradas nos séculos XVI ao XVII (OTT, ibid, p. 5). Quando mais tarde
alguns de seus filhos livres se tornaram pescadores, adotaram a linguagem e
costumes já constituídos por outras culturas. No entanto, alguns elementos
africanos são vistos na cultura pesqueira baiana, como o designer das canoas,
cestos e utensílios para captura dos pescados (DIEGUES, 1983).
Foram os africanos e seus descendentes que vieram a configurar o
início do que se denominam comunidades pesqueiras em todo Recôncavo
baiano, em outras regiões do litoral da Bahia e em todo o litoral do Nordeste
(BANDEIRA; BRITO, 2011). Diferentes regiões da BTS, a partir do século XVIII,
foram repovoadas por escravos e alforriados fugitivos, que sobreviviam dos
recursos estuarinos tão abundantes na região. Visando então fornecer um
cenário adequado da atividade de pesca nesta região em particular, são
apresentados alguns resultados dos estudos feitos por Osório (1979) e
Castellucci Jr (2008). O primeiro trata-se de um livro que fornece registros
históricos da origem dos pescadores da comunidade em que a presente
pesquisa foi realizada, a antiga freguesia de Santo Amaro do Catu. O segundo
descreve como viviam os escravos libertos na segunda metade do século XIX,
na região da comarca de Nazaré e outras paróquias e povoações próximas ao
estreito do funil, na Ilha de Itaparica.
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1.2.

Os pescadores em Santo Amaro do Catu até metade do século XX
Santo Amaro do Catu, hoje nomeada Jiribatuba, está localizado ao sul

da Ilha de Itaparica, próximo a Ponte do Funil (Figuras 1 e 2). A vida religiosa
surgiu no século XVII, em 1643, durante as missões jesuíticas e tão logo
construíram uma igreja no alto de um morro, no qual a imagem de um santo
(Santo Amaro) insistia em aparecer com seus mistérios. O nome do morro é
“Catu” (bonito) e este se juntou ao nome do santo conferindo o seu antigo
nome (OSÓRIO, 1979). Ao longo dos séculos a vila se tornou uma importante
freguesia lusitana regida por vigários, coronéis e donos de terras (OSÓRIO, op.
cit.). Nesse processo, doenças e invasões sobre os terras indígenas foram
banindo tais populações do local, uma vez que por volta da primeira metade do
século XIX grande parte dos índios daquela região já havia sido exterminada,
amalgamada ou expulsa de suas terras (CASTELLUCCI JR, 2008b).

Figura 1 - Mapa da Baía de Todos os Santos, situando a comunidade de Jiribatuba
(anteriormente conhecida como Santo Amaro do Catu) na Ilha de Itaparica
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Figura 2 - Vistas aéreas da comunidade de Jiribatuba (anteriormente conhecida
como Santo Amaro do Catu)

Fonte: Imagens disponibilizadas por moradores locais

Por outro lado, ainda no século XIX, escravos e alforriados se
escondiam entre mangues e apicuns por aquelas imediações, pois as leis e
procedimentos municipais ainda colocavam sua liberdade em risco. Nesse
contexto, os aspectos mais significativos do modo de vida desses antigos
habitantes podem ser observados na seguinte passagem:
“Além da suposta conivência de autoridades locais, a
existência de um amplo manguezal, percorrendo toda a
margem dos dois lados dos rios e também no estreito do Funil,
já no mar fechado, propiciava a criação de esconderijos, quase
autossustentáveis, por conta da riqueza da fauna ribeirinha, da
água salobra e dos variados tipos de mariscos, como a ostra e
mexilhões; moluscos, como o polvo; e peixes nobres, como o
robalo e a caranha, além dos cardumes de xaréus, tainhas e
sardinhas. Por ali, escravos criminosos e fujões se
embrenhavam e passavam a viver como caranguejos e siris,
adaptando-se às condições adversas impostas pela natureza
regional”. (CASTELLUCCI JR, 2008b, p. 274).

Castellucci Jr (2008a) destaca como ocorreu o processo de ocupação e
moradia desses antigos pescadores na região:
Abriam picadas, veredas, trilhas estreitas e compridas e, no
meio dos mangues, faziam um pequeno clarão para a
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construção provisória de alpendres e casas de pau-a-pique,
cobertas de palhas de palmeiras derrubadas nas matas, e de
piaçavas ou sapé, colhidos nas baixadas. Às vezes, construíam
palafitas sobre os manguezais, evitando que a subida da maré
os pegasse desprevenidos e destruísse seus barracos.
(CASTELLUCCI JR, 2008a, p. 274).

Em 1757, a população de Santo Amaro do Catu contava com mais de
1.300 habitantes, sendo composta principalmente por negros, brancos e
descendentes indígenas, respectivamente (OSÓRIO, 1974). Décadas mais
tarde, no fim do século XIX, o número de habitantes chegava próximo de 3.000
indivíduos, visto que entre 1860 e 1888, migrantes da parte continental do
Recôncavo baiano procuraram se estabelecer de alguma forma nas vilas da
Ilha de Itaparica, buscando prestar jornadas de trabalho temporário e sazonal
nas fazendas, observando as épocas de colheita, bem como trabalhar no mar
como pescadores, marinheiros, arpoadores e estivadores (CASTELLUCCI JR,
2008b, p. 213). Grandes fazendas existiam na área, como a do Barão de Catu
e a do Coronel Mirales (OSÓRIO, 1974, p. 193).
Até metade do século XX, a construção de embarcações, nos estaleiros
locais, era uma importante fonte de renda para a população de Santo Amaro do
Catu, sendo uma alternativa para a pesca, pois o trabalho em estaleiro
demandava diversas outras funções, como mateiro, mestre de embarcações
(saveiro), ajudante, carpinteiro e calafates eram funções comuns (OSÓRIO, op.
cit., p. 194.). Um píer de madeira era palco de um intenso movimento de barcos
de madeira carregados de mercadorias que transitavam entre as fazendas do
recôncavo e o porto de Salvador (Figura 3). Esse sistema de transporte
oportunizava renda extra para carregadores, estivadores, batedores e para a
venda

dos

pescados,

sejam

salgados

ou

frescos,

vendidos

para

atravessadores. Ainda que alguns habitantes de Santo Amaro do Catu
pudessem exercer outras profissões, o contato e a dependência dos recursos
marinhos deveriam ser recorrentes, visto que os peixes e outros animais eram
fontes diretas de proteína a baixo custo.
Em 1972 ocorre a inauguração da Ponte do Funil, ligando a Ilha de
Itaparica ao continente (OSÓRIO, 1974). Com a ponte, o seguimento e
construção da estrada (BA 001) só foram possíveis após alguns aterros
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próximos ao estreito do funil. Segundo este autor, aterrou-se 700 metros,
ligando a Ilha de São Gonçalo ao continente (ver Figuras 1 e 4).
Figura 3 - Píer construído na comunidade de Jiribatuba (anteriormente conhecida
como Santo Amaro do Catu) para desembarque de pessoas e produtos comerciais

Fonte: Arquivo disponibilizado por um morador

Figura 4 - Aterro realizado na década de 1970 para construção da estrada entre o
continente e a Ilha de São Gonçalo

Fonte: Google Maps, extraído em 01/10/2017
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Ainda em 1972, a inauguração do sistema ferry boat conectou
definitivamente a Ilha de Itaparica com Salvador e todo o Estado da Bahia. Aos
poucos, a Companhia de Navegação Baiana, que fazia transportes e
movimentava pessoas da Ilha de Itaparica, Nazaré e Salvador, logo foi
cessando a circulação dos antigos navios a vapor (VASCONCELOS, 2011). Na
mesma década, a Dow Química3 comprou grande parte da área da Ilha de
Matarandiba (ver Figuras 1 e 5) e aterrou o estreito curso de águas salobras do
rio conhecido como São João para passagem de caminhões. Isso representou
uma insatisfação para os pescadores da Vila de Matarandiba, pois alterou a
dinâmica de pesca de camarões e peixes maiores na região (VIEIRA, 2013).
Figura 5 - Aterro realizado na década de 1970 para construção da estrada entre o
continente e a Ilha de Matarandiba e Ilha de Itaparica

Fonte: Google Maps, extraído em 01/10/2017

3

A Dow Chemical Company é uma multinacional norte-americana de produtos químicos,
plásticos e agropecuários, atuando em vários setores.
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1.3.

Prováveis práticas dos pescadores de Santo Amaro do Catu até
metade do século XX
A comunidade pesqueira de Santo Amaro do Catu é uma das dezenas

de outras que se formaram ao longo das décadas na Ilha de Itaparica, e a
bibliografia disponível não apresenta quaisquer evidências exclusivas de como
se desenvolvia a atividade de pesca no “passado”. No entanto, alguns livros
como o de Ubaldo Osório, da década de 1974, traz uma contribuição geral de
evidências dos costumes, práticas e apetrechos dos pescadores em toda
região da Ilha, desde o século XVII até metade do século XX. Alguns desses
registros foram descritos em retratações de Ubaldo Osório (1974) conforme
apresentado na Tabela 1.
Tabela 1 - Evidências dos apetrechos, práticas e costumes de pescadores da Ilha de
Itaparica no século XX, de acordo com Osório (1974)
Costumes e Práticas
Dado o cerco e despejado o “copio” da
rede, nas canoas de socorro, o pescador
sopra o búzio chamando as mulheres
tratadeiras que se apresentam e correm
ao espraiado, conduzindo a estas para
receberem a pescaria.

Evidências dos Apetrechos
Nas zonas peixeiras da ilha. Há pescador
de linha, que consegue, na média, um
rendimento de 15 quilos de peixe por
hora.

Os peixes do lanço são vendidos a granel Pescaria de corso é a mais estimada
e levados para as palhoças de salga, pelos pescadores. A cassueira (rede) é
onde as tratadeiras recebem a tarefa feita de tucum.
árdua.
Salgados e espetados em talas de A linha com os flutuadores e chumbada
dendezeiros, ou em cordas de dependura, são empregadas na pesca da caranha.
são postos ao sol e vendidos aos
talhadores que ficam no porto, de
quarentena, a espera do carregamento.
Os
pescadores
prestavam
aos
companheiros desvelada assistência. A
porção do peixe dado ao companheiro
que não pôde pescar chamasse “quitapa”.

Faz-se a pescaria dos camarões e peixes
miúdos, com uma pequena rede de fios
de algodão, arrastada, quase sempre, por
duas pessoas á beira das praias, nas
marés vazias.

Os praieiros, mesmo não indo à pescaria, Na organização do cerco, as tainhas, que
recebia uma parte do seu quinhão.
se vendo perseguidas procuram as águas
rasas onde são apanhadas pelos
tarrafadores.
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A pesca do sambuiu e do pampo é feita, Mulheres cosiam as quartelas da rede
geralmente nos baixios, onde os praieiros que o entralhador recortava.
juntam as ramadas para atrair os
pescados.
Os mestres de calão tinham na pescaria A rede de calão feita de fio de algodão e
dois quinhões e dois apanhados.
conservada em tinta do mangue.

Outros tipos de pesca e técnicas de pescarias eram utilizados, tais como
as tarrafas, gamboas, tapagem, pescaria de facho, munzuá, pesca de linha e
uma variedade de redes. Os trabalhos de Câmara (1911) e Ott (1944)
descrevem essas estratégias e apetrechos de pesca utilizados por pescadores
da Bahia no início do século XX. Nestas descrições, os autores apresentam a
composição do material, as estruturas e como eram aplicados nas pescarias.
As redes descritas por Câmara (1911) ainda eram confeccionadas com fibras
vegetais de uma palmeira conhecida como ticum (Astrocaryum sp.,
Arecaceae). No entanto, um pouco mais tarde, Ott (1994) já registra os fios de
algodão na confecção das redes. Nesse caso, os pescadores davam
durabilidade a estes fios utilizando cascas do mangue vermelho (Rhizophora
mangle) numa espécie de tingimento da rede. As redes possuíam diferentes
nomes que remetiam à categoria do peixe alvo das pescarias, como, por
exemplo, arraieira, tainheira, agulheira, camarãozeira, cassueira, paruzeira. O
desenho geométrico das redes forma um retângulo, que a depender da função,
possuía dimensões diferentes em seus lados. Em geral, uma rede tinha a parte
superior presa a boias de cortiça e sua base com pesos de massa de chumbo
ou de argila.
Dentre elas, a rede de calão era um das mais tradicionais e recebia este
nome, pois em cada extremidade estava presa a dois paus conhecidos como
“pau de calão”. Este artefato completo representa o símbolo de socialização em
comunidades pesqueiras da Bahia. Sua operação utilizava-se de duas canoas
e consistia basicamente em reconhecer os cardumes e fazer um cerco envolta
deles (CÂMARA, 1911). No entanto, pela grande extensão e peso da rede, esta
pescaria necessitava do esforço de no mínimo de 8 a 10 homens, e cada um
era responsável por determinadas função durante o cerco. Um exemplo é o
mestre, que era o pescador mais respeitado e conhecedor de peixes e
pescarias, o que tornava um líder nas pescarias de calão. Existia também o
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juntador, responsável em juntar as cordas inferiores da rede durante o arrasto,
e os ajudantes, aqueles que puxavam a rede durante o cerco. Os pescados
eram divididos por partes chamadas “quinhão”. A quantidade de partes
(quinhão) que cada pescador recebia estava relacionada à função que exercia.
O mestre e o dono da rede recebiam a maior parte e assim gradativamente até
os ajudantes.
As redes já predominavam entre os pescadores, mas outras estratégias
de pesca eram utilizadas, como a pescaria de facho, a qual, segundo Câmara
(1911), era um tipo de pesca em que o pescador caminhava nas noites escuras
pela beira da praia, carregando em uma das mãos um facho de palhas em
chamas, enquanto a outra segurava um facão para subjugar peixes e mariscos
atordoados pela luz das chamas. A pesca de andarilho era uma prática comum
nas vilas de pescadores do Recôncavo baiano, como descreve Câmara (1911,
p. 29):
Nas noites escuras canoas separadas por pequeno espaço
formam uma fila. Cada embarcação traz a angareira (rede) já
armada. Na polpa da canoa vem uma lanterna rústica, formada
por uma lata com o foco para trás. O peixe, acordado pelo
barulho e atordoado pela luz, quer fugir e pula para a
escuridão, onde as canoas e angareiras interrompem o salto,
caindo-os sobre o fundo das canoas.

A pesca com gamboas tem origem indígena e ainda é realizada em todo
o Brasil (CEPENE, 1998). Na Bahia, Câmara (op. cit., p. 28) a descreve como:

Um extenso cercado, feito de varas finais ou canabrava,
enterradas na areia ou na lama, amarradas com embira, cipó
ou piaçava em duas origens de outra vara. É cheio de
compartimentos e corredores com pequenas portas. Quando a
maré está vazia pouca água fica. Enchendo, o peixe entra, e
pela sua natural estupidez não acha mais o meio de sair.

Outro tipo de pescaria que ocorria na Bahia, que remete aos costumes
indígenas, era a pesca com folhas de tingui. Pescaria essa que ocorria através
da liberação das folhas e ramos macerados, nas regiões de águas rasas. Uma
vez que essa planta apresenta compostos químicos com características
anestésicas, após um curto período de sua liberação na água, os peixes
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ficavam desnorteados e começavam a emergir, tornando-se presas fáceis à
captura (OTT, 1944). Por fim, resta ainda mencionar as apropriações do
espaço pelos pescadores, onde a marcação é a própria estrutura de galhos dos
mangues, conhecida como pesqueiro:
Em certos lugares menos profundo, que são frequentemente
coberto e descoberto pelas marés, aos quais os pescadores
chamam de coroa, enterram-se duas fileiras de estacas,
formando um circulo concêntrico, envolvendo de galhos secos
ou garranchos cobertos de limo que peixes vêm comendo na
preamar. Há esta hora vão fechar o pesqueiro, pondo em redor
das estacas a rede de pesqueiro, que tem a parte superior
amarrada ás varas e, a inferior segura por pedras. Prendendo
assim os peixes vão busca-los quando a maré começa a
descobrir as coroas. (CÂMARA, 1911, p. 28-29).

Outro tipo de pesqueiro, embora mais simples, é chamado de ramo, o
qual difere do pesqueiro porque além de conter galhos menores, não são
rodeados com varas onde se colocariam as redes. São dispostos em áreas em
que a maré não descobre e ali peixes miúdos se agregam durante um tempo
até que os ramos são cuidadosamente retirados e os peixes capturados com
rede pequena ou rede de calão (CÂMARA, 1911).

1.4.

O saber do pescador sobre os peixes
As diversas relações que os seres humanos estabelecem com outras

espécies animais são bem antigas (ALVES et al., 2009), uma vez que 99% de
sua história evolutiva foi constituída pela forte dependência dos animais como
principal fonte de proteína (SAX, 2002). Muitas práticas foram desenvolvidas
pela espécie humana para obtenção dos recursos animais, no entanto, a pesca
artesanal se destaca por manter grande representação na atualidade, sendo a
única atividade extrativista realizada em grande escala por comunidades
pesqueiras no Brasil (DIEGUES, 1983). São utilizadas embarcações de
pequeno porte, movida a pequenos motores ou a remos e velas, com baixa
capacidade produtiva, pescando-se nas áreas costeiras, estuarinas, lagunares
e nos rios (BRASIL, 1979). Segundo Diegues (op. cit.), esta atividade requer,
por parte do pescador, um aparato de técnicas que são aprendidas e utilizadas
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durante as estratégias de captura dos pescados. Tais técnicas quase sempre
são acompanhadas de domínios precisos dos apetrechos, ferramentas e
embarcações (DIEGUES, 1998).
Essas estratégias são acompanhadas por técnicas que são necessárias
para uma melhor otimização da atividade de pesca e pertencem ao conjunto
das práticas (práxis) desenvolvidas por pescadores. Por outro lado, a atividade
de pesca aceita que tais praticantes interajam com o ambiente e seus recursos,
onde acabam desenvolvendo e acumulando um conjunto de conhecimentos
(corpus) e crenças (kosmos) sobre os elementos dos ecossistemas. O estudo
integrado das práxis, corpus e cosmos torna possível compreender as relações
que se estabelecem entre a interpretação, leitura e uso ou manejo da natureza
e seus processos (TOLEDO, 1992, 2002; BARRERA-BASSOLS; TOLEDO,
2005).
Muitos estudos no Brasil têm buscado descrever como populações
humanas percebem, classificam e utilizam os recursos pesqueiros (MARQUES,
1991, 1995, 2012; BEGOSSI, 1995, 1996; SILVANO, 1997; COSTA NETO,
2002; SOUTO, 2004). As interações existentes entre pescadores e peixes
possibilitam que eles reconheçam aspectos ecológicos e comportamentais
desses animais (MARQUES, 1991). Paz e Begossi (1996) afirmam que os
saberes são provenientes das experiências utilizadas e compartilhadas de
geração a geração, expressos numa sabedoria pessoal e, ao mesmo tempo,
uma criação coletiva. Quando esse conhecimento empírico dos pescadores se
refere aos peixes, tornam-se então objeto de estudo da Etnoictiologia, que é a
vertente da Etnozoologia, que procura compreender o fenômeno da interação
entre a espécie humana e os peixes, englobando aspectos tanto cognitivos
quanto comportamentais (MARQUES, 1995). As inter-relações e interações
entre esses dois grupos constituem, para este autor:

Um fenômeno de natureza extremamente complexa, o qual
inclui e ultrapassa o simples/ complexo ato de pescar, ato este
que, se por um lado pode ser reduzido a um mecanismo de
interação presa/predador (já complexo, no caso, por
culturalmente intermediado), por outro pode ampliar-se através
das implicações lúdicas, religiosas, simbólicas. (MARQUES,
2012, p. 14).
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Segundo Marques (1991), os primeiros trabalhos utilizando o termo
etnoictiologia foram realizados por Morril (1967) e Anderson Jr. (1967), os quais
buscavam entender como os pescadores tradicionais identificavam e
classificavam os peixes. A partir desses estudos, houve uma ampla aceitação
do termo etnoictiologia na comunidade científica, acarretando num crescente
número de trabalhos científicos utilizando essa metodologia (AKIMICHI, 1978;
ROYERO, 1989).
No Brasil, o primeiro trabalho nessa área foi desenvolvido pelo
antropólogo Maranhão (1975), que estudou uma comunidade de pescadores
de Icaraí, no litoral cearense. Na década seguinte, destacam-se os trabalhos
de Mussolini (1980), que descreveu o conhecimento dos “caiçaras” paulistas
acerca da ecologia e do comportamento migratório da tainha (Mugil platanus),
e de Silva (1988), junto aos pescadores da praia de Piratininga (RJ), abordando
a lógica utilizada por eles na classificação dos peixes. Anos mais tarde, um
crescente número de pesquisadores brasileiros começou a fortalecer os
estudos da etnoictiologia no país. Marques (1991) investigou as conexões e
saberes dos pescadores do Complexo Lagunar Mundaú-Manguaba, no Estado
de Alagoas. Os estudos de Begossi e Figueiredo (1995), Begossi (1996), Paz e
Begossi (1996) e Costa Neto (1998) contribuíram para o arcabouço teórico da
etnoictiologia, que continuou avançando nos anos 2000, com estudos
realizados por Souza e Barrela (2001), Mourão e Nordi (2002a), Silvano (2004)
e Souto (2004). Na região Nordeste, os trabalhos de Costa Neto (2002),
Mourão e Nordi (op. cit.) e Mourão e Montenegro (2006) mostram importantes
modelos cognitivos utilizados por pescadores para nomear e categorizar os
peixes de maior importância econômica.
Outros trabalhos tiveram um foco nos conhecimentos dos pescadores
acerca da ecologia (etnoecologia), como o uso dos habitats (CORDELL, 1974),
hábitos alimentares, movimentos migratórios e reprodução de espécies de
peixes (RAMIRES; BARRELLA, 2001; SILVANO, 2001). Nos ambientes
costeiro e estuarino, muito do conhecimento tradicional de pescadores
artesanais do Nordeste está descrito em Forman (1967), Cordell (1974, 1978),
Souto (2004) e Marques (1991). Esses estudos mostraram que os pescadores
detêm um conhecimento bastante robusto e, a partir desse fato, podem-se
empreender esforços para registrar e testar seus conhecimentos a fim de que
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os

próprios

pescadores

possam

participar

efetivamente

de

avanços

significativos para o manejo e conservação dos recursos pesqueiros locais
(JOHANNES et al., 2000).
A etnoictiologia pode dar uma contribuição significativa, especialmente
quando se considera que estratégias de conservação têm de lidar com a
questão da ocupação humana e uso dos recursos naturais (BEGOSSI et al.,
2006). A ação do homem nos ecossistemas aquáticos, especialmente nas
ultimas décadas, vem pondo em risco a biodiversidade e diminuindo os
recursos pesqueiros (AGOSTINHO et al., 2007). Poucos estuários ainda
existem em condições próximas ao seu estado natural (EDGAR et al., 2000),
uma vez que impactos ecológicos nesses ecossistemas são causados
principalmente
desordenado

pelo
das

rápido
regiões

crescimento
costeiras,

populacional,

super

exploração

desenvolvimento
dos

recursos,

contaminação química, entre outros (HYDROS, 2005).
Comunidades tradicionais que dependem dos recursos oferecidos
nesses ecossistemas fornecem informações importantes sobre a dinâmica
ecológica local, possibilitando a complementação do conhecimento científico e
a ampliação de dados que possam contribuir para os planos de conservação e
manejo adequado dos ecossistemas aquáticos (FAULKNER; SILVANO, 2003).
Algumas dessas contribuições podem elucidar padrões temporais na
abundância dos recursos (SÁENZ et al., 2005), apoiar sistemas de manejo
mais flexíveis e diferentes do manejo convencional, como o manejo “sem
dados” (BERKES et al., 2000; RUDDLE; HICKEY, 2008) e gerar novos
subsídios

e

informações

biológicas,

bem

como

hipóteses

testáveis

(MARQUES, 1991). Pescadores e suas descrições empíricas têm um papel
fundamental para o desenvolvimento e funcionamento da pesca sustentável,
uma vez que eles são, de fato, fontes singulares de informações históricas do
local.
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ARTIGO 1
ETNOHISTÓRIA DA PESCA ARTESANAL NA COMUNIDADE DE
JIRIBATUBA, ILHA DE ITAPARICA, BAHIA
Resumo
A evolução das tecnologias de pesca e o avanço socioeconômico podem transformar ao
longo dos anos a cultura pesqueira das comunidades tradicionais. O objetivo desse estudo
foi entender como comunidades tradicionais respondem às transformações do
desenvolvimento socioeconômico e das modificações tecnológicas inseridas na atividade
pesqueira. O estudo foi realizado na comunidade de Jiribatuba, localizada na Ilha de
Itaparica, Estado da Bahia, analisando depoimentos de 11 pescadores entre 70 e 95 anos,
além de outros 20 pescadores experientes ou praticantes de pescarias pouco praticadas
atualmente na região. Observações diretas, descrições das técnicas de pesca, entrevistas
semiestruturadas e registros audiovisuais foram utilizados para coleta de dados. As
narrativas das entrevistas foram transcritas e organizadas em categorias temáticas e
analisados qualitativamente. Os resultados, apresentados em três períodos históricos,
demonstram que os pescadores de Jiribatuba abandonaram antigas estratégias de pesca,
como o calão e camboa, e aderiram à utilização das redes de nylon, por este ser material
de baixo custo, mais resistente e durável. Nos últimos anos, os pescadores enfrentam a
escassez de recursos ícticos, fato que os forçou a se apropriarem de novas estratégias de
pesca para aumentar sua capacidade de coleta. A inserção dos motores nas canoas
tradicionais feitas de madeira aumentou a capacidade exploratória e dinamização dos
pescadores, fazendo da pesca artesanal uma atividade cada vez mais predatória. As
consequências das mudanças estruturais para o desenvolvimento e da inserção de
tecnológicas na pesca artesanal em Jiribatuba é o retrato de diversas comunidades
pesqueiras da Ilha de Itaparica, e ainda que inevitavelmente sofresse transformações,
percebe-se ainda uma forte identidade cultural regida por costumes e práticas tradicionais.
Palavras-chave: Tecnologia de pesca, cultura pesqueira, etnohistória.

Abstract
The evolution of fishing technologies and socio-economic advancement can transform over
the years the fishing culture in traditional communities. The aim of this study was to
understand how traditional communities respond to the transformations of socioeconomic
development and technological changes inserted in the fishery. The study was conducted
in the community of Jiribatuba and analyzed testimonies of 11 fishermen between 70 and
95 years old, as well as 20 other experienced fishermen or practicing fisheries. Direct
observations, descriptions of fishing techniques, semi-structured interviews and audiovisual
records were also used for data collection. The narratives of the interviews were
transcribed and organized into thematic categories and analyzed qualitatively. The results
presented in three periods demonstrate that the fishermen of Jiribatuba abandoned old
fishing strategies, such as slime and cambo, and adhered to the use of nylon nets, being
material of low cost, more resistant and durable. In recent years, fishermen have faced
scarce fish resources, which has forced them to appropriate new fishing strategies and
increase their harvesting capacity. The insertion of the engines in the traditional canoes
made of wood increased the exploratory capacity and dynamism of the fishermen, making
the artisanal fishing an increasingly predatory activity. The consequences of the structural
changes for the development and the insertion of technological ones in the artisanal fishing
in Jiribatuba is the portrait of diverse fishing communities of the Island of Itaparica, and
although it inevitably undergoes transformations, a strong cultural identity governed by
customs and traditional practices is still perceived.
Keywords: Fishing technology, fishing culture, ethnohistory.
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Introdução

Pescar é uma prática realizada pela espécie humana desde a sua
existência, e por muitos séculos sua essência era a captura de pescados
utilizando ferramentas e estratégias simples e de baixo impacto sobre os
sistemas naturais (DIEGUES, 2004). No Brasil, a pesca era (continua sendo)
desenvolvida por populações indígenas e constituía uma das formas pelas
quais as diversas etnias supriam suas necessidades alimentares, com caráter
essencialmente de subsistência (SOUSA, 1587). Com a chegada dos
colonizadores europeus a partir de 1501, a pesca passou a ter outros
praticantes, novos objetivos (comercialização) e sofreu adaptações e inserções
tanto de apetrechos, quanto de estratégias e embarcações (OTT, 1944). Mais
tarde, tal integração configurou as bases culturais da atividade de pesca no
Estado da Bahia e em outros territórios brasileiros (OTT, 1944; CÂMARA,
1911).
A cultura da pesca artesanal baiana é produto dessa mistura de
elementos culturais de origens indígena, portuguesa e também africana
(BANDEIRA; BRITO, 2011). Da cultura indígena as populações litorâneas
herdaram o preparo do peixe para a alimentação, o feitio das canoas e
jangadas, as flechas, os arpões e as tapagens; da cultura portuguesa,
herdaram os anzóis, pesos de metal, redes de arremessar e de arrastar; e da
cultura negra, herdaram o designer da canoa monóxila e a variedade de cestos
e outros utensílios utilizados para a captura dos pescados (DIEGUES, 1983). A
caracterização desses materiais foi bem descrita no início e metade do século
XX nos trabalhos de Câmara (1911) e Ott (1944), que detalharam dezenas de
apetrechos e estratégias de pesca utilizadas por pescadores das comunidades
da Baía de Todos os Santos (BTS). Fazendo uma breve comparação com os
instrumentos e tipos de pescarias utilizadas pelos atuais pescadores da BTS,
muitos não são mais praticados ou modificaram suas estruturas e composição.
Tais apetrechos evoluíram ao longo dos anos, como visto no material que se
confeccionam as redes, que eram primariamente feitas com fibras vegetais de
ticum (CAMARA, 1911), depois algodão (OTT, 1944), e atualmente fabricadas
industrialmente com fios de náilon (BANDEIRA; BRITO, 2011).
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O mesmo aconteceu com a inserção de novas práticas, como o
mergulho, pesca com explosivos e inclusões de itens como motores nas
embarcações, anteriormente movidas a velas e remos (SOARES et al., 2009).
Ainda que para Soares et al., (2009) a pesca na BTS configure-se como de
baixo impacto sobre os ecossistemas marinhos, alguns estudos realizados por
Diegues (1983), Maldonado (1997) e Silvano (2004) apontam que a inserção
das tecnologias de pesca pode tornar a pesca artesanal prejudicial aos
estoques pesqueiros.
Outra problemática que afeta o estoque pesqueiro e as comunidades
que deles dependem são as mudanças que, na BTS, intensificaram-se no início
da metade do século XX, onde transformações estruturais foram estabelecidas
para o avanço socioeconômico regional (VASCONCELOS, 2011). Neste
período, várias indústrias, fábricas e refinarias instalaram-se entorno da baía,
assim como construções de estradas e pontes, que deram acesso às
comunidades que até então só era possível por meio de embarcações, como
as da Ilha de Itaparica (OSÓRIO, 1973). As vilas de pescadores sentiram as
primeiras consequências diretas do desenvolvimento econômico da região,
tendo áreas de matas, restingas e manguezais destruídas para construção de
condomínios e casas de veraneio. Também tiveram restrições aos territórios de
pesca, causadas por aterros para construção das estradas, e décadas mais
tarde, problemas ambientais causados pelo escoamento de resíduos sólidos,
contaminação química, dentre outras formas de poluição, vieram a contribuir
para a atual problemática ambiental presente nas águas da BTS (ANDRADE et
al., 2009). As consequências impactantes destas transformações estão
registrados em estudos oriundos de análises químicas em animais (TAVRAREZ
et al., 1988 ; PORTE et al., 1990; SILVA et al., 1997; NASCIMENTO et al.,
2000; VENTURINI et al., 2004; VENTURINI; TOMMASI, 2004) e também
presentes nas memórias dos pescadores locais, os quais apontam a poluição
industrial

e o uso de apetrechos de pesca predatórios como os principais

responsáveis pela diminuição dos pescados na BTS (SILVA, 1996; HYDROS,
2005; BANDEIRA; BRITO, 2011).
Percepções de populações nativas tem sido foco de estudos (científicos)
de disciplinas que acrescentam o prefixo “etno” às mesmas, como
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Etnoictiologia4 e Etnohistória5, por exemplo. Nesse caso, o conhecimento dos
peixes e a história também se fazem presentes em espaços culturais fora do
meio acadêmico e científico (RAMIRES; BARRELLA, 2001; SILVANO, 2001;
COSTA NETO, 2002; MOURÃO; NORDI, 2002). As experiências vividas e o
contato constante dos pescadores com o ambiente podem fornecer dados
fundamentais para o entendimento do processo histórico da atividade de
pesca, uma vez que eles são, de fato, fontes singulares de informações
históricas do local (SILVANO, 2001). Nesse sentido, considerando uma
abordagem etnohistórica, o presente estudo analisou como a pesca de peixes
em uma comunidade tradicional da BTS se estabeleceu frente às modificações
tecnológicas inseridas na pesca e as transformações do desenvolvimento
socioeconômico da região entre a década de 1940 até os dias atuais.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
O estudo foi realizado na comunidade de Jiribatuba, que pertence ao
município de Vera Cruz e está localizada na porção sudoeste da Ilha de
Itaparica, que por sua vez está situada na Baía de Todos os Santos, região
litorânea do Estado da Bahia (Figura 1). Jiribatuba está posicionada no canal
da Ilha de Itaparica e às margens do estuário do Rio Jaguaripe, sendo essa
uma região importante para a sobrevivência dos pescadores e marisqueiras da
comunidade.
Até a década de 1970, o acesso à Jiribatuba era apenas por navegação,
o que lhe conferia um lugar pouco desenvolvido e com escassas opções de
emprego para aqueles que residiam na região (OSÓRIO, 1979). Desse modo,
a pesca se tornara a principal forma de subsistência para esses habitantes. Ao
longo das décadas, a implementação das estradas e a ligação mais estreita
com o recôncavo e Salvador possibilitaram seu desenvolvimento, oferecendo
melhores condições de vida para os moradores, embora não tenha retirado da
pesca seu status de principal atividade econômica (ANDRADE et al., 2009).

4

Etnoictiologia procura compreender o fenômeno da interação entre a espécie humana e os peixes,
englobando aspectos tanto cognitivos, comportamentais sentimentais e simbólicos (MARQUES, 2005).
5
Etnohistória objetiva resgatar e documentar aspectos históricos através da oralidade dos próprios moradores
de uma comunidade de pescadores, por exemplo. (CAVALCANTE, 2011).
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Jiribatuba ainda possui a maioria dos habitantes composta por nativos, com
baixo nível de escolaridade e com pouca expectativa de trabalho local, o que
faz muito jovens migrarem para outras cidades ou se incluírem nas atividades
de pesca.
Figura 1 - Mapa da Baía de Todos os Santos, incluindo o Rio Jaguaripe e a
comunidade de Jiribatuba, localizada na Ilha de Itaparica

Fonte: Modificado de Andrade et al., (2009).

Coleta de dados sobre a história da pesca
A coleta de dados foi realizada no período de outubro de 2016 a maio
de 2017, após aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estadual de Feira de Santana (CAE 55719416.2.0000.0053). Os
dados foram inicialmente obtidos em encontros aleatórios com 50 moradores,
utilizando perguntas abertas visando obter o máximo de informações,
terminologia, conceitos locais e categorias temáticas, seguindo o modelo
proposto por Posey (1987). Nos encontros, os moradores indicaram 11
pescadores mais velhos da comunidade, cujas idades variaram dos 60 aos 93
anos, para contar histórias sobre as práticas de pesca desenvolvidas a partir
dos anos 1940.
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A fim de estabelecer uma melhor relação com o entrevistado, foram
realizadas

conversas

informais

antes

do

início

das

entrevistas,

e

oportunamente algumas perguntas-chave eram utilizadas para direcionar aos
objetivos da pesquisa, tais como: “Como era a pescaria antigamente?”, “Onde
se pescava?” e “Quais os tipos de pescarias antigamente?”. Após essa breve
abordagem ao pescador, eram realizadas cinco entrevistas com base em
protocolo de entrevista semiestruturada (ver Apêndice 1) para cada informante
especialista (n=11), as quais foram gravadas com aparelho de celular, durante
um período entre 50 a 120 minutos. Em momentos oportunos, os objetivos da
pesquisa foram expostos até que os especialistas pudessem compreender e
ser mais precisos em suas narrativas. Os dados sobre a antiga atividade de
pesca foram digitados, categorizados por temas e inseridos em banco de
dados eletrônico.
Coleta de dados sobre as atividades de pesca na atualidade
Para descrever as atividades de pesca em Jiribatuba no contexto atual,
foram realizadas observações diretas em todo período da pesquisa, onde foi
utilizada uma embarcação individual (caiaque) para melhor percepção das
atividades e do modo como os pescadores interagem com o ambiente (Figura
2). Foram realizadas 153 observações ao longo de 12 meses, tanto na
baixamar e preamar das marés, assim como em pescarias diurnas e noturnas.
Outras descrições da pesca e pequenos diálogos puderam ser realizados
quando o pesquisador foi convidado a participar ou observar em todas as
modalidades de pesca encontradas na comunidade de Jiribatuba.
Além dos 11 especialistas, também foram realizadas entrevistas com
mais 20 pescadores, os quais foram indicados pelos 50 moradores e pelos
próprios pescadores como os mais experientes na comunidade, ou aqueles
especialistas em determinadas artes de pesca. A idade média desse conjunto
de entrevistados foi de 40 anos, todos moradores de Jiribatuba há pelo menos
20 anos. Perguntas abertas foram realizadas em uma única entrevista, com
duração variando entre 30 a 60 minutos. Os áudios das falas dos pescadores
foram registrados com gravador de aparelho celular e transcritos os trechos
representativos em banco de dados eletrônico.
41

Figura 3 - Utilização de embarcação individual para observação direta das atividades
de pesca

Registro dos pontos de pesca
A técnica de “turnê guiada” (GRENIER, 1998) foi realizada com cinco
informantes-chave, os quais apontaram os principais pontos de pesca e os
nomes das localidades que são reconhecidas por todos os pescadores da
comunidade. Os pontos com os nomes foram registrados por GPS (em inglês
global positioning system), colocados em um mapa da área e impresso nas
dimensões 60cm x 60cm. O mapa foi utilizado para entender como a inserção
dos motores nas canoas alterou o comportamento e decisão dos pescadores
em suas atividades. Este mapa foi apresentado aos pescadores com as
seguintes perguntas: (1) Na pescaria com rede, onde você costuma pescar?
(2) Tem diferença entre pescar com motor e pescar com remo e vela?
O mesmo mapa foi também apresentado aos pescadores mais velhos
para que pudessem indicar os pontos de pesca utilizados por eles.
Análise de dados

Os dados foram analisados qualitativamente segundo o modelo de união
das diversas competências individuais (HAYS apud MARQUES, 1991), no qual
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todas as informações registradas foram consideradas. Utilizou-se a técnica da
análise do discurso do sujeito (LEFEVRE et al., 2000), valorizando os aspectos
cognitivos e sensitivos dos entrevistados com relação à historia da atividade de
pesca na comunidade. Os resultados apresentados são “traduções” das
narrativas dos sujeitos entrevistados quando eles contextualizavam a pesca
artesanal com fatos ocorridos em três períodos históricos, os quais iniciam na
década de 1940.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesca artesanal em Jiribatuba entre 1940-1970
Para entender as pescarias em Jiribatuba nesse período, devemos
apresentar o cenário social em que elas ocorriam. Segundo os pescadores
mais velhos, Jiribatuba ainda se chamava Santo Amaro do Catu, um lugar com
muitos pescadores, de vida simples, com poucas ruas e com muitos devotos de
Santo Amaro. A maioria das casas era erguida com troncos e varas,
preenchida com barro e coberta de palhoças. Esse tipo de construção se
conhece como “casa de pau arpique”, ou como dizem os entrevistados, casa
de supapo, como uma alusão ao movimento que é feito para fixar a massa de
barro na estrutura de varas. No entanto, existiam algumas casas de alvenaria,
e estas se localizavam nas três ruas que existiam à margem do povoado.
À beira da “maré” existiam dezenas de paeiros6 que guardavam as
redes, velas e remos. Encontrava-se também um píer de madeira, que era
palco de intensa movimentação de três principais embarcações: canoas de
tronco de madeira utilizada por pescadores; navios a vapor, da antiga
Companhia de Navegação da Bahia, que transportavam os moradores para
outras cidades do recôncavo baiano e a capital Salvador a partir de 1939; e
saveiros de madeira, que desde muito tempo já transportavam e abasteciam a
comunidade

com

grãos,

fumo,

cachaça,

ferramentas

e

alimentos

indispensáveis, como açúcar, café, farinha, azeite, milho, além de anzóis e
6

O paeiro é uma espécie de barraca que tinha seu telhado (“de uma queda só”) forrado por palha de
uma planta chamada na região de piaçava (uma palmeira) e apoiado em quatro ou cinco pilares
(elementos verticais) de madeira.
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cordas. Estes saveiros também transportavam os peixes que eram comprados
semanalmente pelos atravessadores por um preço muito baixo, já que o
pescado nesse tempo era abundante e não existiam formas de conservá-los
frescos. Estes atravessadores podiam armazenar e condicionar os peixes
utilizando caixas de madeira, pó de serra e blocos de gelo, e assim tais
negociantes eram conhecidos como “geladores”:
“Quem comprava os peixes antigamente era o gelador. Ele
trazia o gelo de salvador e colocava numa geladeira, mas era
uma caixa de madeira. Ali o peixe ficava segurando até levar
no saveiro [...]. O que segurava o gelo era o pó de serra, que
jogava por cima” (L. I, 68 anos).

As interações entre atravessadores também foram identificadas em
estudos históricos da pesca artesanal de ribeirinhos no Amazonas (SMITH,
1979; FURTADO, 1993; BATISTA, 1998; PARENTE et al., 2005) e mostram
que essas relações comerciais eram desiguais, tornando os pescadores
dependentes dos comerciantes.O mesmo aconteceu em Jiribatuba, pois
segundo os pescadores, “[...] o peixe não tinha valor, era mais pra gente
comer, mesmo”. O cenário até então reflete uma atividade de pesca pouco
comercial, com finalidade ainda para subsistência (DIAS-NETO, 2002).
Existiam outras formas de sobreviver além da pesca, como plantações
em roças, caça e pequenas criações de animais, que supriam as necessidades
proteicas. A ocupação de mateiro era bem comum, pois esses trabalhadores
retiravam

grandes

quantidades

de

piaçava

(Attalea

funifera

Martius,

Arecaceae) e lenha, as quais eram transportadas para fábricas já instaladas
em Salvador. Além disso, entre pessoas e mercadorias que chegavam e saíam
pelo píer de Jiribatuba, algumas profissões possuíam grandes demandas para
os homens, como estivadores, vendedores, moços de convés, mestres de
embarcação, batedores7. À beira da praia existiam quatro estaleiros que
construíam e restauravam os saveiros da região. Assim, serviços para calafate,
ajudante prático, carpinteiro e pintor eram bem comuns. Este panorama traduz
uma comunidade na qual a pesca artesanal é realizada paralelamente a outras

7

Quando os saveiros passavam por regiões mais rasas, homens eram contratados para
empurrar as embarcações e para isso utilizavam varas, em que uma das pontas era apoiada
no peito e a outra no fundo da embarcação.
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atividades que também ofereciam meios de sobrevivência e renda:“Naquele
tempo tinha muito pescador, mas se fazia um monte de outro trabalho também” (R. E,
85 anos).

Por volta dos anos 1960, o pescado já apresentava uma comercialização
mais expressiva, pois, segundo os entrevistados, muitas mulheres trabalhavam
em salgueiras (Figura 3) escamando, tratando, salgando e secando os peixes
que vinham das fartas pescarias, ou dos antigos viveiros construídos em áreas
do manguezal.
Figura 3 - Ruínas da salgueira construída ao lado de um viveiro de peixes. As
estruturas em forma de arco eram utilizadas para salgar os peixes.

Além disso, estratégias de pesca, consideradas atualmente predatórias
(HYDROS, 2005), já capturavam grandes quantidades de peixes na
comunidade de Jiribatuba e em outros locais da BTS (SILVA, 1996). Os
pescadores afirmam que, por exemplo, a pesca com explosivos atingiam os
grandes cardumes de tainha (Mugil spp.), em que um arremesso chegava a
abater uma quantidade que não cabia toda em uma canoa, assim como outros
afirmaram que tal pescaria na BTS rendia em média 200 kg de peixe. A
utilização desse artefato já antecipava, para décadas mais tarde, os problemas
dos estoques pesqueiros encontrados na BTS (SILVA, op cit.; HYDROS, 2005).
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Estratégias e apetrechos existentes entre 1940-1970
Além do uso de explosivos, a rede de calão era a principal estratégia
realizada para a captura de peixes. Era confeccionado com fios de algodão
torcidos; por ter essa composição, deveriam ser tomadas algumas técnicas de
manutenção:
“Toda mão que a rede vinha da pescaria tinha que colocar na
canoa com a tinta do mangue. Se não fosse assim, deixava
dentro do túnel, ali, curando na tinta, e depois abria ela toda e
deixava secar no sol” (T. U., 87 anos).
“Quando o calão precisava de remendo, todo mundo que
pescava com ele atava um pedaço” (L. I, 93 anos).

Os entrevistados mais velhos afirmaram que aproximadamente 15 redes
existiam em Jiribatuba. Os donos dos calões podiam ser pescadores ou não,
mas sempre eram aqueles que possuíam melhor condição financeira, pois
esses apetrechos eram custosos e nem todos tinham condições de obtê-los.
Porém, essa pescaria necessitava da força de no mínimo oito homens
(CÂMARA, 1911; OTT, 1944). Assim, muitos pescadores que não possuíam rede
ou até mesmo uma canoa dependiam das pescarias realizadas com as redes
de calão, como retrata um entrevistado:
“Tinha pescador velho de pescaria, sustentando família, que
nunca teve uma canoa, uma rede, mas tava em toda pescaria do
calão. E era pescador!” (R. E. 87 anos).

A rede de calão possuía malhas grandes (30 mm), sendo assim as
espécies alvo eram os peixes acima de 300 g, preferencialmente os cardumes
de tainha (Mugil ssp.) As tainhas costumam saltar pelas redes e, nesse caso,
os pescadores utilizavam varas paras suspender, evitando sua fuga:
“A gente saía na intensão de pegar peixe grande: sororoca,
xaréu, vermelho e a tainha, claro [...] Quando a gente via que no
lanço tinha muita tainha pulando, suspendia com a vara, a rede”
(A. M, 67 anos).
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Na pescaria de calão, os pescadores poderiam exercer diferentes
papéis, como retrata um dos entrevistados sobre essas antigas pescarias em
Jiribatuba:
“No arrasto de calão aqui era. Ainda é, né, que ainda tem uma
aí. Saia duas canoas remando. Uma canoa levava a rede e a
outra que chama a canoa de socorro, que serve mais pra botar
os peixes e levar os moços. Na primeira vai o mestre de calão
[...]. Esse fica na proa observando. Ali ele já vai observando os
peixe onde tão assanhado. É ele que vai dizer que sabe onde
vai sortar a rede. E era respeitado, viu! Tinha respeitar o
conhecimento dele! [...] Na hora do lanço sai uma canoa da
berada da maré, quase no seco, e vai saindo e vai largando a
rede. Isso cercano o peixe. Quando a rede chega na metade é
na hora que aparece o capitão (madeira que marca o centro da
rede). Chegou no capitão é porque tá na hora de virar e fazer a
volta assim. Chegando com a outra ponta da rede em terra, aí
pronto, é só puxar[...] O abaixador quando o calão vem
chegando, ele vai no meio abaixado ali puxando a rede aqui ó,
junto pro peixe não sair (S. Z., 70 anos).

O arrasto de calão na Bahia está bem documentado nos antigos
trabalhos descritivos de Câmara (1991) e Ott (1994), e também em relatos de
pescadores mais velhos em outras comunidades da Ilha de Itaparica
(MINEIRO, 2010; ALVES 2015). Estes autores constataram as mesmas
relações sociais atreladas à tradição dessa modalidade de pesca, onde os
mestres de calão constituíam importantes elementos culturais, dotados de
conhecimentos e referências sobre os peixes e o mar, instituindo-se líderes
dentro de um conjunto que visava à captura e divisão dos produtos (peixes)
oriundos do esforço coletivo (Figura 4).
Figura 4 - Socialização entre pescadores de uma comunidade (Baiacu) da Ilha de
Itaparica na pescaria de arrasto de calão

Fonte: Luís Pereira.
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A fim de apresentar as demais estratégias e apetrechos utilizados por
pescadores de Jiribatuba entre 1940 e 1970, a Tabela 1 expõe as
características que foram identificadas quando os entrevistados descreviam
durante as entrevistas. Os apetrechos e estratégias como foram vistos na
Tabela eram elaborados com recursos naturais disponíveis, como as varas de
bambu para camboas de pau, folhas venenosas de tingui, a fibra vegetal
(ticum) para confecção de redes de tarrafa, folhas secas para a pescaria de
facho e talas de madeira especializada para feitio do muzuá. Por outro lado, as
redes já eram produzidas com fios de algodão torcidos. Quando comparadas
com os 29 apetrechos descritos por Câmara (1911) e Ott (1944) na BTS, os
pescadores de Jiribatuba utilizavam 16 deles, que também se assemelhavam
às mesmas características e aplicações.
Tabela 1 - Estratégias e apetrechos de pesca utilizados por pescadores artesanais de
Jiribatuba entre 1940 e 1970
Estratégias

Material utilizado

Aplicação

Camboa de
Rio

Rede de emalhe
(30 mm) de fio de
algodão; varas;
cambitos; e canoa
de madeira

Nas desembocaduras de pequenos rios que
sofrem influência dos regimes de marés, são
colocadas dezenas de varas separadas por
uma distância de dois metros, formando uma
estrutura transversal ao fluxo das marés. As
redes são dispostas entres as varas na
baixamar e na preamar são suspensas e
travadas na região inferior com pedaços de
madeira chamados “cambitos”. Na baixamar
seguinte, os peixes que entraram na preamar
são amparados nos emalhes da rede que foram
suspensas. A presença das tainhas (Mugil ssp.)
requer a estruturação do „salto‟, no qual uma
outra rede é estendida em todo comprimento
da canoa, que nesse caso está localizada
oposta e mais alta que o cerco.

Pescaria de
Facho

Facho de folhas
secas de pindoba
em chamas, facão,
bicheiro, canoa de
madeira.

Andar na vazante da maré em noites escuras;
paralisando os peixes com as chamas dos
fachos e subjugando com o facão ou com
lanças com duas pontas, conhecidas como
“bicheiro”. A canoa é utilizada para colocar os
peixes e voltar para o ponto de partida na
preamar.

Pesca de
linha

Canoa, linhas ,
chumbos, iscas e
anzóis

Escolher um lugar conhecido próprio para tal
pescaria. Os lugares podem ter um raio de 100
metros quadrados a um metro quadrado exato,
48

conhecido como “poitada”. Se na poitada ocorre
uma frequência de uma espécie de peixe, tal
área leva o nome do peixe, por exemplo:
“poitada de caranha”.
Camboa de
Pau

Centenas de varas
de bambu ou
canabrava, cordas
de piaçava

Um labirinto de madeira é construído
transversalmente ao fluxo da maré. Na preamar
os peixes são conduzidos a percorrer todo o
labirinto, começando pela área conhecida como
sala e depois o engano. Na baixamar a maioria
dos peixes está acumulada no engano e alguns
na sala. A prática dada à retirada dos peixes da
camboa é chamada de “mariscar”

Camboa
de
Tapasteiro

Redes, cordas de
piaçava e varas
resistentes

Esta estratégia possui o mesmo principio
estrutural da camboa de rio, mas difere porquê é
armada paralela ao costeiro, nomeadamente na
margem formada pelo manguezal. E por isso é
também conhecida como “tapar o mangue”.

Pesca
Andarilho

Canoas, facho de
luz e redes

Nas noites escuras, pescadores e canoas saíam
contra a correnteza com os fachos em chamas
próximos a proa, as quais atraem os peixes que
batem nas redes já erguidas sobre a canoa.

Pesqueiro

Galhos de mangue,
varas e rede

Os galhos são colocados no centro do círculo
formado por algumas varas. A estrutura é
armada em áreas que na preamar os galhos
ficam submersos, e na baixamar ficam
totalmente expostos. Os peixes atraídos se
aglomeram durante a preamar, onde são
cercados com a rede e recolhidos na baixa mar.

Galho

Galhos de mangue

Semelhante ao pesqueiro, mas difere por
possuir menor volume; não é cercado por varas
e são colocados em áreas rasas para pescaria
com uso de redinha de arrasto.

Pesca com
veneno

Sumo dos cipós de
tingui ou barandi
(Sapindáceas)

Os sumos são extraídos dos cipós com
pancadas, onde são jogados nas cabeceiras
dos rios. Os peixes ficam tontos com a toxina da
planta e começam a boiar.

Muzuá

Cordas, talas de
canabrava
(Poaceae) e iscas

Escolhe-se um lugar em que peixes que andam
no fundo costumam frequentar. As iscas atraem
os peixes para dentro da estrutura similar a uma
gaiola, que não conseguem sair.

Grozeira

Fio de algodão
(linha), pedras, iscas
flutuantes e muitos
anzóis

Solta-se a linha no fundo com as extremidades
amarradas com pedras. As iscas ficam fisgadas
em vários anzóis que estão presos na linha. o
objetivo é capturar os peixes que transitam mais
ao fundo.
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Tarrafa

Emalhe de fio de
ticum, pesos e corda
de piaçava

A rede é circular e com pesos nas
extremidades. É necessária uma técnica que
movimenta o corpo e a rede, onde são jogadas
com total abertura sobre os atentos cardumes
de peixes.
Essas redes são utilizadas por no mínimo dois
pescadores, onde são arrastadas em áreas rasas
no intuito da pesca de camarão e peixes miúdos.

Redinha

Emalhe de fios de
algodão com
diâmetro de 2cm,
chumbos e corda

Bomba

Dinamite, pólvora

Observam-se os cardumes para o arremesso do
material a ser explodido. Peixes curiosos como
as tainhas (Mugil ssp.) conferem o que foi
arremessado e assim todo o cardume pode ser
afetado. Também são arremessadas nos galhos
e pesqueiros. Se outros pescadores se
aproveitarem dos peixes que boiam após a
explosão, esta atitude é chamada de “consarar”.

Arraieiro

Emalhe de fios de
algodão com malhas
grandes, pedras e
boias de cortiça

A rede é colocada totalmente ao fundo de pontos
específicos. O peso das pedras fixas na parte
inferior da rede deve ser suficiente para mantê-la
ao fundo. As arraias se prendem pelo “esporão”
no momento que encontra a rede e retorna.

Caçoeira

Emalhe de fios de
algodão (100 mm),
de malhas grandes
boias de cortiça
pesos de cerâmica

Caçoeira era um tipo de “rede de fundo”, onde
estendia em profundidade visando capturar os
peixes maiores.

Rede de
Calão

Emalhe de fios de
algodão, pedras de
cerâmica e cordas
de piaçava

Na baixamar, uma canoa com mais de três
tripulantes solta a rede formando um semicírculo,
com abertura voltada para a costa. A rede é
puxada até o costeiro por todos os integrantes da
pescaria.

Como qualquer uma das estratégias de pesca dava ao pescador um
bom rendimento financeiro devido à abundância do pescado, a maioria dos
pescadores possuía uma estratégia ou apetrecho de preferência, o que os
tornavam especialistas em determina arte de pesca.
Pontos de pesca

Segundo os entrevistados, no período de 1940 a 1970 alguns pontos de
pesca eram frequentados principalmente pelos pescadores que utilizavam
redes de camarão, rede calão, explosivos e pescaria de facho:
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“Tinha muita pescaria que ia pro lado de Itaparica [...] pescava
subindo Jaguaripe, atrás da tainha. Quanta vez ia arrastar pra
lá de Jaguaripe [...] Pegava a canoa e ia fachiar em todo canto
desse canal [...] De primeira passava pelo São João e subia
Baiacu, Misericórdia! Tinha muito ponto de lanço por ali” (V. A.,
77 anos).

Algumas dessas áreas foram indicadas pelos entrevistados ao
apontarem no mapa que lhes foi apresentado e quando faziam referências a
lugares conhecidos pelo pesquisador. As áreas utilizadas por pescadores de
Jiribatuba entre 1940 a 1970 são detalhadas na figura abaixo.
Figura 5 - Pontos de pesca frequentados por pescadores de Jiribatuba desde a
década e 1940 à atualidade

As áreas de pesca marcadas com pontos pretos demonstram que nas
décadas de 1940 a 1970 os pescadores utilizavam áreas próximas à
comunidade, mas também percorriam grandes distâncias à procura dos
pescados. Segundo os entrevistados, ainda que nesse período existisse uma
abundância de peixes, havia fases em que os pescados diminuíam nas áreas
próximas, o que os forçavam a buscar pontos que tivessem maior chance de
capturar peixes maiores:
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“A pescaria era por aqui por aí tudo, mas ia longe também [...]
Pegar peixe miúdo também não valia a pena” (Z. E 87 anos).

As mudanças nas atividades pesqueiras em Jiribatuba entre 1970-1990
Até o final de 1970, a movimentação de pessoas e a comercialização de
produtos na ilha só eram possíveis por meio de saveiros ou pequenos navios a
vapor que faziam linhas de transporte entre a cidade de Nazaré, Ilha de
Itaparica e Salvador (AGOSTINHO, 1973,1989). Nos primeiros anos desta
década, a Ilha de Itaparica participaria do encurtamento da distância entre
Salvador e cidades como Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas e outras do
Recôncavo baiano (OSÓRIO, 1979; GORDILHO et al., 2011). A construção da
Ponte do Funil (Figura 6) ligou a região oeste da Ilha ao continente, e para dar
seguimento e construção da estrada, foi preciso o aterramento de alguns
canais de rios (OSÓRIO, op. cit.). Segundo os pescadores, a área aterrada era
passagem para se chegar a pontos de pesca naquelas imediações:
“Ali era aberto [...] fecharam o canal da Cavunga, atrás da Ilha
de São Gonçalo. Por ali já saía no fundo da Ilha de São
Gonçalo [...]. Se pescava ali também” (C. A. 56 anos).
Figura 6 - Construção da Ponte do Funil na década de 1970 ligando a Ilha de Itaparica
ao continente

Fonte: Jornal A TARDE, 1970
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Na mesma década de 1970, uma empresa de extração de sal-gema se
instalou na Ilha de Matarandiba e em meio à construção da estrada,
conectaram e aterraram um canal que separava a Ilha de Matarandiba da Ilha
de Itaparica (OSÓRIO, 1979). Tal fato influenciou sobremaneira as atividades
pesqueiras:
“Quando a maré tava cheia, a canoa passava por ali. Ia pescar
de calão, pegar camarão lá em cima. Ali dava muito camarão,
caramurum, vermelho, tainha” (V. A., 43 anos).
“Depois que fecharam ali, deixemos de ir pro lado de lá” (R. E.,
85 anos).
“A quantidade de peixe diminui aqui também porque fecharam
o Rio São João. Tinha peixe que só descia o canal por ali” (S.
Z, 70 anos).

A Figura 5 e as falas dos entrevistados demonstram que os aterros
realizados

para

construção

de

estradas,

a

partir

dos

anos

1970,

impossibilitaram que pontos de pesca pudessem ser utilizados pelos
pescadores nos anos seguintes, restringindo o acesso aos seus territórios. Tais
intervenções afetaram também outra comunidade (Matarandiba) que dividia o
mesmo espaço territorial de pesca (VIEIRA, 2011). Na verdade, entre 19601980, a expansão urbana na busca do “desenvolvimento”, com a criação da
Petrobras, a implementação da Refinaria Landulfo Alves, do Centro Industrial
de Aratu (CIA), na Baía de Todos os Santos (OSÓRIO, 1979; VASCONCELOS,
2011), afetou diretamente várias comunidades pesqueiras da Ilha de Itaparica
(SILVA, 1996; CASTELLUCCI JR, 2007; MINEIRO, 2010). Um estudo realizado
com pescadores da comunidade de Baiacu, localizada também no Canal de
Itaparica, revelou, assim como os pescadores de Jiribatuba, que o declínio dos
pescados na região foi percebido a partir dessas transformações estruturais de
desenvolvimento (ALVES, 2015).
A inauguração do sistema marítimo ferry boat em1972 consolidou a
conexão da Ilha de Itaparica com Salvador e outras cidades próximas ao
recôncavo baiano (OSÓRIO, 1979). As rotas marítimas dos saveiros e navios
vieram, anos mais tarde, a cair em desuso (VASCONCELOS, 2011), pois
segundo os entrevistados, deixaram de ser viáveis e deram preferência às vias
terrestres (via ponte) e a travessias mais seguras via ferry-boat (Figura 7).
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Com estas mudanças, os quatro estaleiros até então ativos na
comunidade também foram diminuindo suas atividades; assim, trabalhos que
envolviam o transporte de mercadorias, de pessoas e na construção de
saveiros estavam também cada vez mais escassos em Jiribatuba. Por outro
lado, a facilidade de acesso à Ilha de Itaparica e as oportunidades de emprego
na capital e região metropolitana fizeram com que muitos moradores, inclusive
pescadores, migrassem, o que representou uma diminuição do número de
pescadores. Anos depois houve um aumento populacional na Ilha de Itaparica
(GORDILHO, 1999; GORDILHO-SOUZA, 2008) não porque os pescadores
tinham deixado de migrar para Salvador, mas pelo aumento de veranistas
(PEDRÃO, 2011), bem como pela instalação de indústrias em Salvador que
traziam consigo trabalhadores de diversas partes do Brasil (MINEIRO, 2010).
Figura 7 - Inauguração do sistema ferry boat entre a Ilha de Itaparica e Salvador

Fonte: Jornal A TARDE, 1972.

Apetrechos de pesca utilizados entre 1970 e 1990
Nesse período, algumas estratégias de pesca já haviam desaparecido,
como a pesca com veneno e andarilho, enquanto que a pescaria de facho teve
seu material modificado, passando a iluminar com a queima de substâncias
inflamáveis. Os pesqueiros e os ramos certamente existiam nesse período,
assim como as pescarias com uso de explosivos já arrigados em diversas
comunidades da Baía de Todos os Santos (SILVA, 1996):
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“A bomba aqui é antiga” (M. S., 76 anos).
“Tinha muito bombeiro aqui. Meu pai mesmo era” (C. A., 60
anos).
“Bombeiro naquele tempo era pescador. Hoje qualquer um
desse muleque desse aí bombeiro” (S. Z. 70 anos).
“Essa coisa de Bomba era antiga, eu era menino já existia
bomba. O principio da bomba antigamente era dinamite” (T. E.
85 anos).

Por volta dos anos 1970 houve intensa produção da fibra sintética
(nylon) (NORTHRIDGE, 1991) e esta tão logo passou a ser o material utilizado
para confecção de redes de pesca, possivelmente devido à simplicidade e
custo-benefício (KALSEN; BJARNAROM, 1989). Para os pescadores, essas
modificações também tiveram implicações:
“O nylon chegou aqui, nem todo mundo sabia labutar.
Comprava o rolo e mandava alguém fazer a rede e entralhar.
Depois que veio aparecer para comprar o pano já pronto, aí
que todo mundo passou a ter mais essa rede [...]. Depois que
chegou essa rede, a tainha se lascou! [...] Essa rede foi a
matança pra tainha!

Segundo os entrevistados, a chegada das redes de nylon (Figura 8)
possibilitou que algumas modalidades de pesca surgissem na região, como as
pescarias de lanço e ressa (Figura 9). Na primeira, a rede media até 200
metros, com uma altura de 2 a 4 metros, com malhas entre 0,25 mm ou 0,30
mm. É também conhecida popularmente como tainheira. A pescaria de lanço
era realizada com duas canoas e quatro pescadores. As extremidades da rede
dispostas em cada canoa faziam um círculo envolto do cardume de peixes
previamente reconhecidos pelo movimento aparente na superfície da água.
Alguns trabalhos que descrevem apetrechos de pesca no Nordeste as
classificam como rede de cerco (SOARES et al., 2009) e a técnica como pesca
de lancear (MORAES, 2007). No entanto, Carneiro e Sales (2011) afirmam que
no Nordeste pouco se sabe sobre suas características específicas de
operacionalidade da pesca artesanal. No caso dos pescadores artesanais de
Jiribatuba, a pesca de lanço era realizada semelhante às descrições
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apresentadas em outras comunidades de pescadores da BTS (SOUTO, 2004;
SOARES et al., 2009).
Figura 8 - Pescadores manejando a rede de nylon

Figura 9 - Pescadores de Jiribatuba manejando a rede na pesca de lanço

A “ressa” é realizada com uma rede semelhante a da técnica anterior,
com diferença por ser mais alta e com malhas de 35 mm entre os nós. A pesca
é feita comumente à noite em pontos estratégicos que não corram risco de
prender a rede, a qual é solta no meio do canal, com posição transversal ao
fluxo da corrente de maré. Por não possuir muitos pesos na região inferior, a
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rede percorre uma distância a qual o pescador julgará necessária para ter
emalhado os peixes. A rede é puxada da mesma forma que a técnica anterior.
A descrição dessa técnica e da rede utilizada possuem descrições semelhantes
com as documentadas em comunidades tradicionais da BTS (SOARES et al.,
2009).
No final dos anos 1990, muitas outras redes de nylon surgiram nas
pescarias de Jiribatuba. Estas possuíam malhas menores (15, 20 e 25 mm) e
receberam nomes de acordo com os recursos pesqueiros alvos, como:
agulheira (Hemiramphus sp.), carapicunzeira (Eucinostomus sp.), sauneira
(Mugil ssp.). Nesse período, a tarrafa também passou a ser confeccionada com
fios de nylon e as redes de calão e arraieiro feitas com fio de seda.
A total substituição das redes de algodão por um material com maior
resistência ao desgaste e ao tracionamento (MINEIRO, 2010) possibilitou
inúmeras vantagens aos pescadores de Jiribatuba, desde a facilidade com a
confecção e manutenção até a possibilidade de realizar outras estratégias de
pesca mais seletivas. Este mesmo resultado foi encontrado com pescadores da
Ilha Bela, no litoral paulista (FRANÇA, 1951). Segundo este autor, após a
inserção do nylon algumas espécies, como a tainha (Mugil spp.), passaram a
ser mais capturadas.
Os pescadores, no entanto, acrescentaram que o nylon é prejudicial aos
peixes, pois ele “queima” quando entra em contato e os peixes vêm a morrer
mesmo que consigam escapar. A mesma percepção foi registrada com
pescadores de outras regiões da BTS (MINEIRO, 2010). Este autor sugere que
tal fato ocorre pela danificação de estruturas respiratórias quando os peixes
ficam presos. Essas redes, quando perdidas, ficam no mar por anos, podendo
provocar a morte de diversos animais que ingerem ou se prendem em seus
trançados. Este material é o principal responsável pela morte de animais
marinhos em todo mundo (SICILIANO, 1994; BUGONI et al., 2001; REEVES et
al., 2003) e com grande participação nas mortandades na BTS (CARVALHOSOUZA, 2009). Um estudo realizado com caiçaras no litoral paulista mostrou
que as mudanças na base técnica da produção pesqueira artesanal com a
substituição do fio de algodão pelo fio sintético de nylon para a confecção das
redes e a introdução da tarrafinha representaram impactos tecnológicos que
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tiveram fortes reflexos sobre os estoques das diversas espécies (DIEGUES,
1983).
A atual atividade de pesca de peixes em Jiribatuba
Hoje, a pesca de peixes em Jiribatuba é realizada essencialmente por
homens nativos da comunidade com a maioria com idade acima de 45 anos,
uma vez que poucos jovens estão envolvidos na atividade e quase nenhuma
criança participa das pescarias. Todos os entrevistados são filhos de
pescadores que aprenderam a profissão com os próprios pais, com irmãos
mais velhos, amigos ou padrinhos. Durante as observações da pesquisa notouse que os pescadores ainda possuem características culturais que remetem às
tradições e modo de vida indígena, pois além de estreito contato com os
peixes, moluscos e crustáceos dos manguezais, também interagem com os
recursos naturais oferecidos nas matas e restingas ainda presentes. São
pescadores que caçam, retiram piaçavas, cortam lenhas e procuram folhas e
madeiras específicas para diversas finalidades, desde a medicação caseira,
restaurações de casas e embarcações, até a confecção de remos. São estes
pescadores os maiores admiradores do seu espaço, que quando todas as
manhãs formam grupos em frente à maré, e sentados de cócoras conversam e
relembram de pescarias, peixes e acontecimentos que podem ser debatidos
por uma manhã inteira, ou finalizar com uma aposta desafiadora.
A pesca apresenta-se essencialmente artesanal com costumes e
tradições como os registrados sobre a cultura da pesca artesanal na Bahia
(CÂMARA, 1911; OTT, 1944; CORDEL, 1974, 1978;) e na própria Ilha de
Itaparica (OSÓRIO, 1979).
Deste modo, em Jiribatuba são encontradas estratégias de pesca, como:
a tapagem com rede nas desembocaduras de rios (camboa de rio), a pesca de
facho, rede de calão, arraeiro, grozeira, redinha, muzuá, tarrafa e camboa de
pau (ver descrição na Tabela 1). Segundo os pescadores, todas essas técnicas
eram realizadas com intensidade por moradores no passado, mas que
atualmente uma minoria as utiliza. A Tabela 2 apresenta este resultado em
números, pois foram contatados e contados estes poucos pescadores que
ainda realizam tais pescarias. A pesca de linha, tainheira, rede de ressa,
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mergulho e pesca com explosivos são as mais utilizadas para capturas dos
pescados, enquanto todas as outras com poucos praticantes.
Tais resultados revelam que os pescadores de Jiribatuba praticamente
abandonaram alguns métodos tradicionais e outros não são mais utilizados,
como a pesca andarilho, tapasteiro e cassueira. Quando consideramos a pesca
artesanal, uma atividade caracterizada por um marcante uso de variedades de
apetrechos de pesca, que são adaptados aos variados tipos de habitats, tipos
de fundo e comportamento de peixes (SILVANO et al., 2004), o uso dos
apetrechos aliados às técnicas funciona como operadores cognitivos em um
processo de construção de conhecimento (MORAES, 2007). Segundo Pinto e
Marques (2004), não existe e não persiste um saber desvinculado da prática. A
extinção de algumas estratégias e apetrechos põe em risco o “saber fazer” de
uma comunidade (PEREIRA; DIEGUES, 2010) e também leva consigo os
conhecimentos

etnoecológicos

(PINTO;

MARQUES,

2004;

CLUZET;

BARELLA, 2004).
Tabela 2 - Quantidade de pescadores da comunidade de Jiribatuba que utilizam
estratégias e apetrechos de pesca tradicionais, segundo observação direta

Estratégia e apetrechos de pesca
Camboa de rio
Rede de calão
Arraeiro
Muzuá
Tarrafas
Camboa de pau
Redinha
Pesca de facho
Grozeira
Tapasteiro
Cassueira
Andarilho
Pesca com veneno
Tainheira
Rede ressa
Sauneira
Linha
Agulheira
Carapicumzeira
Mergulho livre
Explosivos
Pesqueiros
Galho

Nº de pescadores
2
1
5
3
4
1
1
8
9
0
0
0
0
40
20
15
40
7
7
12
15
6
Indeterminado
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Cabe ainda ressaltar nessa discussão o desaparecimento da pescaria
de calão em Jiribatuba e em outras comunidades da Ilha de Itaparica (ALVES,
2015) que, como mencionado anteriormente, estabelece uma organização
liderada pela figura do mestre (o conhecedor da água, dos ventos e dos peixes)
que ultrapassa os limites do mar, e gera importantes relações sociais em uma
comunidade pesqueira. Em Jiribatuba resta apenas um mestre com sua única
rede calão (Figura 10) e ainda permanecem algumas tradicionais relações
sociais, como a figura de mestre, do abaixador e a divisão por quinhão (Figura
11).
Figura 10 - Única rede de calão presente na cultura pesqueira da comunidade de
Jiribatuba

Figura 11 - Pescadores fazendo a divisão por partes (quinhão) após o arrasto da rede
de calão na comunidade de Jiribatuba
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Nessa comunidade são encontradas também as demarcações e as
regras territoriais observadas por Câmara (1911), Ott (1944) e Cordel (1978),
como a instalação de pesqueiro e galho (ver descrição na Tabela 1). Foram
contabilizados sete pescadores que possuíam pesqueiros, totalizando 25
estruturas armadas nas margens da comunidade. Por outro lado, não possível
a contagem da quantidade de galhos, pois ficam submersos e atualmente
pertencem aos pescadores que usam explosivos. Segundo os entrevistos,
esses pescadores possuem em média 20 galhos distribuídos na área de pesca
e causam prejuízos aos demais pescadores, pois prendem suas redes. Por
este e outros motivos, os entrevistados afirmaram que deixaram de pescar em
alguns pontos, como pode ser visto na Figura 3.
Por outro lado, a Tabela 2 mostra também que as redes denylon
prevalecem entre os apetrechos de pesca e são utilizadas por quase todos os
pescadores de peixes, os quais, muitas vezes, exercem a atividade de pesca
individualmente. Observações diretas revelam que as principais pescarias na
comunidade – lanço e ressa – são realizadas frequentemente por um só
pescador, que chega a puxar 500 m de rede, podendo não emalhar um só
peixe. As mudanças na tecnologia de pesca, aliadas à escassez dos pescados,
tornou a pesca artesanal em Jiribatuba menos coletiva quando comparada às
práticas realizadas nos anos 1940 a 1970. Algumas, como a pesca de lanço,
atualmente não é realizada com duas canoas, como mostra a descrição: é
realizada com apenas uma canoa onde, de pé, o pescador identifica o cardume
de tainha (Mugil ssp.), que constantemente se mostra com uma ou duas
“espanando”,

isto

é,

saltando

na

superfície

da

água.

Após

este

reconhecimento, os primeiros quatro metros de rede são colocados na água e
é feito o “engano”, que é uma volta da própria extremidade da rede, formando
um pequeno labirinto circular. Em seguida, a rede é lançada silenciosamente
envolta do cardume, formando um semicírculo. Imediatamente os remos são
batidos na canoa, espantando o cardume para as malhas da rede antes que
tentem pular. Espera-se um tempo necessário e se puxa a extremidade da rede
que foi solta por último. A rede é coletada pela parte inferior e superior pelos
pescadores que estão cada um posicionado nas duas extremidades da canoa.
Os peixes são retirados ao mesmo tempo em que se colhe a rede.
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Além disso, todos os entrevistados afirmaram possuir mais apetrechos
de pesca do que há 20 anos, principalmente somando redes com malhas
diferentes e maior comprimento. Quando comparados aos pescadores da
década de 1950, os atuais estão equipados com uma média de quatro
variedades de redes, justificando assim ter maior probabilidade para captura
dos recursos, cuja abundância está aparentemente diminuída:
“O cara hoje quiser viver da pescaria, se ele tiver só uma rede,
ele passa fome. Pode ver aí todo pescador tem três, quatro,
cinco redes diferente. É 25, 30, 35, 40” (M. A., 46 anos).
“Se as tainhas grande não tão dando no canal, tem que apelar
pra rede de malha menor. Aí você pega carapicum, saúna,
cabeçudo. Às vezes eu levo duas redes diferente pra pescar”
(Z.N., 42 anos).
“Parente, eu tenho aí: rede de malha de 25, de 30, de 35 e às
vezes tomo survela8. Tenho arraiaeiro, pesco de linha, tapo
camboa, pego meu siri de mangue. Tem que se virar” (M. A.,
46 anos).

De fato, a diferença na abundância das populações de peixes na região
numa escala temporal foi bastante comentada pelos entrevistados:
“Aqui era muito, muito peixe, nem se compara” (V.M., 43 anos).
“Antigamente pescaria boa você pegava 100 a 150 quilos de
tainha. Hoje quando eu pego 10 é um sacrifício. E 10 do jeito
que tá aí é boa pescaria” (J.O., 56 anos).
“Pescaria boa era antes. Já fiz pescaria com Valminho de não
ter como botar tudo na canoa” (V. M,. 43 anos).

O aumento no número de pescadores, a pesca com bombas e as redes
de nylon estão entre os fatores mais citados pelos pescadores locais para
justificar a escassez dos pescados na região de Jiribatuba. No entanto, houve
entrevistados que consideram o ambiente ainda bastante produtivo:
“A pescaria quando tá dando peixe é bom, rapaz. Esses
últimos anos agora aí, danou. Aqui ainda tem muito peixe” (B.
E., 41 anos).
8

Survela é quando a rede é lançada e não se captura nenhum peixe. Quem dá a survela é a maré.
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“A gente sabe que pegar peixe é bom, mas a gente sabe que
quando não vim nada, não pode ficar triste não. Ela é emotiva
igual a futebol, é imprevisível” (M. A., 46 anos).

Peixes de maior importância comercial
Segundo os pescadores e de acordo com as observações feitas durante
as campanhas de entrevistas, recursos pesqueiros mais capturados localmente
são: tainha (Mugil spp.), vermelho (Lutjanus ssp.), carapeba (Diapterus spp.),
cacunda (Diapterus spp.), cabeçudo (Carans latus), bagre (Bagre sp.), garapau
(Oligplites saurus), sardinha (Opisthonema oglinum), robalo (Centropomus
spp.), agulha (Hemiramphus sp.) e arraias (Dasyatidae). Estudos sobre
produção pesqueira na BTS também apontam a maioria dessas espécies como
as mais capturadas (CEPENE, 2003, 2005; IBAMA, 2008). Em Jiribatuba, as
tainhas se destacam porque são capturadas durante todo o ano e possuem
uma singular preferência pela clientela local:
“O peixe que dá mais aqui é tainha. O ano todo a tainha tá aí.
Tem tempo que ela aparece mais, mas ela dá aqui o ano todo”
(R. I., 30 anos).
“Vamos supor, se cada 200 quilos de peixe que pegam aí,
metade é tainha. Tainha sempre foi mais pescada aqui. O que
o povo mais come aqui é tainha” (V. A., 77 anos).
“Eu não sei o que é que o povo já gosta de tainha” (C.A., 46
anos).

A maioria do pescado capturado é comercializada na própria
comunidade em carros de mão e mercados com muita propaganda sonora
(Figura 12). Outros vendem naprópria canoa assim que chegam das pescarias,
ou levam para casa, sendo os peixes a principal alimentação desses
pescadores:
“O que mais se come aqui em Jiribatuba é peixe. A gente que
vive da pesca, então, a base da comida é mais peixe mesmo” (V.
A., 85 anos).

É quase inexistente o envolvimento com atravessadores. Algumas
espécies de peixes, no verão, chegam a custar R$ 25,00 (vinte e cinco reais) o
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quilo, como o pampo (Trachinotus coralinus) e o robalo (Centropomus sp.),
enquanto outras custam apenas R$ 2,00 (dois reais) o quilo, como o xangó
(Cetengraulis edentulus). A depender da origem dos pescados, se capturados
com explosivos ou métodos tradicionais, a preferência da clientela varia. Por
exemplo, as tainhas (Mugil ssp.) pescadas com uso de explosivos são
comumente mais procuradas pelos moradores locais, pois costumam vir
maiores e porque creem que assim pescadas elas são mais saborosas, uma
vez que “[...] morre de susto, não se estressa como fica na rede, engastalhado,
se batendo” (E. T., 50 anos) ou porque “[...] passa menos tempo na canoa
tomando sol [...]. Chega mais fresco pra quem vai comprar” (B. E., 41 anos).
Figura 12 - Comercialização das tainhas (Mugil ssp.) pelos pescadores em Jiribatuba

As embarcações e o deslocamento dos pescadores entre os pontos de
pesca nos últimos anos
A canoa (Figura 13) utilizada por pescadores de Jiribatuba tinha dois
modos tradicionais de propulsão: (1) somente o remo, que ao mesmo tempo
em que “chama” a água, é utilizado para direcionar a embarcação; (2) o uso da
vela de tecido, acompanhada da “espadela”, que é uma tábua de madeira
posicionada na lateral externa da canoa. Esse acessório dá estabilidade à
embarcação. Segundo os entrevistados, estas eram as maneiras como os
pescadores se locomoviam na área de pesca até o início do ano 2000:
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“Naquele tempo a pescaria era só de canoa de remo e na
vela” (C. A., 56 anos).
“De primeira aqui canoa era no remo. Quando tinha vento abria
o traquete (modelo de vela). Tinha cada canoa braba aqui [...].
Ia dez homens” (A. M., 67 anos).
Figura 13 - Canoa de madeira e o tradicional modo de propulsão realizado pelos
pescadores de Jiribatuba

Fonte: Luis Pereira

Os entrevistados relataram que a partir desse ano alguns pescadores
adaptaram um motor no fundo das canoas:
“Aqui tinha uns que tinha aquele motor de caldo de cana. O cara
adaptou pra colocar hélice no fundo da canoa. Acho que foi aí
que a fábrica viu isso aí e fez o motor de rabeta” (T.A., 40 anos).

A canoa de madeira ainda é a principal embarcação utilizada por
pescadores de peixes na comunidade, existindo cerca de 95 canoas ativas. No
entanto, 40 dessas estavam com adaptações para motores (Figura 14) que têm
como característica atingir maiores velocidades do que as formas tradicionais.
O IBAMA (2008) apresenta dados estatísticos sobre a frota pesqueira no
município de Vera Cruz, afirmando o uso das canoas a remo como a principal
embarcação utilizada por pescadores, mas não registra o uso de canoas com
motores. Segundo os entrevistados, o motor está sendo cada vez mais
65

utilizado, principalmente por aqueles pescadores que utilizam redes e
explosivos.

Figura 14 - Exemplo de canoa de madeira com a inserção do motor

A tradição do uso de canoas de madeira nas pescarias baianas é uma
herança indígena, misturada às técnicas portuguesas e somada à tecnologia
africana, principalmente o formato do casco e técnica de construção (SELLING
JR, 1976). Dados estatísticos revelam que este modelo de embarcação é o
mais utilizado nas comunidades de pescadores artesanais da BTS (SOARES,
2009).
Para os pescadores, há vantagens e desvantagens da inserção de
motores nas canoas (Tabela 3). A maioria das vantagens apresentadas pelos
entrevistados é atribuída à diminuição do esforço físico para o deslocamento
nos pontos de pesca, o que para parte deles permite realizar duas pescarias no
mesmo dia. Também afirmam que depois que colocaram o motor, eles
passaram a ir para pontos mais distantes. Houve também quem comentasse
que se leva menos tempo até chegar ao ponto inicialmente escolhido; alguns
podem se deslocar para outro lugar quando o ponto em que está não for viável
para a pescaria. Além disso, muitos pescadores alegaram que podem vencer
correntezas ou ventos desfavoráveis. Tal atitude provavelmente não pode ser
feita por pescadores com canoas a velas.
Quanto às desvantagens, o custo com manutenção e combustível foi
identificado pela maioria dos pescadores, que também reconheceram que
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ficam acostumados, sedentários, com o uso do motor, além de que o barulho e
a vibração dos motores espantarem os peixes:
“Um motor desse aí é bom, mas se o cara for ver é mais
uma coisa pra ele tem que gastar dinheiro. Isso é retado
pra quebrar que ele não guenta o salitro. Aí tem que ficar
chamando mecânico, comprando peça, Êeeu!? Gasta
dinheiro com óleo (M.A, 46 anos).
“Eu tou dizendo porque eu já observei. O lugar que
passa motor o tempo todo o peixe não encosta, ou fica
cismado no fundo” (G.E., 36 anos).

Tabela 3 - Categorização das percepções de 30 pescadores de Jiribatuba sobre a
utilização de motores nas canoas durante as pescarias de lanço.
Percepção dos pescadores

Nº citação

Vantagens
Diminuição do esforço físico

25

Escolhe pontos mais distantes

12

Menos tempo para chegar ao ponto de pesca

12

Deslocar-se entre pontos distantes, quando o ponto está na falta
de peixes

9

Pescar duas vezes ao dia

8

Enfrenta correntezas e ventos
Desvantagens
Custos com manutenção do motor e combustível

18

Sedentário, acostumado ao motor

6

Espanta os peixes

9

28

Verifica-se então que a inserção da nova tecnologia na embarcação é
percebida como redutora do esforço físico, mas, por outro lado, requer custos
financeiros.

Levantamento

de

dados

e

análises

estatísticas

seriam

complementares para avaliar como estas alterações se traduzem em custo e
benefício, considerando a renda do peixe e as despesas com compra,
manutenção e combustível. Por outro lado, fica evidente no discurso que os
pescadores que utilizam motores ampliam as possibilidades ao escolherem os
pontos de pesca, pois variáveis ambientais (correntezas e ventos) e variáveis
do espaço (distância e tempo) podem ser desconsideradas em suas tomadas
de decisões. Com isso, as restrições impostas pela natureza na atividade de
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pesca perde seu papel regulador de exploração de áreas e períodos
importantes para o equilíbrio dos estoques pesqueiros (DIEGUES, 1988;
RAMIRES; BARRELLA, 2003; FUZETTI; CORRÊA, 2009; RAMIRES et al., 2012).Em

outro aspecto, os motores nas canoas proporcionam pescarias individuais, em
que um único pescador chega a distantes pontos de pesca, arremessa suas
redes e as colhem sozinho.
Algo semelhante aconteceu com comunidades tradicionais paulistas já a
partir dos anos 1960 (MOURÃO, 1971; SILVA, 1993). Estes pesquisadores
verificaram mudanças no comportamento e das relações sociais entre
pescadores com inserção dos motores nas embarcações naquela época. Umas
das afirmações encontradas quando lhes foram perguntados sobre as
vantagens dos motores, era que “não tinha que dar satisfação a ninguém”.
Para Mourão (1971), os pescadores paulistas tornaram-se mais individualistas,
dessa forma cessavam diálogos importantes e rompiam sistemas de valores
anteriores, comuns entre pescadores em comunidades tradicionais. Diegues
(1983) diz que nenhuma cultura tradicional se acha em estado puro, intocado,
havendo uma contínua reestruturação social, cultural e econômica que
depende de uma maior ou menor articulação e dependência do modo de
produção capitalista e da capacidade de assimilação cultural de elementos
culturais externos. Algumas tecnologias diferentes das usadas em tempos
remotos

já

foram

adotadas

pelos

pescadores

estudados,

mas

são

relativamente simples, de impacto limitado sobre o ecossistema, quando
comparado à pesca industrial. Seriam tecnologias que foram incorporadas para
facilitar o processo de pesca, visando diminuir o esforço físico e o tempo de
pesca no mar, e não necessariamente visando se adequar a modernidade e ao
aumento do lucro.
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CONCLUSÃO
Após quase um século de transformações estruturais para o
desenvolvimento econômico da Ilha de Itaparica, os pescadores de Jiribatuba
passaram a explorar uma menor área territorial de pesca. A modificação das
tecnologias de pesca vem se constituindo no desuso de estratégias de pesca
mais antigas, como aquelas que instituem socializações entre pescadores
(rede de calão e armação de camboas de pau). Por outro lado, passaram a
utilizar apetrechos e técnicas mais simples e individuais, como as redes para
lancear e ressar. A utilização das redes feitas com fio de nylon tornou-se
frequente dada a durabilidade e eficiência que este tipo de apetrecho
proporciona principalmente na pesca de tainhas (Mugil spp.), peixes de maior
importância cultural para a comunidade. Nos últimos anos, porém, os
pescadores afirmam enfrentar uma diminuição na quantidade de pescados, o
que os motivou a aumentar as dimensões de suas redes e a recorrer a uma
maior diversidade de apetrechos.
No que refere à inserção dos motores nas canoas, observam-se
vantagens para o pescador, desde a redução do esforço físico à possibilidade
de tomar decisões até então limitadas quando se usava canoa de propulsão a
remo, e assim aumentando a dinâmica dos pescadores na busca do “aparente”
escasso recurso.
A histórica utilização de explosivos representa uma das mais fortes
ameaças à biodiversidade local e talvez em específico para as tainhas (Mugil
ssp.) que são os principais alvos. Esta antiga prática cultural é combatida por
órgãos públicos, mas se mostra pouco eficiente. No entanto, projetos
educacionais e de conscientização com moradores da comunidade poderiam
enfraquecer o ciclo comercial desses pescados, visto que os moradores são os
principais compradores.
As consequências das mudanças estruturais para o desenvolvimento e
da inserção de tecnológicas na pesca artesanal em Jiribatuba podem
representar diversas comunidades pesqueiras da Ilha de Itaparica, e ainda que
possua inevitavelmente essa atividade alterada, percebe-se uma forte
identidade cultural regida por costumes e práticas tradicionais.
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ARTIGO 2

ETNOICTIOLOGIADE PESCADORES ARTESANAIS DE UMACOMUNIDADE DA
BAÍA DE TODOS OS SANTOS

Resumo
Este estudo analisou a etnoiciologia de pescadores artesanais de Jiribatuba, uma
comunidade tradicional da Baía de Todos os Santos, na Bahia. A comunidade está
localizada em uma ilha que apresenta em sua face oeste um estreito canal margeado
de manguezais originados das inúmeras drenagens que escorrem e misturam com as
correntes marinhas que por ali predominam. Os dados foram obtidos por meio de
entrevistas livres e semiestruturadas com pescadores especialistas. Os resultados
mostramque o sistema etnoictiológico de identificação dos peixes ocorre basicamente
através de critérios morfológicos, mas que em algumas espécies, como as tainhas
(mugilídeos), critérios ecológicos (habitat) e comportamentais (hábito alimentar), além
de características fisiológicas, também participam do sistema de classificação. Os
pescadores já distinguiam a espécie Mugil brevirostris, recentemente classificada pela
taxonomia acadêmica. Os pescadores reconhecem alterações na abundância e
comportamento dos peixes em águas estuarinas no período seco e chuvoso. O
conjunto de conhecimentos apresentado neste trabalho exibe apenas um recorte do
universo local, fruto do somatório de saberem individuais e coletivos que fazem parte
do patrimônio biocultural dos nativos de Jiribatuba. Estes conhecimentos podem
fornecer respostas rápidas sobre a ictiologia local, justificando propostas para criação
de planos de manejo e conservação para as espécies de importância socioeconômica
da Baía de Todos os Santos.
Palavras-chave: conhecimento tradicional; peixes estuarinos;

Abstract
This study analyzed the Ethnoiciology of artisanal fishermen of Jiribatuba, a traditional
community of Bahia de Todos os Santos, Bahia. The community is located on an island
that presents on its west face a narrow canal bordered by mangroves originating from
the numerous drainage that flows and mixes with the marine currents that prevail there.
The results were obtained with interviews with expert fishermen, where they
participated in interviews with free and semi-structured questions. The data were
recorded using cellular apparatus and then transcribed into spreadsheets with thematic
categories. The results showed that the fish identification system is basically based on
morphological criteria, but that in some species such as mullet, criteria such as habitat
type, food habit, behavior and physiological characteristics also participate in the
fishery system. ranking. The fishermen already distinguished the species Mugil
brevirostris, recently classified by taxonomy. Fishermen recognize changes in fish
abundance and behavior in estuarine waters in the dry and rainy season. The set of
knowledge presented in this work shows only a cut of the local universe, fruit of the
sum of individual and collective knowledge that are part of the heritage of the natives of
Jiribatuba. This knowledge is there and can provide rapid responses on the local
ichthyology, thus including ways of creation and management plans of the Todos os
Santos Bay.
Keywords: traditional knowledge - estuarine fishes.
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INTRODUÇÃO
A Baía de Todos os Santos (BTS) é um sistema estuarino altamente
produtivo e para a ictiofauna representa uma importante área de reprodução,
refúgio, alimentação e crescimento para inúmeras espécies que adentram ou
residem nesse ambiente (ALMEIDA, 1996; REIS-FILHO et al., 2010). Os
estudos ictiofaunísticos realizados na região são poucos e considerados
insuficientes para compreender os reais processos biológicos que ocorrem com
suas populações (ANDRADE-TUBINO et al., 2008). A maioria desses trabalhos
analisou hábitos alimentares de alguns peixes juvenis e adultos, enquanto
outros relataram primeiras ocorrências e listaram espécies encontradas em
manguezais e praias da baía (LOPES et al., 2009; REIS-FILHO et al, 2010). A
importância de conhecer os peixes e suas interações, dentre outras
expectativas científicas, está em definir planos de manejo e conservação
eficientes para os ecossistemas aquáticos (BAUMGARTNER, 2010), como os
da Área de Proteção Ambiental da BTS.
O complexo estuarino da BTS já apresenta alterações ambientais
causadas por ações antrópicas, que se intensificaram a partir da década de
1960 (SOUZA-SANTOS et al., 2000). Acidentes com derramamento de
petróleo (ORGE et al., 2000), contaminação química por indústrias (ROCHA et
al, 2012) e o próprio crescimento populacional (KENNISH, 2002) são exemplos

do histórico processo que vem afetando diretamente a biodiversidade marinha
da região (BARROS-JUNIOR, 2009) e, consequentemente, os pescadores que
sobrevivem dos recursos pesqueiros. As percepções obtidas em estudos
etnoecológicos na BTS com antigos pescadores locais registram que os
pescados vêm diminuindo acentuadamente ao longo do tempo (SOUTO, 2004;
MINEIRO, 2010; BANDEIRA et al., 2011; ALVES, 2015).
Informações do ambiente obtidas com pescadores que utilizam os
estuários têm se mostrado satisfatórias para obtenção de dados biológicos de
peixes, conforme os estudos de Marques (1991), Mourão e Nordi (2003) e
Souto (2004). Estes estudos mostram que pescadores acumulam, através das
suas experiências e da própria interação com o ambiente e seus elementos,
um detalhado conhecimento sobre a composição de espécies, variações
temporais, comportamentais, movimentos migratórios e vários outros aspectos
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da ecologia e taxonomia desses animais. Tais informações complementam o
conhecimento

científico,

assim

como

geram

perguntas

e

hipóteses

(MARQUES, 1991) que, de um lado, enriquecem o conhecimento científico e,
por outro, revelam novas formas de interagir e entender o universo dos peixes.
Nesse sentido, a Etnoictiologia emerge para desvendar as interações
que as populações humanas possuem com os peixes, considerando os
aspectos cognitivos e comportamentais decorrentes. Diante do exposto, este
estudo tem como objetivo analisar os conhecimentos empíricos de pescadores
artesanais em uma comunidade tradicional da Baía de Todos os Santos.

MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo

Na extensa costa do estado da Bahia, uma série de eventos geológicos
datados desde o período do Cretáceo inferior, há 145 milhões de anos, deu
início à formação de uma reentrância litorânea nomeada no começo do século
XV como Baía de Todos os Santos (Figura 1) (ANDRADE et al., 2009). Essa é
a segunda maior baía do mundo, com profundidade média de 9,5 metros que
recebe uma descarga de uma área de drenagem correspondente a 61.110 km 2
do Rio Paraguaçu, representando 92,1% do volume, seguido dos Rios
Jaguaripe (3,6%), Subaé (1,1%) e dezenas de outros com menor aporte (3,2%)
(LESSA et al., 2009). Resultando, assim, na mistura entre as águas marinhas e
continentais, que configura uma importante zona estuarina de águas mais
mansas e com densos bosques de manguezais (CIRANO; LESSA, 2007).
Os

recursos

pesqueiros

existentes

nesses

ecossistemas

são

historicamente capturados por pescadores de comunidades tradicionais que se
estabeleceram

sobre

forte

influência

e

dependência

dos

pescados

(CASTELLUCCI JR, 2008). O presente estudo investigou a comunidade de
Jiribatuba (13°3‟43”S; 38°47‟47”O), a qual está localizada no sudoeste da Ilha
de Itaparica, na BTS.
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Figura 1 - A Baía de Todos os Santos e as principais áreas de drenagens continentais
geradas pelos Rios Paraguaçu, Subaé e Jaguaripe, assim como a localização da Ilha
de Itaparica que inclui a comunidade de Jiribatuba.

Fonte: Autor.

A escolha por Jiribatuba se deve aos seguintes aspectos: (1) é habitada,
em sua maioria, por nativos; (2) dentre as comunidades pesqueiras existentes
no canal de Itaparica, apenas os pescadores de Jiribatuba exploram há
décadas toda a área estuarina do Rio Jaguaripe e canal de Itaparica; e (3)
esses pescadores utilizam diversas artes e estratégias de pesca para
capturarem os peixes, o que favorece distintas formas de interação com esses
recursos naturais. Além disso, tanto os pescadores de Jiribatuba quanto o
ambiente estão sujeitos à vulnerabilidade dos impactos ambientais provocados
pela crescente atividade de carcinicultura na região, escoamento de resíduos
sólidos (ANDRADE et al., 2009), além de histórica e permanente pesca
predatória (BARROS JR, 2009).
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Coleta de Dados
As coletas de dados foram realizadas após aprovação do estudo pelo
Comitê de Ética em pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana
(CAE 55719416.2.0000.0053) e ocorreram entre outubro de 2016 a maio de
2017. Os dados foram inicialmente obtidos em encontros casuais com 50
moradores, sendo 30 deles pescadores, utilizando perguntas abertas visando
obter o máximo de informações, terminologia, conceitos locais e categorias
temáticas (POSEY, 1987). Ainda nesta etapa, utilizou-se o método “Bola de
Neve”, no qual se solicitava a indicação de pescadores de peixe mais
experientes na comunidade (BERNARD, 1988). Um total de 35 pescadores foi
indicado,

dos

quais

dez

foram

considerados

especialistas

por

se

autoreconheceram como os mais experientes e detentores de saberes sobre o
ambiente e seus recursos.
Realizou-se uma entrevista semiestruturada para os primeiros 15
pescadores experientes, seguida de 5 a 10 entrevistas semiestruturadas para
os pescadores especialistas. Elas ocorreram tanto nas residências dos
entrevistados quanto durante algumas atividades de pesca em que o
pesquisador participava.
Um total de 90 espécies de peixes, coletado previamente na região
(SILVA, 2014), foi exposto em um catálogo e apresentado durante os encontros
para registro do conhecimento ictiológico tradicional. Alguns espécimes foram
concedidos pelos pescadores e também foram apresentados, seja por meio de
registro fotográfico ou in natura. As entrevistas variaram de 40 a 60 minutos,
sendo gravadas com autorização do entrevistado e posteriormente transcritas
em caderno de campo.
A técnica observação direta (STEBBINS, 1987) foi realizada em todo
período de estudo, utilizando-se de uma embarcação individual (caiaque) para
a descrição das atividades de pesca e do modo como os pescadores
interagiam com o ambiente e seus recursos (Figura 2). As observações
embarcadas ocorreram semanalmente durante todo o período de coleta de
dados na baixamar e preamar das marés.
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Análise dos Dados

As informações obtidas com as entrevistas foram transcritas e
codificadas de acordo com os temas e categorias êmicos identificados, e
organizadas em um banco de dados. As perguntas que obtiveram respostas
contraditórias entre os entrevistados foram reapresentadas em ocasiões em
que o pesquisador participava da formação espontânea dos grupos e rodas de
conversas (MOURA; MARQUES, 2006). A amostra foi considerada suficiente
quando atingido o ponto de saturação (BERTEAUX, 1980 apud SANTOS;
SANTOS, 2008), no qual o pesquisador percebe não apreender dados novos
sobre o objeto de estudo durante as entrevistas.

Figura 2 - Embarcação individual utilizada para observações diretas dos pescadores
nas atividades de pesca

Qualitativamente, os dados com as expressões cognitivas dos
entrevistados foram analisados pela técnica da “análise do discurso do sujeito
coletivo

(LEFEVRE

et

al.,

2000)

e

por

meio

de

uma

abordagem

emicista/eticista, na qual os conhecimentos tradicionais são comparados com
aqueles correspondentes e/ou correlacionados na literatura científica (POSEY,
1986). A análise da consistência dos dados obtidos com os especialistas foi
verificada por duas técnicas: (1) sincrônica: quando as perguntas foram feitas a
diferentes pessoas em um curto espaço de tempo (menos de 24 horas); (2)
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diacrônica: quando os entrevistados respondem a mesma pergunta em
diferentes tempos (dois meses) (MARQUES, 1991).
O material ictiológico foi identificado no Laboratório Marinho e Recursos
Hídricos da Universidade Estadual da Bahia (Campus Alagoinhas) e no Museu
de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, e encontra-se
disponível no acervo do Museu de Zoologia da Universidade Estadual da Bahia
(UNEB). Os registros de áudio e fotografias estão disponíveis no Laboratório de
Etnobiologia e Etnoecologia da Universidade Estadual de Feira de Santana
(UEFS), onde ficarão mantidos por cinco anos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diversidade de peixes reconhecidos pelos pescadores de Jiribatuba
O conjunto de pescadores entrevistados citou um total de 93 nomes
comuns para diferenciar os peixes a eles expostos, os quais correspondem a
88 espécies. Poucos foram os espécimes que não puderam ser coletados e
identificados em nível de espécie, no entanto, pode-se inferir o táxon de
Família (Tabela 1).

Tabela 1 - Nomes científicos, genéricos e binomiais das espécies capturas nas áreas
de pesca utilizadas por pescadores artesanais de Jiribatuba

Nome científico

Nomes locais

Hyporhamphus unifasciatus (Ranzani, 1841)
Strongylura timucu (Walbaum, 1792)
Gymnothorax vicinus (Castelnau, 1855)
Antennarius striatus (Shaw, 1794)
Alectis ciliaris (Bloch, 1787)
Citharichthys dinoceros (Goode & Bean, 1886)
Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758)
Aetobatus narinari (Euphrasen, 1790)
Rhinobatos percellens (Walbaum, 1792)
Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758)
Mugil brevirostris (Ribeiro, 1915)
Diplectrum radiale (Quoy & Gaimard, 1824)
Mycteroperca bonaci (Poey, 1860)
Acanthurus bahianus (Castelnau, 1855)

Agulha
Agulhão
Amoreia
Anjinho
Arancanguira
Aramaçã
Ariacó
Arraia pintada
Arraia viola
Avoador
Azeiteira
Beatriz
Badejo
Barbeiro, Barbeiro-preto
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Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787)
Bagre marinus (Mitchill, 1815)
Cathorops spixii (Agassiz, 1829)
Rachycentrum canadus (Linnaeus, 1766)
Lagocephalus laevigatus (Linnaeus, 1766)
Sphoeroides greeleyi (Gilbert, 1900)
Chilomycterus spinosus (Linnaeus, 1758)
Sciaenidae
Synodus intermedius (Spix & Agassiz, 1829)
Caranx latus (Agassiz, 1831)
Carcharhinidae
Fistularia tabacaria (Linnaeus, 1758)
Ogcocephalus vespertilio (Linnaeus, 1758)
Megalops atlanticus (Valenciennes, 1847)
Eucinostomus ssp.
Gymnothorax ssp.
Lutjanus cyanopterus (Cuvier, 1828)
Haemulon plumieri (Lacepède, 1801)
Haemulon parra (Desmarest, 1823)
Diapterus rhombeus (Cuvier, 1829)
Eugerres brasilianus (Cuvier, 1830)
Lutjanus jocu (Bloch & Schneider, 1801)
Harengula clupeola (Cuvier, 1829)
Scombridae
Caranx crysos (Mitchill, 1815)
Lutjanus analis (Cuvier, 1828)
Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823)
Lili piquitinga (Schreiner & Miranda Ribeiro, 1903)
Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766)
Mycteroperca spp.
Sphyraena barracuda (Edwards, 1771)
Carangoides bartholomaei (Cuvier, 1833)
Paralichthyidae
Engralidae
Lycengraulis grossidens (Spix & Agassiz, 1829)
Epinephelus itajara (Lichtenstein, 1822)
Anguillidae
Gobionellus oceanicus (Pallas, 1770)
Echiophis intertinctus (Richardson, 1848)
Anisotremus virginicus (Linnaeus, 1758)
Scorpaena plumieri (Bloch, 1789)
Seriola sp.
Holocentrus adscensionis (Osbeck, 1765)
Trachinotus carolinus (Linnaeus, 1766)
Trachinotus falcatus (Linnaeus, 1758)
Atherinella brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1825)
Pomacanthus paru (Bloch, 1787)
Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782)
Stephanolepis hispidus (Linnaeus, 1766)
Selene vomer (Linnaeus, 1758)
Epinephelus adscensionis (Osbeck, 1765)
Monacanthidae
Pseudupeneus maculatus (Bloch, 1793)
Rypticus randalli (Courtenay, 1967)

Barbeiro-azul
Bagre-branco
Bagre amarelo
Bijupirá
Baiacu-dondom
Baiacu-mirim
Baicu-espinho
Boca-de-rato
Bom-nome
Cabeçudo
Cação
Cachimbo
Cacuá
Camarupinho
Carapicum
Caramuru
Caranha
Carrapato
Carrapato-cara-suja
Cacunda (juvenil), Carapebabranca
Carapeba-rajada
Dentão
Cascuda
Cavala
Chumberga, Guaricema
Cioba
Crovina
Pititinga
Garapau
Garoupa
Goiva, Barracuda
Gracaim
Linguado
Massambê
Mero
Miroró
Miróró-mirim
Mututuca
Nega-geisa
Niquim
Olho-de-boi
Jaguaraçá, Olho-de-vidro
Pampo
Pampo-da-espinha-mole
Papa-boba
Paru- preto
Paru
Peixe-folha
Peixe-galo
Peixe-gato
Peixe-porco
Peixe-reis
Sabão
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Cynoscion sp.
Cynoscion sp.
Gymnothorax ocellatus (Agassiz, 1831)
Scorpaena plumieri (Bloch, 1789)
Ocyurus chrysurus (Bloch, 1791)

Pescada-branca
Pescada-amarela
Pinima
Pocomom
Rabo-aberto

Centropomus undecimalis (Bloch, 1792)
Centropomus parallelus (Poey, 1860)
Centropomus sp.
Archosargus rhomboidalis (Linnaeus, 1758)
Opisthonema oglinum (Lesueur, 1818)
Mugil curvidens (Valenciennes, 1836)

Robalo-camburi
Robalo-barriga-mole
Robalo-facão
Sambuio
Sardinha-verdadeira
Saúna (juvenil), Tainha-olhopreto
Saúna (juveni)
Tainha-olho-vermelho, Tainhaolho-de fogo
Solteira
Sororoca

Mugil curema(Valenciennes, 1836)
Mugil rubricolus ( Ron & Gaviria, 2007)
Oligoplites saurus (Bloch & Schneider, 1801)
Scomberomorus brasiliensis (Russo &ZavalaCamin, 1978)
Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 1758)
Syacium sp.
Bothus ocellatus (Agassiz, 1831)
Narcine brasiliensis (Olfers, 1831)
Elops saurus (Linnaeus, 1766)
Cetengraulis edentulus (Cuvier, 1829)
Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793)

Taoca
Tapa-porco
Tapacunha
Treme-treme
Ubarana
Xangó
Xixarro

Do total de nomes comuns citados, 27% são nomes binomiais, formados
pelo genérico e um epíteto, muitas vezes um termo adjetivo caracterizando um
peixe em particular, deste modo diferenciando uns dos outros semanticamente.
A formação lexêmica dos nomes para peixes considera aspectos morfológicos,
como a cor (paru-preto, pescada-branca, arraia-pintada), detalhes corporais
(robalo-barriga-mole,

carrapato-cara-suja,

carapeba-rajada,

tainha-olho-

vermelho), bem como analogias indenitárias com outros seres vivos (peixeporco, peixe-gato, peixe-galo, peixe-folha, boca-de rato).
Essa maneira de designar um nome para os peixes é comum entre
pescadores do Brasil (MARANHÃO, 1975; PAZ; BEGOSSI, 1996; MOURÃO;
MONTENEGRO, 2006; COSTA- NETO et al., 2002; BAPTISTA, 2011) e tendem a

ser semelhantes quanto mais próxima for uma comunidade da outra, como
acontece com os peixes nomeados por pescadores da região litoral norte do
Estado da Bahia (COSTA NETO; MARQUES, 2000; CLUZET et al., 2007;
BENEVIDES; FERREIRA, 2012) ou da Baía de Todos os Santos (BANDEIRA;
BRITO 2011), que inclui também os nomes citados nesse estudo. Uma extensa
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lista feita por Câmara (1911) e Ott (1944) serve de referência, pois esses
autores incluíram 256 nomes populares citados por baianos na metade do
século XX, onde também aspectos morfológicos e analogias eram utilizados na
maioria deles. Os nomes locais, incluindo sinônimos, citados por pescadores
de Jiribatuba aparecem em 95% daqueles apresentados por Câmara (1911) e
Ott (1944). Provavelmente mais nomes estivessem incluídos no vocabulário
dos pescadores há décadas atrás, pois foi percebido durante as entrevistas
que apenas os entrevistados mais velhos (a partir de 60 anos de idade)
citavam diferentes nomes para o mesmo peixe, ou para outros que se tornaram
raros nas pescarias e também não identificados no presente estudo.
Os nomes utilizados em Jiribatuba estão vinculados às imagens que
cada espécie representa, e tendem a coincidir com a de todos os outros
pescadores da comunidade. Essa coincidência se estabelece pela frequente
comunicação entre eles, onde entram em constante uso quando ocorre, por
exemplo, a chegada de determinado tipo de peixe na região (O baiacu dondom
já tá retado comendo no canal, Samé!), ou que certo peixe aparecerá em tal
período (Essa maré que vem ai tá boa pra pegar olho-de-fogo). Tais
informações ecológicas associadas ao nome específico são essenciais para o
planejamento de estratégias, que a depender do pescado pode necessitar de
aplicações específicas, como iscas ou apetrechos apropriados.
No que se refere à classificação biológica, os pescadores de Jiribatuba
agrupam os peixes morfologicamente semelhantes em categorias mais
abrangentes, em etnotáxons de famílias: “A família da Tainha, da Carapeba e
do Vermelho”. Os peixes que integram cada família possuem características
que os tornam “da mesma marca”, “o mesmo tipo”, e assim também possuem
graus de parentesco mensuráveis pelo significado e contextualização dos
termos, como, por exemplo, “parente longe” e “primo carnal” (O dentão é primo
carnal da cioba).
Uma espécie de vermelho (Lutjanus alexantrei) foi recentemente descrita
(MOURA; LIDEMAN, 2007), a qual pesquisadores confundiam-na com Lutjanus
apodus e Lutajnus griseus. No entanto, pescadores artesanais já haviam
classificado e nomeado como baúna (SILVA, et al., 2014; MARQUES;
PADOVANI, 2010; BARBOSA ; NASCIMENTO, 2008). Os pescadores de
Jiribatuba afirmaram a ocorrência do lutjanídeo na região como “antiga”, dando84

lhe o nome de “mulatinha”, justificando tal designação porque sua origem é
fruto do cruzamento entre dois peixes distintos: caranha (L. cyanopterus) e
dentão (L. jocu).

A tainha como modelo classificatório

As formas pelas quais pescadores classificam os peixes não
correspondem apenas às características morfológicas, mas incluem critérios
ecológicos e valores utilitários das espécies (COSTA NETO; MARQUES, 2000), o
que torna um sistema de classificação múltiplo e simultaneamente utilizado
(COSTA-NETO, 1998). Com o objetivo de melhor explicitar o sistema
taxonômico dos pescadores de Jiribatuba, apresenta-se o exemplo dos
mugilídeos, uma vez que as tainhas são peixes economicamente importantes
para a comunidade e tiveram naturalmente maiores percepções registradas.
Segundo os pescadores entrevistados, o grupo das tainhas é composto por
indivíduos

morfologicamente

aparentados,

apresentando

características

comportamentais singulares, como o “jeito único de espanar” e sua
incontrolável “curiosidade”. Os peixes que são incluídos na família Mugilidae
recebem os seguintes nomes locais: saúna, azeiteira, tainha-olho-vermelho,
tainha-olho-preto, xaveta e curimã. Ainda que todos façam parte da “família das
tainhas”, diferentes características as tornam semanticamente distintas (Figura
3).
No que se refere à saúna, registram-se os seguintes depoimentos: “A
saúna é um tipo de tainha”; “Saúna é uma marca de tainha”; “Tem a saúna que
é a saúna mesmo que cresce”, “Ela fica com tamanho médio de tainha”. Os dez
exemplares doados por diferentes pescadores foram identificados como
pertencentes a duas espécies: Mugil curema e M. curvidens. Segundo os
entrevistados, a saúna (Figura 4) possui características morfológicas que a
difere dos outros tipos de tainha; coloração mais escura, corpo mais roliço e
não apresenta “barriga”; chega ao comprimento de outra tainha, como a tainhaolho-preto (M. rubricolus), mas não ultrapassa os 700 gramas. São peixes que
andam em cardume (popularmente chamado de manta) e não se misturam
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com outras tainhas. São mais encontradas em zonas rasas ou dentro do
manguezal, onde encontram seu alimento preferido, a lama.
Figura 3 - Diagrama de Vem, representando o sistema de classificação etnobiológica
adotado por pescadores artesanais de Jiribatuba para o gênero Mugil.

Figura 4 - Tainhas reconhecidas como saúna: (A) Mugil curvidens; (B) Mugil curema

Os pescadores relatam que a azeiteira (Mugil brevirostris, Figura 5) é um
tipo de tainha e recebe tal nome devido à “quantidade de azeite que ela tem na
cabeça e corpo”, o que para muitos entrevistados torna uma proteção quando
são submetidas aos explosivos: “Azeiteira tem um óleo que não deixa ela
morrer de bomba. Se jogar na manta de azeiteira, só faz perder a bomba”
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(registro identificado em vários depoimentos). Os pescadores comentaram que
a azeiteira difere das outras tainhas porque possui uma cabeça mais chata e
comprida, terminando em um bico que se destaca. As escamas são mais
ásperas, com pouca quantidade de “baba” (muco) pelo seu corpo, que é roliço
e pesado. Sua carne mais escura, atingindo um peso de até 500 gramas. São
tainhas que não costumam pular quando cercadas nas redes (“um lanço de
azeiteira malha tudo”). No entanto, pode-se dizer que o caráter taxonômico
marcante da azeiteira é o “cheiro”, que se sobressai de todas as outras tainhas:
“A gente conhece a azeiteira logo pelo cheiro. Quando a rede entra na canoa
cheio dela, já sabe logo: é azeiteira”; “A azeiteira é a mais remosa das tainhas”.
Estes peixes andam no seu “próprio cardume”, mas eventualmente
encontra-se “uma perdida no meiode outros”. Segundo os pescadores, a
azeiteira era um pescado abundante na região, e ainda que fosse um “peixe de
época”, agora é um peixe de “veneta”.
Figura 5 - Exemplar da azeiteira (Mugil brevirostris)

No que se refere às tainhas-olho-de-fogo (Mugil rubricolus, Figura 6),
estas são as que mais crescem, possuindo um “tom mais claro da carne” e
olhos que podem variar de vermelho intenso a um amarelo claro.
Respectivamente, são chamadas de “olho-de-fogo” e “olho-amarelo”. Se tal
coloração se estender até a metade do olho, é nomeada como “meio-olho”.
Ainda que possuam várias nomeações, os pescadores as consideram todas
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como um mesmo tipo de tainha, mas que possuem uma variação nos olhos:
“Aí, é mesma, mas só muda o olho”.
Por outro lado, os pescadores explicam que essas tainhas são as que
mais saltam e preferem habitar as coroas e pedras, por isso mesmo também
são conhecidas como “tainha-coroeira”. Os pescadores afirmam que elas se
alimentam de “uma lama mais clara”, razão pela qual são percebidas como
peixes “mais limpos”, considerados como “não remosos”. No entanto, a tainhaolho-de-fogo deixa de ser comercializada quando uma notícia se espalha na
região – a de que um cadáver humano é encontrado próximo à área de pesca:
“Teve uma vez que fui pescar aí dentro do rio. Matei até
umas tainhas olho vermelho. Quando eu voltei tô vendo a
conversa que acharam um corpo de uma cara de
Barreiras, ali na prainha. Dizendo o povo que o corpo do
cara já tava desmanchado [...] a tainha olho de fogo que
gosta de fazer isso. Rapaz, foi um trabalho pra vender
essas tainha. O povo cisma com essa tainha quando tem
gente morta na maré”.
Figura 6 - Tainha-olho-vermelho/ olho-amarelo (Mugil rubricolus)

Com relação à tainha-olho-preto (Mugil curvidens, Figura 7), é peixe que
não possui pigmentação colorida ao redor dos olhos, mas apresenta o mesmo
“tipo de corpo” da tainha-olho-de-fogo. Dentre as tainhas, são as únicas que
possuem serra na boca: “Se você olhar a tainha-olho-preto de perto, você vê
igual um serrinha dela assim”. Também preferem regiões mais próximas do
mangue e “gostam mais de comer lama”. São tainhas que costumam pular,
mas não como a anterior.
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Figura 7 - Tainha olho-preto (Mugil curvidens)

A xaveta e a curimã (Mugil liza, Figura 8) são exemplos que
correspondem à classificação etnoictiológica do tipo sequencial, cujos nomes
têm origem na ontogenia: “A xaveta quando cresce vira curimã, mas é tudo o
mesmo peixe”; “A xaveta é a curimã pequena”.

Figura 8 - Tainha-xaveta (Mugil liza)

Algumas diferenças morfológicas foram apresentadas pelos pescadores
quando se referiram à curimã, tais como: cabeça grande, escamas maiores e
mais escuras, corpo roliço e comprido. A coloração “abarrentada” da curimã
remete a seu habitat de origem: peixe de rio. Segundo os pescadores, a
xaveta, quando pequena, possui uma cabeça quadrada. Vira a curimã quando
ultrapassa dois quilos.
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O gênero Mugil, devido à considerável uniformidade dos caracteres
morfológicos externos, tem passado por numerosas revisões taxonômicas
(SCHULTZ , 1946, 1953; NELSON, 2006; MENEZES et al., 2010 ; HARRISON et
al., 2007), mas esta semelhança corporal ainda possui diferenças reconhecidas

tanto por pescadores (COSTA NETO, 2002; MOURÃO; NORDI, 2002;
BENEVIDES et al., 2012; PINTO et al., 2013) quanto por taxonomistas
(MENEZES et al., 2015).Os critérios morfológicos utilizados por pescadores de
Jiribatuba para diferenciar as variedades de tainha incluem o formato, peso e
tamanho do corpo e cabeça, coloração de órgãos, como os olhos e músculos,
e a presença de estruturas na região bucal, um caráter taxonômico
coincidentemente utilizado para diagnosticar a espécie M. curvindens
(MENEZES et al., 2015). A maioria desses critérios também foi observada por
Marques (1991), Souto (2004), Costa Neto e Marques (2002) e Mourão e Nordi
(2002), mas diferem desse estudo, pois as percepções apresentadas para
tainhas conhecidas como saúna (M. curema e M. curvidens) e azeiteira não
correspondem a um padrão de sequencialidade atribuído ao tamanho ou peso,
mas assim como as outras, constitui uma variedade dentro da “família das
tainhas”. Por outro lado, a sequencialidade ocorre com xaveta e curimã (M.
liza).
No que se refere aos critérios etológicos, a frequência e altura do salto, e
até mesmo a quase ausência desse comportamento, são utilizados para
diferenciar as etnoespécies de tainhas, assim como seus diferentes habitats e
hábitos alimentares que, nesse caso, determinam uma outra categorização:
peixe remoso. Características olfativas, como o mau cheiro, também são
critérios utilizados por pescadores em estudo realizado por Mourão e Nordi
(2002), mas critério fisiológico utilizado por pescadores de Jiribatuba resgata
uma descrição da “azeiteira” da Bahia no início do século XX: [...] quando
cozida derrete-se em azeite quase como o de palma, ou dendê (CÂMARA,
1911).
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Distribuição espacial dos peixes

Os pescadores da comunidade de Jiribatuba capturam os pescados
encontrados no canal da Ilha de Itaparica e na região estuarina do Rio
Jaguaripe, mas quase nunca em áreas mais agitadas próximas ao oceano (ver
Figura 1). Dessa forma, três grandes zonas são distintamente reconhecidas:
rios, canal e mar aberto. Na percepção dos entrevistados, essas ecozonas9
diferem principalmente pelo nível de salinidade, turbulência e coloração das
águas, assim como as espécies de peixes ocorrentes nestas zonas. Ainda que
estes pescadores não frequentem a área puramente oceânica, esta é
considerada responsável pela origem dos peixes diferentes e maiores para o
canal. Nesse caso, estes são reconhecidos como “peixes de mar aberto”.
Segundo os informantes especialistas, estas espécies são aquelas que
periodicamente adentram no canal, seja para “desovar” como fazem a sardinha
(Opisthonema oglinum), pititinga (Lile piquitinga), tainha (Mugil spp.), ou para
se “alimentar” e “passear”, como fazem os “peixes de passagem”: xaréu
(Caranx hippos), chumberga(C. crysos),sororoca(S. brasiliensis) e baiacudondom (L. laevigatus). Tais percepções podem ser comparadas com as
características atribuídas na literatura científica, quando classificam os peixes
estuarinos de acordo com a guilda de ocupação. Nesse caso, os “peixes de
passagem” seriam os migrantes marinhos oportunistas e visitantes ocasionais
(FISCHER et al., 2011; GARCIA; VIEIRA, 2001), que quando adultos
eventualmente adentram nos estuários para se alimentarem.
Nesse ultimo aspecto, os pescadores explicaram que no verão
cardumes de peixes conhecidos como engodo (Cetengraulis edentulus–xangó,
Harengula clupeola– cascuda,Engraulidae – manjuba,Lycengraulis grossidens
– massambê) adentram o canal e sua trajetória é marcada pela emissão do seu
cheiro forte, que atrai os “peixes de passagem” também para o canal de
Itaparica:
“Quando chega final do verão vem um tipo de engodo,
que entra no canal. Eu tou falando porquê eu já vi, o
peixe grande vem atrás seguindo. Sabe aquela misca
que todo peixe tem?! A do engodo é dez vezes pior.
9

Ecozonas são áreas ecológicas reconhecidas em sistemas culturais tradicionais, ou seja, uma categoria
êmica, que pode ou não coincidir com categoria científica (POSEY, 1985).
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Aquele cheiro o peixe não guenta ver que vem atrás” (C.
A., 46 anos).

A presença do engodo assim que identificada é difundida entre os
pescadores, sendo importante para otimização de estratégias para capturar os
pescados maiores. Esta percepção trófica atribuída à atração alimentar do C.
edentulus também foi identificada em entrevistas com pescadores de outra
comunidade da BTS (SOUTO, 2004). No entanto, foi atribuído principalmente
pela atração do camarão (crustáceo), recurso atualmente pouco capturado em
Jiribatuba. A concepção dos pescadores se assemelha, em partes, com
resultados científicos quando analisada a distribuição da espécie C. edentulus
na Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro, que mostraram que sazonalmente
grupos de maior tamanho ocorreram na primavera/verão, e sugerem que
juvenis utilizam o manguezal como locais de recrutamento. Porém não há
registros científicos que permitam fazer uma comparação. Assim, é importante
que tal resultado possa contribuir na elaboração de perguntas cientificas para
compreender o escasso conhecimento sobre ecologia trófica de peixes da BTS
(LOPES et al., 2009; ANDRADE-TUBINO et al., 2008)
Os denominados peixes do canal são aqueles “nascidos e criados” na
área em questão, mas que permanecem toda a vida: “Esse tipo de peixe é
nascido e criado aqui no canal [...] Fica ai circulando, mas tá sempre aqui. Não,
não sai nunca”. Expressões como esta foram associadas aos peixes carapicum
(Eucinostomus sp.), papa-boba (A. brasiliensis), cioba (L. analis), ariacó (L.
synagris), baiacu-mirim (S. greeleyi.) e tainhas (Mugil ssp.). Estas últimas
podem ter cardumes de origens distintas (“Essa tainha mais mansa é criada
aqui no canal. Tem umas mais ariscas que vem de fora”).
A literatura ictiológica difere da percepção apresenta pelos pescadores
sobre os Lutjanus e Eucinostomus, pois consideram estes dois gêneros com
características de migrantes marinhos (BLABER, 2003), ou seja,desovam no
mar, e quando jovens migram frequentemente em grandes números para
os estuários. No entanto, a “frequência” reprodutiva ao longo do ano desses
gêneros (SOUSA-JUNIOR et al., 2008; ARAÚJO et al., 1999) proporciona a
presença de diversas gerações de juvenis no canal da Ilha, o que para o
pescador pode representar uma constância traduzida em “nascido e criado no
canal”. Além disso, os subadultos dessas espécies podem permanecer por
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longos períodos nos estuários e, assim, para os pescadores, já podem ser
considerados indivíduos adultos (FISCHER, 2011). Já as outras espécies
citadas possuem percepções condizentes com a classificação científica,
considerando peixes estuarinos residentes que completam todo ciclo de vida
dentro do estuário (FISCHER, op cit).
Os peixes de rio ou de “cabeceira de rio” são aqueles vivem nesta região
e são “tolerantes” a viver nas condições impostas nesse ambiente: “Esses
peixes de cabeceira de rio é peixe que guenta água doce [...] A curimã e o
robalo eles não liga pra água sem sal”. Os pescadores não citaram espécies
dulcícolas para este ambiente, o que reflete a pouca interação com regiões
mais acima do rio. Esta categorização do ambiente aquático em três grandes
divisões hidrográficas (rio, canal e mar aberto) se assemelha com as
encontradas com pescadores de uma ilha em Guaraqueçaba, no Paraná
(PINTO; MARQUES, 2004) e por pescadores paraibanos (MOURÃO; NORDI,
2003), baianos (COSTA NETO, 1998, CLAUZET et al., 2007) e em
comunidades da BTS (SOUTO, 2004). Os pescadores estudados por Souto
(2004), assim como os de Jiribatuba, também denominam de rio os cursos de
água que adentram o manguezal, no entanto trata-se de braços de mar por
onde nunca flui somente água doce.
Classificação dos peixes quanto aos substratos estuarinos
A apresentação das fotografias e os registros das observações
participantes puderam revelar narrativas dos pescadores quando associavam o
peixe as manchas de fundo. Estas percepções restringem a área utilizada
pelos pescadores (estuário), e assim informações correspondentes à microhabitat de rios e oceano não foram relevadas. Na Tabela 2 estão listados os
peixes que apareceram em expressões locais, como, por exemplo, “Ele dá
mais em”, “Gosta de aparecer mais”, o que releva de antemão a ocorrência
dessas espécies em mais de um ambiente, mas com abundância diferenciada.
Os

fundos

denominados

genericamente

de

“pedra

ou

laje”

correspondem às pequenas áreas de fundo rochoso presente no canal de
Itaparica. Segundo os pescadores, os peixes de pedra costumam frequentar
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esta região ou se instalarem em baixo das pedras ou em locas onde ficam por
certos períodos:
“A caranha quando encontra uma loca de pedra, ela fica ali ó,
só sai pra comer quando a maré para de correr”.
Tabela 2 - Peixes citados pelos pescadores segundo seu habitat
Habitat
Peixe de pedra

Exemplos
Cioba (L. analis), Dentão(L. jocu),Badejo(M.
bonaci),Caranha (L. cyanopterus), Mero (E. itajara),Paru
(C. faber)

Peixe de coroa

Papa-boba (A. brasiliensis),Arraia (Dasyatidae),Baiacudondom (L. laevigatus), Tainha-olho-vermelho (M.
rubricolor),Carapeba-rajada(E. brasilianus)

Peixe de lama

Mututuca (E. intertinctus), Miroró-mirim (G.oceanicus)

Peixe de cascalho

Chumberga (C. crysos), ariacó (L. synagris), Carapebarajada (E. brasilianus), Pampo (T. falcatus)

A identificação dessas “locas” é importante principalmente para os
pescadores de linha, que denominam o ponto como “poitada”, que nesse caso
refere-se ao local exato em que a âncora (poita) da canoa deverá fundear, e
assim jogar a isca o mais próximo possível do local. Pescadores de outras
regiões também reconheceram a categoria “peixe de pedra”, conforme descrito
por Akichi (1978), Maranhão (1975), Marques (1991), Costa-Neto (1998) e
Mourão e Nordi (2006).
“Coroas” são bancos de areia que se formam pela “movimentação que a
maré faz” e sempre afloram na baixamar. Na literatura cientifica as coroas
correspondem aos depósitos aluviais (CIRANO; LESSA, 2007). Os “peixes de
coroa” constituem um grupo que inclui a maioria dos peixes estuarinos, os
quais, segundo os pescadores, procuram estas zonas para se alimentarem de
pequenos “mariscos” que por ali habitam. Já a categoria “peixes de lama”
constituem aqueles peixes que são encontrados em zonas mais lamosas do
manguezal, ou no costeiro10, mas poucas espécies foram relacionadas com
este ambiente. No que refere aos cascalhos, os pescadores explicam ser uma
área que contém “restos de mariscos” e “pedras pequenas e achatadas”. Os
10

Os pescadores definem costeiro como a área das entre marés, ou também a margem que é formada
com a vegetação do mangue .
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“peixes de cascalho” costumam habitar essas áreas à procura de “comida”.
Essa categoria também foi encontrada em comunidades de pescadores
paulistas (FRANCISCO, 2007) e baianos (SOUTO, 2004). A Ecologia define
tais categorias êmicas como hábitats, que para ambos, tanto pescador ou
ecólogo, correspondem aos lugares ou posicionamentos físicos onde os
organismos vivem identificados por suas características físicas dominantes
(RICKLEFS, 1996), ou como afirma Nibbaken (2001): um local onde um
organismo pode ser encontrado.

Dinâmica dos peixes no inverno e verão no canal de Itaparica
Os pescadores reconhecem que o ciclo anual da região passa por duas
estações, o inverno e o verão. Uma primeira fase de transição ocorre nas
primeiras semanas no mês de setembro, concluindo todo o verão até o mês de
maio, onde já ocorre a próxima transição para estabelecer o inverno, que
perdura até o início de setembro. Essa divisão em duas estações
generalizadas parece comum em comunidades de pescadores artesanais
(COSTA NETO, 1998; CARVALHO, 1999; PINTO; MARQUES, 2004; SOUTO,
2004).
Em Jiribatuba, todos os entrevistados apontaram haver mudanças na
abundância e comportamento dos peixes entre as duas estações. Percebem
alterações físicas ocorridas no ambiente e apontam a salinidade e temperatura
como os principais determinantes para diferença nas populações dos peixes
entre as estações. O inverno é marcado por dois principais eventos: o primeiro
é a “descida” dos peixes de “cabeceiras de rio” para o canal, como o robalo
(Centropomus sp.) e o bagre (Bagre sp.); o segundo é a ampliação dos
cardumes de peixes como tainhas (Mugil spp.), carapeba-branca (D.
rhombeus) e cabeçudo (C. lattus).
O verão consiste da limpeza das águas e de ventos favoráveis para o
aparecimento de peixes maiores. Também é no verão que aparece “a criação”,
que para os pescadores são os grandes cardumes de peixes juvenis (p. ex.,
Mugilidae, Atheranideae) que “se cria na região, fica ali comendo, crescendo.
Fica tudo protegido embaixo do mangue”. Tal percepção possui os mesmos
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sentidos quando comparados à literatura ictiológica, que considera as zonas
estuarinas, incluindo os manguezais, como importantes áreas de reprodução,
alimentação e crescimento de variadas espécies de peixes (BLABER, 3002).
Abaixo estão listadas algumas falas dos pescadores acerca das
mudanças ocorridas nas águas na passagem para o inverno:
“A água no inverno fica cor de barro, aquela água marrom”.
“No inverno a água fica mais doce. Você sente que não têm
tanto sal”.
“No inverno á água é fria em qualquer lugar do canal. Já no
verão, no lugar raso, a água fica muito quente”.
“No inverno é muita água doce que desce do rio Jaguaripe,
fora esses riachos que também fortalece no inverno, e ai faz
muita mistura aqui no canal”.
“No verão a água fica quente e mais clara. Quando chega no
inverno é água fria e suja”.

Também se exemplificam com narrativas dos entrevistados a respeito do
modo como as estações influenciam na abundância e comportamentos dos
peixes no canal de Itaparica:
“Quando chega o inverno, eles não guenta que é tanta água
doce que vem de lá de cima que os peixes de rio vem tudo pra
qui pro canal[...] é robalo, a curimã, bagre”.
“A curimã é peixe de cabeceira de rio. Ela aparece nessa
época. É começar a chover com frequência de chuva é que ela
aparece”.
“No inverno, os peixes da cabeceiras de rio vem tudo pra baixo,
porque de muita água doce”
“No inverno o peixe fica besta, perdido, vem mais pra beira do
mangue”.
“No inverno tem aquele momento que chove, chove e
derrepente faz aquele sol que dá uma esquentada. é certo o
peixe aparecer nessa hora”.
“Esses peixes aumenta no inverno a quantidade, e por isso que
agente pega mais ele”.
“O peixe imanta mais no inverno”.

A literatura científica aponta diversos parâmetros ambientais que variam,
sobremaneira em estuários, como a salinidade, temperatura e turbidez da
água, os quais influenciam a composição temporal das comunidades de peixes
(MARSHALL; ELLIOTT, 1998). Muitos estudos têm mostrado que de fato a
abundância, diversidade e comportamentos dos peixes variam em função do
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aumento e diminuição de variáveis como essas citadas pelos entrevistados
(BARLETTA et al., 2002, MACEDO-SOARES et al., 2009). Os estudos de
Moreno-Valcárcel et al., (2013), Pessanha et al. (2000) e Spach et al., (2003,
2004) consideram que a variação temporal da ictiofauna está principalmente
relacionada com a pluviosidade, que oscila em função do influxo de água doce
oriundo do continente e é, portanto, condicionado por estações secas e
chuvosas.

CONCLUSÃO
Os peixes disponíveis no estuário do Rio Jaguaripe desempenham um
papel significativo na vida socioeconômica dos pescadores da comunidade de
Jiribatuba, uma vez que estes dependem diretamente para sua subsistência
material e social. No entanto, tais animais vêm se tornando cada vez mais
escassos devido aos problemas antrópicos que historicamente persistem na
região, como contaminação química e pesca predatória com uso de explosivos.
As interações constituídas entre esses pescadores e os peixes locais
revelam um detalhado conhecimento acerca dos aspectos da biologia desses
animais. Primeiramente, a nomenclatura utilizada ainda remete aquelas usadas
por pescadores baianos no início do século XX, e aqui continua reproduzida em
diálogos e conversações (necessárias) entre pescadores e com toda a
comunidade. No entanto, muitos nomes de peixes só foram relevados em
entrevistas com pescadores mais velhos, o que mostra uma provável
diminuição do contato dos pescadores mais novos com algumas espécies de
peixes.
No que serefere ao sistema de classificação etnobiológico, os
pescadores utilizam principalmente critérios morfológicos para categorizar os
peixes No entanto, critérios como habitat, hábitos alimentares, comportamento
e características fisiológicas também participam, assim como foram narrados
singularmente para as tainhas (Mugil spp.). Tal grupo de peixe se faz
culturalmente importante para os moradores de Jiribatuba a ponto de
distinguirem cinco etnoespécies.
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Os pescadores de Jiribatuba reconhecem as alterações físicas da água
entre o período seco e chuvoso, e através delas preveem alterações na
abundância e comportamento dos peixes em águas estuarinas do rio
Jaguaripe. O conjunto de conhecimentos apresentado neste trabalho exibe
apenas um recorte do universo local, fruto do somatório de saberem individuais
e coletivos, que fazem parte do patrimônio biocultural dos nativos de Jiribatuba.
Estes conhecimentos podem fornecer respostas rápidas sobre a ictiologia local,
justificando propostas para criação de planos de manejo e conservação para as
espécies de importância socioeconômica da Baía de Todos os Santos.
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RESUMO GERAL
Estudos com pescadores artesanais tem mostrado que estes sujeitos possuem
importantes percepções sobre as transformações socioambientais ocorridas no
ambiente marinho, assim, as narrativas oferecidas por eles fornecem dados biológicos
dos pescados, bem como as consequências das mudanças das estratégias e
apetrechos de pesca utilizadas ao longo dos anos. O objetivo desse estudo foi analisar
os aspectos cognitivos de pescadores sobre os peixes, bem como, discutir como
mudanças para o avanço socioeconômico ou as que se relacionam às tecnológicas de
pesca, transformaram, ao longo dos anos, a cultura da pesca local. O estudo foi
realizado entre 2015/2017 na comunidade de Jiribatuba, a qual está inserida no
complexo estuarino da Baía de Todos os Santos, no estado da Bahia. Para alcançar
os resultados etnohistóricos e etnoictiológicos contamos com entrevistas com
pescadores mais velhos, informantes chaves e especialistas em determinadas
técnicas de pesca. Os resultados apresentados em três períodos demonstram as
consequências das mudanças estruturais para o desenvolvimento e da inserção de
tecnológicas na pesca artesanal em Jiribatuba é o retrato de diversas comunidades
pesqueiras da Ilha de Itaparica, e ainda que inevitavelmente sofresse transformações,
persiste em si uma forte identidade cultural regida por costumes e práticas tradicionais.
As interações constituídas entre estes pescadores e os peixes locais revela um
detalhado conhecimento sob os aspectos da biologia desses animais.

Palavras-chave : etnohistória- estuário- tecnologia de pesca.

GENERAL ABSTRACT
Studies with artisanal fishermen have shown that these subjects have important
perceptions about the socioenvironmental transformations occurring in the marine
environment, so the narratives offered by them provide biological data about the fishes,
as well as the consequences of the changes in strategies and fishing gear used
throughout the years. The objective of this study was to analyze the cognitive aspects
of fishermen on the fish, as well as to discuss how changes in socioeconomic advance
or those related to fishing technologies have transformed the local fishing culture over
the years. The study was conducted between 2015/2017 in the community of
Jiribatuba, which is part of the estuary complex of Todos os Santos Bay, in the state of
Bahia. To reach the ethnohistorical and ethno-cytological results we have interviews
with older fishermen, key informants and specialists in certain fishing techniques. The
results presented in three periods demonstrate the consequences of the structural
changes for the development and the insertion of technological ones in the artisanal
fishing in Jiribatuba is the portrait of diverse fishing communities of the Island of
Itaparica, and although it inevitably undergoes transformations, it persists in itself a
strong identity cultural center governed by traditional customs and practices. The
interactions between these fishermen and local fish reveal a detailed knowledge of the
biology of these animals.

Keywords:ethnohistory- estuary- fishing technology.
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APÊNDICE 1-TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Convidamos o(a) senhor(a) para participar, na qualidade de entrevistado, da pesquisa
intitulada “A PESCA ARTESANAL NA ILHA DE ITAPARICA, VERA CRUZ-BA”, que
está sendo realizada por um estudante de mestrado da Universidade Estadual de
Feira de Santana (UEFS). O(A) senhor(a) pode perguntar e pedir esclarecimentos
para qualquer dúvida que tenha, e caso necessite fazer perguntas depois que o estudo
for iniciado, por gentileza não deixe de nos informar, pois temos a obrigação de lhe
responder. A sua participação no projeto é voluntária e o(a) senhor(a) pode deixar de
participar, sem qualquer prejuízo, a qualquer momento que queira. Neste estudo,
queremos entender como os pescadores e as marisqueiras da comunidade de
Jiribatuba conhecem os peixes e os mariscos, além de saber como esses recursos
pesqueiros são coletados e registrar a atividade pesqueira local. Queremos
documentar o máximo de informações sobre os peixes e os mariscos da região para
aumentar o conjunto de conhecimentos que possuem os pesquisadores sobre os
animais. Temos como responsáveis por este estudo o professor Dr. Eraldo Medeiros
Costa Neto e o estudante Amon Rigel Goes Silva, ambos do Departamento de
Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Feira de Santana, localizada no
município de Feira de Santana, Bahia. Nós vamos começar a pesquisa fazendo
entrevistas, que a partir da sua autorização, serão gravadas com um gravador digital
para maior segurança no registro das informações. Marcaremos sempre um horário
para a realização da entrevista para que a gente não atrapalhe seus trabalhos e seu
cotidiano, porém fique sempre à vontade caso necessite remarcá-la para outro
momento. Também faremos fotografias e vídeos, mas apenas se tivermos sua
autorização para isso. Se houver alguma informação que achar que não deva ser
revelada, então não deixe de nos avisar, pois a informação só será repassada se o(a)
senhor(a) permitir. Se não se sentir confortável com a gravação das entrevistas ou
com as fotografias, sua vontade será respeitada. Os riscos que por ventura venham a
existir, tais como constrangimento por perguntas que se julguem inadequado e
questões envolvendo temas que gerem controvérsias no âmbito da religiosidade e
política, serão levados em consideração e tais informações não serão computadas no
estudo. A sua informação individual será mantida respeitosamente por nós e ao ser
oficializado no estudo, será respeitado o linguajar local. Todos os dados serão
utilizados somente para fins científicos com garantia de anonimato. Ao final da
pesquisa, voltaremos com exposição audiovisual em forma de apresentações dos
principais dados registrados, cartilhas e fotografias. Caso haja gastos de tempo,
transporte e alimentação, uma compensação financeira será prevista, que deverá ser
calculada de acordo com os gastos reais. Se o(a) senhor(a) for lesado(a) em alguma
etapa dessa pesquisa, garantimos a indenização conforme determina a lei.
Pretendemos utilizar as informações que forem conseguidas para escrever alguns
textos que serão publicados, com sua permissão, em revistas científicas, em
encontros de pesquisadores sobre os peixes e mariscos. Os registros conseguidos
com este estudo serão guardados no Laboratório de Etnobiologia e Etnoecologia, sob
a responsabilidade do professor Eraldo Medeiros Costa Neto, por um período de cinco
anos, sendo destruídos após este período. Este termo apresenta duas vias que devem
ser assinadas por mim e pelo(a) senhor(a). Uma cópia fica com a gente e a outra fica
com o(a) senhor(a). Este é nosso acordo. Agradecemos a atenção e estamos à
disposição para tirar qualquer dúvida e dar mais informações.
Jiribatuba, Vera Cruz/BA, _________ de __________________________ de 2016.
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__________________________________________________________________
Assinatura do sujeito da pesquisa
__________________________________________________________________
Assinatura do Pesquisador
DADOS PARA CONTATO:
Pesquisador responsável: Amon Rigel Goes Silva
Tel: (75) 99100-7198
Email: amon.rigel@hotmail.com
Endereço: Departamento de Biologia - UEFS Av. Transnordestina, s/n Bairro Novo
Horizonte- Cep 44036-900; Lab. de Biologia, sala 5
Professor Orientador: Prof. Dr. Eraldo Medeiros Costa Neto
Email: eraldont@hotmail.com
Endereço: Departamento de Biologia - UEFS Av. Transnordestina, s/n Bairro Novo
Horizonte- Cep 44036-900; Lab. de Biologia, sala 5
Para dúvidas do ponto de vista ético - Comitê de Ética em Pesquisa-CEP/UEFS-753161-8067 ou email: cep@uefs.br)
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APÊNDICE 2- FORMULÁRIO SEMI-ESTRUTURADO

1)Sexo:

2) Nativo

3) Profissão:

4) Idade e tempo de pescaria

5) Pais pescadores?

6) Com quem aprendeu a pescar?

ETNOHISTÓRIA
1)Como era a pescaria antigamente?
2) Quais os tipos de pescarias nesse tempo?
3) Com que eram feitos os materiaiss de pesca?
4) O que o senhor está falando aconteceu mais ou menos em que década?
EMBARCAÇÕES
5) Qual tipo de embarcação você usa?
6) Já trocou de embarcação?
7) Fez modificação na embarcação?
ARTES DE PESCA UTILIZADAS
8) Quais apetrechos de pesca você utiliza? Qual usa mais?
9) Sempre utilizou os mesmo apetrechos de pesca?
10) Sabe algum apetrecho de pesca que desapareceu? Por quê?
11) Houve mudanças nos apetrechos de pesca?
TERRITÓRIO
12)Onde você costuma pescar?
13) Sempre pescou no mesmo lugar?
ETNOICTIOLOGIA
14) Alguma diferença entre os peixes de hoje com os do passado?
15) Algum peixe sumiu? Por quê?
16) Existem mudanças com os peixes no verão e inverno? Por quê?
17) Você conhece esse peixe(catálago)?
18) Onde se encontra?
19) Que peixe é esse?
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