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V ários encontros compõem este livro, 

como se fossem rios de diversos 

tamanhos e formas que cami-

nham em um único sentido, o de 

desaguarem no mesmo oceano, no intuito de se 

fazerem mutuamente.

Foi assim que este escrito fez-se página por  pá-

gina, foto por foto, de depoimento em depoimento, 

para que seus diversos encontros pudessem revelar 

a grandeza das histórias de homens e mulheres 

que vivem da (e na) pesca artesanal no histórico 

município de rio Formoso, região costeira sul de 

pernambuco. encontros esses que são rios de um 

único e intenso oceano, o da busca cientificamente 

apaixonada por traduzir o rico modo de vida dos 

pescadores e pescadoras.

por isso, os encontros aqui formam e confor-

mam um ecossistema de ideias e sentimentos, de 

imagens e palavras, de comunhão entre saberes 

científicos e populares, sendo partes de um todo 

preFÁcio 

(este livro). Livro que é um todo vivo em cada par-

te, onde emergem marisqueiras, pescadores, seus 

cotidianos, sonhos, conhecimentos, denúncias, 

afetos ao lugar, permitindo ao leitor navegar por 

águas ricas de histórias, cujas narrativas popula-

res e imagéticas iluminam a científica para que 

esta se torne a expressão do dia a dia dos(as) que 

encontram na pesca artesanal sua forma de ser 

e fazer-se em seus múltiplos aspectos (sociais, 

culturais, ambientais e econômicos).

sem dúvida, o presente livro é uma valiosa 

contribuição para conhecermos e reconhecermos 

um universo ainda pouco valorizado pela acade-

mia, sociedade e políticas públicas, que é o modo 

de vida dos pescadores e pescadoras artesanais. 

temos, de fato, muito que aprender com a leitura 

desta obra coletiva.

cristiano Wellington noberto ramalho

professor do departamento de ciências sociais - uFrpe 

socioantropologia da pesca marítima
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O presente livro é resultado de uma 

pesquisa com ações previstas no 

programa de pesquisas ecológicas 

de Longa duração (peLd/sítio 27), 

nas zonas costeiras de pernambuco, desenvolvi-

da entre os anos de 2011 a 2013, e financiada pelo 

governo federal por meio do conselho nacional 

de desenvolvimento científico e tecnológico 

(cnpq).

a ideia surgiu a partir de uma longa convi-

vência entre os pesquisadores e os pescadores 

do município de rio Formoso, na Zona da mata 

sul de pernambuco. esse município abriga as 

comunidades pesqueiras urbanas e rurais, estas 

últimas consideradas remanescentes quilombo-

las. com essas características, torna-se um local 

potencialmente rico em tradições culturais, que 

são passadas a cada geração, embora algumas 

venham desaparecendo com o avanço da urbani-

zação e as aceleradas alterações contra o seu am-

biente natural, principalmente os manguezais.

dentro de uma abordagem ictiológica, o ob-

jetivo principal deste livro consiste em resgatar 

os costumes e as atividades de subsistência dos 

pescadores de rio Formoso, enfatizando a sua 

cultura pesqueira. os resultados foram obtidos 

por meio de entrevistas e registros fotográficos 

e videográficos, para propiciar a valorização do 

perfil dessas comunidades. o relato de suas ricas 

histórias, respeitando e cultivando seus saberes, 

servirá não apenas de memória para as futuras 

gerações, mas também do orgulho para esta 

geração. a obra mantém a linguagem popular 

direcionada aos pescadores, sem perder, no en-

tanto, o viés acadêmico da pesquisa. 

este livro é um presente dos pescadores de 

rio Formoso para todos nós, que respeitamos 

e admiramos o conhecimento popular oriundo 

de suas tradições e de integração vivencial 

com a natureza.

apresentação 

“Às vezes a gente pescava de beleza mermo, aí foi aumen-
tando a nação e os rios ficando tudo poluído.  
É muito baguio dento do rio. As coisas foi se acabando...”

resposta da marisqueira amarina, quando perguntada sobre 
quais peixes ainda são encontrados em rio Formoso. 
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Maria ElisabEth dE araújO 
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MarcEla juliana dE albuquErquE silva  
Mariana araújO MOrEira
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O estado de pernambuco possui 

aproximadamente 160 km² de área 

de manguezal, 12 dos quais estão 

localizados no município de rio Formoso, o que 

lhe confere o título de “cidade dos manguezais”. 

o estuário do rio que dá nome ao município pos-

sui uma área de 2.724 hectares bordejados pelas 

espécies de mangue Rhizophora mangle (mangue 

vermelho) - a mais abundante, com cerca de 60% 

de cobertura - Laguncularia racemosa (mangue 

branco), Avicennia schaueriana (mangue amare-

lo) e Conocarpus erectus (mangue de botão).

a nascente do rio Formoso está situada a 

noroeste da cidade, sendo formada pelos riachos 

Vermelho e serra d’Água. suas águas passam pela 

cidade e rumam em direção à costa para formar 

um vasto estuário entre a ponta de Guadalupe e a 

praia dos carneiros, onde recebe o rio ariquindá 

e seu afluente, o rio união.

“O pulmão ainda nosso daqui é esses mangue-

zal, não é isso?” (Seu Assis)

os manguezais ali encontrados apresentam 

uma grande diversidade de peixes, crustáceos e 

moluscos associados, os quais constituem recur-

sos econômicos de grande importância para a 

maior parte da população, obtidos por meio da 

pesca e da coleta de mariscos. 

“Todo mundo pega (pescado), todo mundo 

come, bom demais! Aqui é um lugar rico, Rio For-

moso é um lugar rico.” (Dona Leu)

“A minha vida é a maré. Mangue eu gosto e 

aqui é um lugar bacana, lugar da riqueza.” (Seu Zé 

Lourenço)

esses ecossistemas, entretanto, vêm sofrendo 

diversas ameaças, que influenciam negativamente a 

qualidade de vida de seus moradores e a subsistên-

cia dos recursos pesqueiros: o aumento de embarca-

ções, a deposição de resíduos e efluentes domésticos 

e a supressão da vegetação destinada, todas decor-

rentes do crescimento socioeconômico da região. 

apesar das pressões às quais está submetido, 

o ecossistema manguezal tem sua conserva-

ção garantida por meio de mecanismos legais 

de proteção, tendo no brasil status de Área de 

preservação permanente (app). adicionalmente, 

os manguezais de rio Formoso se encontram pro-

tegidos pela criação de unidades de conservação 

(uc’s) em diferentes esferas. duas são federais: a 

reserva biológica de saltinho, única de proteção 

integral no litoral sul de pernambuco, e a Área 

de proteção ambiental costa dos corais, de uso 

sustentável. na esfera estadual figuram três uc’s: 
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as Áreas de proteção ambiental de Guadalupe, de 

sirinhaém e do estuário do rio Formoso.

“Rio Formoso é uma cidade maravilhosa de se 

morar. Graças a Deus moro em Rio Formoso e pre-

tendo nunca sair.” (Iramar)

“Queria falar que o lugar é muito bom e num 

troco esse lugar por lugar nenhum.” (Seu Lula)

“Daqui não saio não. Só saio daqui pra cima!” 

(Seu Babau)

rio Formoso desperta em muitos moradores 

uma valorização ecológica e social. o orgulho de se 

sentir parte desse ambiente é visível nas práticas 

cotidianas da população. muitas famílias tiram seu 

sustento da pesca artesanal. a pescaria, mais do 

que um modo de vida, é um orgulho, mesmo para 

os que adotam essa prática como lazer.

“Quando eu tô estressado, eu venho pra cá e vou 

pescar.” (Minho)

“Meu negócio é sítio mermo. Por causa das paisa-

gens, por causa da floresta.” (Mó)

19
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a comunidade de rio Formoso é formada basi-

camente por pescadores artesanais e marisquei-

ras da área urbana e rural. esta última região é a 

moradia dos quilombolas; descendentes de afri-

canos escravizados, que têm tradições culturais, 

de subsistência e religiosas particulares. 

eles vivem no engenho siqueira, e foram re-

conhecidos como descendentes de africanos em 

08 de março de 2005 pelo Governo Federal e pela 

Fundação palmares. os membros dessa etnia se 

autoidentificam como quilombolas, demonstran-

do orgulho ao descreverem sua grande herança 

étnica, cultural e ambiental.

os quilombolas vivem da pesca e da agricultu-

ra, e orgulham-se do modo de vida simples que 

levam no campo.

 “A maioria do pessoal da minha comunidade 

dorme pra pescar e pesca pra viver. Uma parte deles 

trabalha na agricultura de manhã e de tarde. Já é 

hereditário, pesca e agricultura é com eles. São tão 

corajosos, desbravadores!” (Seu Moacir)

“O mangue tá na porta de casa e a terra dá pra 

se plantar.” (Dona Nei)

após o reconhecimento de suas origens pelos 

órgãos governamentais, a melhoria da qualidade 

de vida dos quilombolas pode ser percebida prin-

cipalmente pelas mudanças nas condições de 

moradia. alguns representantes dessa comuni-

dade, entretanto, descrevem tal reconhecimento 

de forma mais realista, observando que o resgate 

dos costumes da comunidade quilombola ainda é 

deficiente. segundo o artesão quilombola moacir, 

um cidadão bastante atuante politicamente na 

região, a desvalorização de sua arte demonstra a 

falta de conscientização cultural, sendo necessá-

rio se trabalhar mais insistentemente a autoesti-

ma junto à associação de moradores.

“A gente sempre tá sendo entrevistado, ganhan-

do coisa. Fazem evento, festa, coisa que não tinha. 

E tá saindo muito projeto. Já veio pás pra fazer as 

hortas, banheiro.” (Dona Janda)

“(Mudou) pra melhor. Aí veio muito projeto pra 

cá, a gente ganhou rede (elétrica). Foi muita coisa.” 

(Zinha)

 “Num tinha energia naqueles tempos e hoje tá 

mais fácil. Não tinha rodage, hoje tem. Aí mudou 

muito, bastante mesmo.” (Mó)

“Tem projeto de casa, projeto de água.” 

(Marcineide)

“No ano de 2008, a gente fez um resgate na 

comunidade, trabalhou muito na associação (qui-

lombola). Teve corrida de tronco, que antes tinha, 

resgate do artesanato, que antes eu fazia... Mas (o 

resgate) tá engatilhando, porque a gente viu que 

a comunidade não quis buscar seus interesses, 

não quer buscar seus ideais, não sentiram gosto 

de suas necessidades, das políticas que precisam... 

Particularmente a juventude perdeu muito essa 

identidade, essa cultura, por conta das drogas 

como a cachaça, e começa a tirar os valores de 

qualquer ser humano. A gente vê isso numa comu-

nidade indígena, quilombola, num público geral. 
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A gente vê essa droga devorando a humanida-

de. Na realidade o resgate tá sendo aos poucos.” 

(Seu Moacir)

“Pra fazer essas peças eu pesquisei, eu sou ar-

tesão desde pequeno. Hoje quem tem mais fama 

de artesanato em Siqueira sou eu... Tomei gosto 

pela coisa e sempre desfrutando o máximo do 

conhecimento das pessoas mais velhas. É impor-

tante pra uma cultura. Eu tenho que pesquisar a 

história, conhecer os valores de A e de B, mas fui 

discriminado.” (Seu Moacir)

rio Formoso é lugar de tranquilidade, 

onde todos se conhecem, se cumprimentam, 

almoçam na casa do vizinho, jogam dominó 

na praça. as crianças brincam de pular corda, 

amarelinha, jogam futebol, andam de bicicleta. 

a feira livre é uma animação só, local onde 

os rioformosenses compram seus peixes e 

crustáceos, suas roupas, seus sapatos, vendem 

comidas típicas, e batem papo com os amigos. 

o peixe fresco é comprado, muitas vezes, na 

porta de casa, diretamente do pescador que 

chega da maré. 

esta é, sem dúvidas, uma comunidade com 

cultura e sobrevivência integrada à natureza 

que lhe cerca. e isto despertou o interesse acadê-

mico pela comunidade, dando início ao estudo 

da etnociência, que busca obter o conhecimento 

das populações humanas sobre o funcionamen-

to da natureza.

para transmitirem seus pensamentos e 

ensinamentos, foram escolhidos 25 pescadores 

artesanais, naturais de rio Formoso. dentre eles, 

10 são quilombolas. a riqueza de detalhes das 

estórias, o vocabulário local, tudo foi respeitado 

e enaltecido.  
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APELIDO IDADE COMUNIDADE Nº  FILHOS ExPERIêNCIA NA PESCA

Seu Assis 56 Urbana 10 Desde 8 anos

Seu Babau 74 Urbana 7 Desde 9 anos

Seu Chico 59 Urbana 4 Desde criança
Galega 42 Urbana 0 Desde criança
Seu Ioiô 73 Urbana 28 Desde 12 anos

Iramar 39 Urbana 0 Desde 10 anos
Laércio 59 Urbana 2 Desde 9 anos
Dona Janda 49 Quilombola 2 Desde 7 anos
Seu Zé Lourenço 67 Quilombola 2 Desde criança
Seu Leo 86 Urbana 6 Desde 13 anos

Dona Leu 72 Urbana 3 Desde 8 anos
Seu Luizinho 82 Quilombola 9 Desde 12 anos
Seu Lula 49 Quilombola 3 Desde criança
Marcineide 36 Quilombola 1 Desde criança
Minho 42 Urbana 2 Desde criança
Seu Moacir 42 Quilombola 1 Desde criança
Mó 32 Quilombola 0 Desde 16 anos
Seu Neco 57 Urbana 2 Desde 10 anos
Dona Nei 74 Quilombola 22 Desde 18 anos
Dona Nininha 72 Urbana 7 Desde 12 anos

Zinha 31 Quilombola 3 Desde criança
Dona Siu 48 Quilombola 3 Desde jovem
Wellington 33 Urbana 4 Desde 12 anos
Zau 37 Urbana 1 Desde criança

Seu Zé do Siri 57 Urbana 1 Desde 15 anos

NO qUADRO ABAIxO ESTãO AS PRINCIPAIS INFORMAçõES 
DE CADA ENTREVISTADO (PESCADORES E MARISqUEIRAS).

Seu Assis Seu Babau Seu Chico

Seu Ioiô Iramar
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Dona Leu Seu Israel Seu Leo

Seu Lourenço Seu Luizinho

Seu Lula Marcineide Minho

Mó Seu Moacir
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Seu Neco Galega Dona Janda

Wellington Seu Zé do Siri

Zau Dona Nei Dona Nininha

Zinha Dona Siu
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A PESCA  
E O PESCADO 

MarcEla juliana dE albuquErquE silva 
Maria ElisabEth dE araújO  
Maria danisE dE OlivEira alvEs
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A pesca de subsistência, praticada por 

homens e mulheres, é a principal 

comprovação de quanto o rio, com 

seus inúmeros recursos alimentares, é importante 

para a sobrevivência das comunidades pesqueiras. 

APRENDIZAGEM

o ensinamento sobre a pesca, incluindo a fabri-

cação manual dos apetrechos, é passado de geração 

em geração, mantendo-se até os dias de hoje. quem 

não aprendeu o ofício com seus pais, aprendeu com 

parentes próximos ou amigos, desde muito cedo. 

em geral, os homens são ensinados a pescar no mar 

e no rio, enquanto as mulheres, conhecidas como 

marisqueiras, realizam a atividade extrativista de 

moluscos e crustáceos no interior do estuário.
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“Tudo na vida é hereditário. Meus 

pais eram agricultor e pescador e, na-

quele tempo, com 7, 8, 10 anos, a gente 

sempre acompanhava os pais, prin-

cipalmente naquela época... E essas 

coisas fez com que eu tomasse gosto 

e hoje eu sou o que sou, pescador e 

defensor dessa classe.” (Seu Chico) 

“Ah, (aprendi) desde criança... com 

minha mãe, e depois com 12 anos já ia 

pescar sozinho no mangue... Ah, quase 

todos eles (os filhos) são pescador. Eu 

tenho 28 filhos.” (Seu Ioiô)

 “Era os filhos nascendo e eu por 

dentro dos mangues lutando pra 

ajudar o marido. Depois que eu tomei 

conta de casa, encaiei.” (Dona Nei)

“Eu aprendi com 18 anos. Um cida-

dão me deu uma jangada, aí que eu 

comecei a pescar e comecei a gostar de 

jangada.” 

(Seu Neco)
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 “Eu, com a idade de 8 anos, comecei a pescar... 

Tinha camarão em Rio Formoso, aí eu ficava lá, 

né? Num pescava não, ficava somente olhando. 

Com o tempo eu disse: ‘Oxe, faça um jereré pra 

mim, minha mãe, que eu também quero pescar e 

eu já sei. Eu num vejo as mulher pescar?’ Aí minha 

mãe fez um jereré pra mim. Quando eu ia pro rio, 

já levava meu jereré. E nisso eu fiquei pescando. De 

lá pra cá eu num parei ainda não, viu.” (Dona Leu)

 “Eu aprendi a pescar com um tio meu, cha-

mado Galdino... um dia ele disse: ‘Oh, Biu, compre 

linha pra eu começar uma tarrafa pra ele’. Aí mãe 

comprou a linha. Ele começou a tarrafa e me ensi-

nou a pescar de tarrafa... me ensinou a pescar 

de vara” (Seu Luizinho)

“Meus filhos tudo pesca. Foi (ensinei os filhos), 

novinho, novinho. Teve uma vez que ele (filho) 

caiu dentro d’água que eu peguei pelos cabelos,

na jangada.” (Seu Babau)

“Foi minha mãe (quem me ensinou a pescar). 

Minha mãe era uma pescadeira... A minha vida foi 

dentro do mangue. Com 12 anos eu tirava sururu, 

tirava marisco, já pra comprar material para ir pra 

escola... As minhas filhas fui eu que ensinei. Tenho 

duas (filhas) pescadeira. A gente (família) não deixa 

essa vida não, só quando morrer.” (Dona Nininha)

“Ele (filho) já me ajuda bastante aqui. É meu 

braço direito aqui. Se um dia eu precisar me au-

sentar, eu já sei que ele dá conta.” (Zau)

“Aprendi a pescar com meu pai. Fui começando 

a entender a pescaria, chamar meus irmãos, meus 

primos. A maioria dos meninos pescava.” (Seu Lula)

“Eu aprendi com os outros pescador. Meu pai, 

na época, era servente de pedreiro.” (Seu Assis)

“(Aprendi) com meu pai, e foi muito raro eu 

pescar com meu pai, porque ele morreu muito 

cedo. Aí os colegas me levava.” (Iramar)

apesar da pesca constituir um importante 

aspecto da economia e da cultura do município, 

a perda do interesse pela atividade vem aumen-

tando a cada geração. muitos jovens preferem 

trabalhar no setor turístico ou em outras ativi-

dades dentro e fora da cidade de rio Formoso. 

segundo os pais pescadores, seus filhos buscam 

mais prestígio social com empregos mais rentá-

veis. outra questão apontada pelos pescadores 

como desfavorável à continuidade da pesca 

artesanal, enquanto cultura, é a diminuição dos 

recursos pesqueiros.
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“(Os filhos) se interessam  nada. Agora é mais 

difícil esse povo se interessar pela pesca. Não é 

como antes não.” (Seu Lula)

“Tenho 9 filhos. Tem uns 4 que pesca só.” 

(Seu Luizinho)

“Olha, a juventude tá correndo da pesca, né? 

Tá vendo que num tá dando nada... Os pais logo 

veem, né? Aí já mandam pro colégio estudar. Tem 

alguns que vão ainda pescar, né? Mas vão assim, 

por esporte mesmo. A maioria tá vendo que não 

vai dar futuro e tão correndo mesmo.” (Seu Neco) 

ARTES DE PESCA

a pesca no rio Formoso se caracteriza pelo 

modo de captura artesanal, ocorrendo ao longo 

de toda a costa, principalmente no interior do 

complexo estuarino. de um modo geral, os pesca-

dores costumam preparar seus próprios equipa-

mentos e podem ser considerados autônomos na 

função que exercem. 

para capturar peixes são utilizados vários apetre-

chos, sendo os mais comuns as redes de caceia (ou 

de espera), camboa e arrasto, tarrafa, linha de mão e 

trêsmalho. 

antigamente as redes de pesca e as tarrafas 

eram feitas de cordão e linha, mas o náilon pas-
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para acessar os locais de pesca, são utilizados 

como meios de transporte as canoas (barco a 

remo) ou as baiteras (barco com motor de “rabe-

ta” de pequena potência). 

o trabalho cotidiano dos pescadores permite 

uma forte interação com o ambiente, resultando 

em um conhecimento ecológico vivenciado. eles 

sabem onde vivem as espécies que capturam, 

inclusive onde se refugiam quando se sentem 

ameaçadas, além de conhecerem as épocas e os 

locais de reprodução. 

sou a ser utilizado como material na confecção 

desses apetrechos. alguns praticam ainda a pes-

ca subaquática, fazendo uso de arpões artesanais. 

na pesca de crustáceos são utilizados instru-

mentos como o jereré, o espeto, a vara e o puçá. 

diferentes tipos de foice, além da coleta manual, 

permitem a extração seletiva de mariscos, suru-

rus, ostras e outros moluscos.

peixes, camarões, siris, vermes marinhos (poli-

quetas e pogonóforos), inteiros ou pedaços deles, são 

utilizados como iscas, além de tripas e minhocas.

OS VÁRIOS TIPOS DE PESCA

“Eu pesco, construo, conserto rede, faço rede, con-

serto barco. Pesco de tarrafa, rede, caceia, rede de 

arrasto. Pesco de linha lá fora no mar.” (Seu Assis)

“Eles (antigos pescadores) faziam também a 

rede de camboa, a caceia. A boia era de curtiça ou 

uma madeira chamada de apicuna.” (Seu Moacir) 

 “Pescava dentro do mangue. Foice pra tirar 

unha, foice pra tirar marisco. Cada negócio dele 

(molusco) tem a qualidade da foice, né? A do 

marisco é a ferro de cova, a da unha é a ferro de 

cova, mas sendo mais larga, a de ostra é foice 

mesmo de cortar lenha. E sururu é no dedo mes-

mo, na mão.” (Dona Nininha)

 “Eu uso um tipo de foice, meio bicuda. Às ve-

zes ele não tá no meio na lama, mas tá perto do 

gaiteiro. Eu fico cutucando até encontrar. Eu vou 

colocando a minha mão, aí quando eu vejo que 

encostou, aí enquanto eu encontro um, vou em 

busca de outro, aí lá tem.” (Galega)

“Eu mermo aprendi a forma de pescar tainha, 

saúna... Depois entrei pra caceia, redinha de arras-

tar pequena pra camarão e peixe. Depois aprendi 

a botar a rede chumbada, aprendi a fazer jangada. 

Depois comprei uma canoa.” (Seu Luizinho)
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“Noite parda a gente ia pescar de canoa, era 

de faixo tava a tarrafa atravessava num canal, 

quando acabar saía pescando com o jereré pra 

baixo, pegava muito peixe. Às vezes a gente pes-

cava de beleza mermo.” (Dona Nei)

“Naquele tempo não tinha baitera, era no bra-

ço mesmo.” (Seu Babau)

“For negócio de pescaria, eu pesco, eu faço de 

tudo: de linha, eu boto covo pra pitu, pra cama-

rão, mussum, pra jundiá, pra traíra, tiro amoré do 

mangue, boto covo pra moré. Pra pescar é comigo 

mermo.” (Seu Ioiô)

o grande conhecimento empírico dos pes-

cadores também se baseia tanto no compor-

tamento das espécies de interesse, quanto nas 

condições ambientais em função das luas e 

marés. sabe-se que a maré de sizígia, também 

chamada de grande ou viva, ocorre durante as 

fases das luas cheia e nova, enquanto a maré de 

quadratura, conhecida como pequena ou morta, 

acontece nas luas crescente e minguante. 

as marisqueiras acreditam que para a captura 

de crustáceos e moluscos a maré de sizígia é mais 

favorável. na baixa-mar há uma maior exposição 

de área da praia estuarina e a água fica mais rasa, 

facilitando a coleta de mais animais. para os pes-

cadores, a iluminação da lua também interfere na 

pescaria, sendo a lua nova mais favorável, prova-

velmente devido a dificuldade que os peixes têm 

em visualizar as malhas das redes ou os anzóis, 

tornando-os mais susceptíveis à captura. 

 para os que utilizam redes de espera ou tarrafa, 

a maior amplitude de vazão durante as marés 

de sizígia também contribui para a obtenção de 

peixes. por outro lado, as marés de quadratura são 

preferidas pela maioria dos pescadores que usam 

redes de emalhar fixas, em virtude das variações 

das correntes interferirem com menor intensida-

de na forma de funcionamento do apetrecho.

“A maré viva é a melhor que tem pra pescar. 

Maré morta dá, mas não é tanto. A maré morta 

não presta. Presta, presta, mas não traz.” 

(Dona Nininha)

“Quando ela (maré) vem grande, aí é que a 

gente ia pescar, porque os crustáceos rende mais, 

né? Então também ela seca bastante, aí dá mais 

tempo a gente pegar, né?” (Dona Janda)

 “Tinha vez que eu saía meio dia, maré morta, 

eu dizia: ‘Acho que vou pegar baiacu’. E só dava 

baiacu mermo. Quem tratava o baiacu era meu 
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ído para suprir as necessidades diárias ou semanais 

da comunidade. no entanto, muitos pescadores de 

rio Formoso se orgulham do quanto pescam.

os recursos pesqueiros mais citados pelos pesca-

dores são os peixes, com mais de vinte espécies de 

interesse, sendo as mais comuns a tainha (ou sau-

na), o camurim e o xaréu. dentre os crustáceos, siris 

e caranguejos são os mais importantes, assim como 

as ostras e os sururus para o grupo de moluscos. 

“Pego marisco, peixe, unha, caranguejo. Pego suru-

ru também. Ah, é tainha, arraia, é amoreia, é galo, é 

salema.” (Mó)

 “Tirava (sururu e marisco) pouquinho assim, mais 

para o consumo de casa. Vinha quase na carreira, 

do mangue pra casa, pra preparar aquela comida. 

Quando ele (o marido) chegava da maré, já tava 

pronto (almoço). Os meninos já tinham ido pra 

escola, tudo almoçado com coisa de mangue.” (Dona 

Nininha) 

“Pra comer mesmo com feijão, farinha, pegava 

caranguejo, pegava amoré... O serra, o xaréu, o gua-

ratimbora, a pescada. Tudo vem desovar aqui. Aí 

aparece deste tamaninho, muitos. Aí tem a cioba, o 

ariacó, o galo... Antes os cardumes de xaréu vinham 

com 300, 400 quilos de xaréu. Todo mundo pegava, 

os arrastões.” (Seu Neco)

pai... Você via a tacada do camurim dentro do 

mangue na maré cheia. Era tacada de mal-assom-

bro, de peixe na maré cheia dentro desse mangue 

aqui.” (Seu Zé Lourenço)

“Pescaria de rede de trêsmalho... quando a 

maré tá baixa, ele (o pescador) deixa a maré 

encher. Quando ela enche, ele sobe a rede, deixa 

a rede até ela secar. Aí quando ela seca, não tem 

como o peixe sair mais, aí fica todo tipo de peixe 

aí preso.” (Iramar)

 “Às vezes, lua nova, crescente, às vezes lua 

minguante também, sempre é umas marés boas 

de peixe. Sempre que eu pescava de arrastão, era 

sempre na lua pequena que eu pegava mais peixe.” 

(Seu Lula)

“Todo tipo de pesca, dentro do estuário, depende 

muito da maré. A lua, digamos assim, todo primei-

ro, segundo e terceiro dias de lua nova é muito bom 

pra pesca.” (Seu Neco)

RECURSOS PESqUEIROS

muitos animais são aproveitados como ali-

mento, seja para o consumo familiar ou para o 

comércio, sendo compreendidos como recursos 

pesqueiros. a pesca artesanal costuma ser seletiva 

e está restrita a uma quantidade de pescado extra-
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“Eu só vivia da pesca. Teve uma vez mesmo que 

eu cheguei com mais de 50 quilo de tainha, só tai-

nha. Foi uma pescaria muito boa.” (Seu Lula)

“Eu peguei uma caranha de 22 quilos, peixinho 

de 6 quilos, 7 quilos, 20 quilos...” (Seu Ioiô)

 “Eu pesco sururu, tiro ostra, pego siri, eu faço 

todo serviço... Tinha vez que eu chegava com 10 

quilos, 20 quilos de peixe. Passava a noite na maré, 

mas chegava bem cedo com 10 quilos, 15 quilos de 

peixe e trazia... Gostava de pegar a saúna, que é a 

tainha, é a mesma coisa.” (Seu Babau) 

“Eu pegava muito siri e hoje, às vezes, eu pego 

uma corda, 20 siri, 30, 40... Desde 5 horas que eu 

tô dentro do mangue, tirei 40 agora, porque en-

trei aí (camboa).” (Seu Zé do Siri)

“Ali dá muito siri não, se amostra! Mas só dá cor-

redor (siri) ali. Ali também só dá corredor. Boca de 

camboa dá muito açu ali... Tem a semana que tá de 

ova e tem a semana que tá desovada.” (Galega)

“Aí um dia aquela fila (de gente) ia pro mangue 

pra ver como pegava siri num canal, siri-açu, siri 

corredor e outras espécies... Pegava e colocava o siri... 

Pegava moreia, pegava baiacu, siri, camarão de 

água doce... O que viesse na gaitera a gente trazia... 

Tem um siri que chama siri-cagão, que entra na 

água salobra, na água salgada.” (Seu Moacir)
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“Pego siri, ostra, pego berdigão, pego aratu, suru-

ru, só não sei tirar unha-de-veio.” (Dona Janda) 

 “Eu tirava pata de caranguejo, e eles ficavam 

tudo vivo, porque os caranguejo andavam muito 

aqui. Tirava muito siri, trazia uma cesta cheia.” 

(Dona Leu)

 “(Pesco) sururu, marisco, ostra, aratu, siri, carangue-

jo só de andada, caranguejo branco, eu não tiro, não. 

Unha, guaiamum, às vezes, que a gente pega... mas 

assim, tinha tanto do guaiamum.” (Dona Nininha)

“Eu tiro ostra, sururu, berdigão... marisco tam-

bém.” (Zinha)

“(Pesco) peixe como a carapitinga, carapitanga, 

tem vários peixes.” (Zau)

“Eu vou atrás mais de robalo. No sul, o pessoal 

chama de robalo, aqui no nordeste a gente chama 

de camurim, o açu.” (Iramar)

“Era saúna que a gente pescava de muito pelos 

buracos, era camurim, era essas sauna.” (Dona Nei)

 

“Agora camurim, carapeba, cioba, xaréu, caranha 

num falta, sempre tá aparecendo.” (Minho)

os produtos extraídos da natureza pelos 

pescadores e marisqueiras de rio Formoso 

são destinados, na sua maioria, ao consumo 

familiar. o pescado é transportado no barco 

em isopor ou ainda no samburá. Logo após o 

desembarque, o próprio pescador sai de porta 

em porta vendendo o produto, raramente 

passando por atravessadores. para aumentar 

o tempo de vida útil dos peixes capturados, 

pode ser feito um beneficiamento de salga e 

secagem ao sol.

 o ponto de comercialização mais utilizado 

na cidade é a feira pública, que acontece todos 

os sábados pela manhã no mercado público 

de rio Formoso. na feira é possível encontrar 

famílias inteiras vendendo peixes estuarinos, 

marinhos e de água doce, crustáceos, molus-

cos, além de frutas, verduras e grãos cultiva-

dos por agricultores locais e produtos diversos.
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“Nós come, nós vende.” (Laércio) 

“Agora eu tô pescando mais pra comer, mas 

antes já tirei muito pra vender. Agora assim, 

quando o povo me encomenda, eu tiro ainda. 

Antigamente meu pai tirava somente pra 

gente comer, eu e minhas irmãs que tirava pra 

vender. Já vendi aratu, sururu, tudo a gente ven-

dia lá. Mas agora tô ficando velha, cheia de dor...

aí num tô tirando mais o suficiente que tirava 

antigamente.” (Dona Janda) 

 “Eu pescava mais pra consumo e, às vezes, co-

mércio.” (Seu Luizinho)

“Vendo todo dia (siri). Aqui mesmo já tá vendi-

do, já. Já vai encomendado, só vai entregar.” (Seu 

Zé do Siri)

“O pescado vendo por aqui (Rio Formoso) mes-

mo. Antigamente vendia em Barreiro, mas depois 

daquela cheia (enchente de 2010), perdi dois ban-

co da feira. Tinha feira lá de peixe, aí deixei. Que 

desgosto!” (Seu Assis)

“Quando eu pesco, é só pra oferecer 1 quilo de 

sururu. É o que? 30 reais. O siri eu pego 12, boto 

em fileirinha, pego 6, 7. Se eu pegar açu é 20 reais. 

É 12 siri, aí 12 siri-açu é 20 reais, e eu boto 12 corre-

dor (siri) por 6 reais, aratu eu boto 10, 12 eu pego 

6 reais.” (Galega)

“Passava 10, 12 dias por lá (mar). Embarcado 

10, 12 dias arrumava 70 reais, 70 cruzeiros. Era um 

dinheirão. Tinha um empresário que comprava o 

peixe a gente, mas queria comprar mais barato 

do que vendia aqui... aí vendia na porta mesmo” 

(Seu Babau)

na fala dos pescadores e marisqueiras quase 

todos os verbos empregados encontram-se no 

passado, apontando para a diminuição evidente 

dos recursos pesqueiros. 
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Apesar da sua riqueza natural e da ad-

miração de seus moradores por rio 

Formoso, a comunidade reconhece a 

existência de diversos problemas ambientais. as 

questões que mais afetam a saúde e a qualidade 

ambiental da região foram elencadas na seguinte 

ordem: (1) a pesca predatória e os impactos causa-

dos pelo crescimento do número de embarcações 

e turistas, (2) o despejo de poluentes oriundos, 

principalmente do cultivo da cana-de-açúcar e 

da carcinicultura, (3) o descarte inadequado de 

resíduos sólidos, (4) a falta de saneamento, e (5) 

a destruição do manguezal. contribuindo para 

o agravamento de todas estas questões, figura 

ainda o descaso governamental. 

os impactos que atingem diretamente o rio e o 

manguezal são geralmente atribuídos pelos mo-

radores à falta de ações de governo e à adoção de 

políticas de desenvolvimento que não consideram 

o planejamento ambiental, embora alguns reco-

nheçam que a própria comunidade contribui para 

a degradação dos ecossistemas locais.

“A escassez do produto é devido à degradação 

ambiental, assoreamento, os venenos que colocam... 

O ferreiro mesmo é um dos peixes que não se vê 

mais, a pirucaia é muito difícil, o barbudo agora 

não se vê. O agulhão vinha aqui pra ponta na maré 

grande, a curimã, enfim, diversas espécies de peixes 

que não existe mais aqui. O bagre-amarelo é extin-

to aqui também no estuário.” (Seu Chico) 

“A redinha, o veneno, o assoreamento contribui 

com a degradação. Hoje tá tão seco (rio) que mal 

você vê a água passando, correndo. Então essas 

coisas ajudaram muito as espécies desaparecer.” 

(Seu Moacir)

“Botaram muita bomba também e aquele re-

médio que mata mato que a usina bota, aí mata 

o mato, os peixes, passarinhos, hoje tem pouco. 

E a gente vai esticar os tataranetos, bisneto pra 

frente não vai achar peixe não.” (Seu Luizinho)

alguns pescadores reconhecem a ação destrui-

dora da sobrepesca e o mal uso de certos apetre-

chos de pesca.

“As camboas tapa aquele mei de mundo todinho 

e os otros que pesca de tarrafa não têm mais como 

pescar. Aquela (tainha) com um mês já tá na pane-

la, pequenininha. Por isso que vai acabar tudo. Anti-

gamente era muito melhor que é hoje.” (Seu Babau)

 “O povo pescando de rede, pega siri ovada. 

Numa ovada daquela quantos mil siri não tem? Aí 
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vai afracando, não acaba, né?” (Seu Zé do Siri) 

 “Aqueles arrastão que têm no dia que eles vão 

pescar, é tirando o que querem e, quando vira o lixo, 

tá assim de peixe novo.” (Seu Luizinho)

“Quando eu era pequeno, daqui a gente ouvia os 

cardume, eu perguntava: ‘Tio, o que é aquilo?’. Ele 

dizia: ‘Aquilo é o camurim’. De um certo tempo pra 

cá foi ficando diferente. Até antes do náilon chegar, 

o peixe era mais.” (Seu Luizinho)

o crescimento urbano local, refletido prin-

cipalmente pelo aumento de embarcações 

destinado ao turismo, é percebido como impacto 

negativo à pesca. a maioria dos turistas que visi-

ta o estuário do rio Formoso, hospeda-se na praia 

de carneiros.

 “Eu acho que diminuiu (a quantidade de peixe), 

porque, assim, hoje muita gente tá pescando, né?” 

(Minho) 

“Diminuiu (os peixes), sabe por quê? Por que aqui 

tem muito barco e lancha, né? Aí isso fica espantan-

do.” (Laércio)

“Era tudo na mão (pesca artesanal), não tinha 

motor que atrapalhasse.” (Seu Luizinho)

“Aos poucos tá acabando (cavalo-marinho).

 Ninguém pega mais nas redes finas, as malhas 

finas... Em certos lugares, como o rio Ariquindá 

mesmo, a lancha quando passa e ele está na 

beiradinha, a onda da lancha joga ele no raso, a 

marola. A outra (lancha) joga ele mais em cima 

ainda, aí ele morre.” (Seu Neco)

“O turismo desordenado que hoje se tem no 

município, que os pescadores só estão indo em 

busca de ganhar o dinheiro, não tem a ansiedade 

de fazer com que o turista se sinta bem e venha 

amanhã. É difícil você ver um barqueiro desse pra 

trazer o turista pra conhecer o manguezal, pra 

falar sobre esse ecossistema. ” (Seu Chico)

Há séculos que grandes áreas de mata atlân-

tica de pernambuco foram e continuam sendo 

destruidas para o cultivo de cana-de-açucar. 

mais recentemente, manguezais foram supri-

midos para dar espaço ao cultivo de camarão. 

além da remoção da vegetação nativa, ambos 

os cultivos despejam material tóxico nos rios e 

estuários, afetando toda a vida marinha.

“O camarão ganhou um valor muito grande. 

Aí vieram os viveiros e começaram a poluir 

o rio. São os viveiros, né? O produto que eles 

usam.” (Seu Neco)
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“Tinha um peixe aqui que entrava, chamado 

boto. Mas hoje em termo de luz e poluição tudinho 

a gente não vê mais. Camarão-vila-franca nós 

perdeu e tamos perdendo devagarinho as espécies. 

Perdemo uma época o carangueijo, ficô zerado o 

manguezal. Perdemo agora o camarão-casca-gros-

sa do rio, que a galera bota agrotóxico. A natureza 

recompõe, mas o homem destrói.” (Seu Assis)

“Diversas espécies de peixes não existe mais 

aqui. Tudo isso devido à depredação ambiental, 

os agrotóxicos utilizados no plantio. Há 15, 20 

anos tinha camarão-vila-franca e hoje não tem 

mais”. (Seu Chico) 

“Teve umas mudanças por causa dos venenos 

que botaram aí no rio. Diminuiu porque matou 

vários peixes e caranguejos, né?” (Mó) 

“Pegava mais antes, né? É por causa da polui-

ção, né? Aí muito sururu morto.” (Dona Siu) 

a falta de saneamento na cidade põe em 

risco a saude da comunidade e contamina 

especialmente os moluscos. o hábito de lançar 

resíduos sólidos em águas de rios aparece como 

um problema de falta de educação local, longe 

de ser resolvido.

“Não temos saneamento básico. Os berbigões, 

por exemplo, são filtradores e eles estão ali na 

areia, embaixo d’água. Quando a poluição pas-

sa, eles começam a filtrar. Mas quando a carga 

é grande, eles começam a se intoxicar e, dias 

depois, não conseguem chegar a fase adulta.” 

(Seu Moacir)

“Tá aquela água verde devido ao esgoto que 

desce, e antes não tinha isso. Hoje o que nós temos 

é devido ao que o povo bota no rio, aí o rio vai 

coisando, aí mata o sururu, mata o marisco e sai 

matando tudo.” (Galega)

“As fezes desce todinha pro rio. Ali ninguém pes-

ca mais, porque a água do canalzinho fica verde, 

tá poluído. A gente não pega mais unha aqui. E só 

pega um verme brabo, que tá assolando por aí.” 

(Dona Nininha)

“Tem lixo de todo tipo (no rio), jogam de tudo, 

porta de geladeira, sofá inteiro, pneus. Infelizmen-

te também fazem de cemitério de animais.” (Seu 

Moacir) 

“Muito lixo das casa ribeirinha. O pessoal invés 

de esperar o carro da limpeza passar... Mas eles 

jogam por trás dos muros, dentro do manguezal... 

Não teve um trabalho voltado para desintoxicar o 

rio em termo de plástico, né? Você entra no man-

guezal, o manguezal tá acabado, plástico, pneu...” 

(Seu Assis)
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“Tem uma coisa aqui que é terrível: os pescadores 

de três malhas. Os órgãos responsáveis de combater 

esse tipo de pesca, que pegam todos os peixes pe-

quenos, não tão nem preocupados, e cada vez mais 

o estuário ficando, os pescadores não tem nenhuma 

visão do futuro.” (Seu Chico)

 “(As embarcações) prejudica (a pesca). Agora só 

que não tem um zoneamento certo pra ele andar, 

né? Não tem fiscalização.” (Seu Assis) 

“Não vem um casal de turista pra minha casa... 

Uma porque eu não tenho estudo e outra, no hotel 

ele tem tudo o que ele quer, né? É unidade fechada, 

ele já vem tudo fechado com pacote programado e 

lá ele não sai. Ele não vai pro comércio do pequeno, 

onde ele vai comprar um artesanato meu, um suru-

ru, uma ostra. Infelizmente é assim, política nossa 

não é voltada para o povo.” (Seu Assis)

todas essas dificuldades de gestão governa-

mental e de ameaças ambientais contribuem para 

a diminuição do tamanho dos indivíduos e dos 

estoques pesqueiros das espécies que habitam 

esse complexo estuarino. o camarão-vila-franca, 

caranguejos, mariscos, cavalos-marinhos e outros 

peixes, além do mamífero boto, foram citados 

como em perigo ou desaparecidos da região. con-

tudo, eles observam a capacidade de recuperação 

da vegetação do mangue e de alguns animais 

quando o processo de destruição é interrompido.

“Peixe que tava em extinção era o mero, mas 

o pessoal aí já sabe. Teve um pessoal que veio pra 
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colônia, teve na televisão. A gente não pega o 

mero não, agora você já vê um monte de mero, um 

monte de mero, já.” (Iramar)

“Passou uma época que num tinha um caran-

guejo. Num sei se botaram algum remédio nas 

canas e acabou indo pro mangue. Mata até os 

peixes. Camarão fica boiando. Quando paravam 

de colocar remédio, com 15 dias aparecia de novo.” 

(Dona Leu)

“Teve um período que ficou assim, muito escas-

so o caranguejo, porque colocaram veneno, que é 

produto da usina, no rio. Aí a maré entrou, invadiu 

o mangue e matou muito caranguejo. Foi mortali-

dade total. Teve um produto também que jogaram 

e matou as ostras, unha, mas de pouco em pouco 

tá se recuperando.” (Marcineide)

“Rio Formoso hoje tem a junção de Rio Formoso, 

Tamandaré e Sirinhaém, e tem 2.560,6 hectares 

de mangue. Mas o açúcar já comeu 8 a 10% dos 

hectares de mangue.” (Seu Neco) 

“Não tenho conhecimento em termos de estudo, 

mas em termo de ouvir, falar e ver o sofrimento da 

terra e do povo que vai passar hoje ou amanhã. O 

globo terra vai sofrer, eu sinto isso aí.” (Seu Assis)

“Eu tô já ficando velho, vejo os meus filhos, vejo 

os meus netos, seus filhos, seus netos... eu penso 

nisso aí. A gente hoje conta uma história... qual é a 

história que eles vão contar?” (Seu Assis)
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Ainda que a natureza em rio Formoso 

venha sofrendo constantes ameaças 

pelas ações humanas que destro-

em o manguezal e a fauna associada, há uma 

capacidade, própria da natureza, que permite a 

resiliência do ecossistema e de algumas espécies. 

tal atributo é bem observado pelos moradores 

que se envolvem com o ambiente para além do 

seu ofício de pescadores. mesmo dispondo de 

capacidade de superação, os danos ao ambiente e 

seus recursos acontecem em proporção e rapidez 

tão elevadas que não permitem uma recupera-

ção satisfatória. diante disso, muitos moradores 

se esforçam para minimizar essas ameaças com 

atitudes e ações educativas, disseminando infor-

mação e atuando como facilitadores da conscien-

tização ambiental local.

“A árvore do mangue é tão resistente que você 

corta e, se não cortar a raiz dele, ele volta. Se você 

não aterrar ele, ele volta. Agora, aqui nesse lugar 

não nasceu, porque a poeira da estrada não deixa 

crescer.” (Seu Neco)

“Num mutirão que a gente fez com a colônia, 

a gente plantou 9.000 mudas de mangue. O pro-

blema é que o povo corta, já cortaram tudo... Tinha 

que haver uma fiscalização no nordeste todinho. 

Ia melhorar um pouco a situação, já. Aumentar as 

malhas, acabar com os agrotóxicos, que matam 

muita coisa e fazer valer o defeso. Se a gente conse-

guir impedir a malha miúda já ajuda muito. Se a 

gente conseguir a fiscalização do Ibama também 

ajuda.” (Seu Neco)

o município conta com a colônia de pesca-

dores Z-07, que trabalha em busca de melhores 

condições para sua classe, sendo a presiden-

te atual, sra cícera, sucessora de seu chico. a 

conscientização de alguns pescadores constitui 

um trabalho difícil, que não agrada a todos. no 

entanto, alguns resultados positivos vêm sendo 

alcançados: a classe comemora como um grande 

passo ter como aliados secretarias e ministério da 

pesca, além do importante papel da comunidade 

científica nas práticas ambientais. 

“Nós começamos a fazer esse trabalho de formi-

guinha e então nós conseguimos conquistar esses 

pescadores predatórios pra dentro da colônia, que 

fui presidente. Daí foi uma forma mais rápida de 

fazer com que ele colocasse na mente a preservação 

ambiental e o que ele tava causando a pescaria com 

sua pesca predatória... Em um dos primeiros trabalhos 

nós tentamos mostrar aos pescadores seus direitos, 

obrigação e preservação ambiental. Eu fiz panfleto, saí 
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entregando aos moradores ribeirinhos. Nós passamos 

mais de dois anos com os pescador coletando os lixo.  

Eu levava os sacos na casa dos moradores e trazia 

na canoa, botava num ponto de coleta e conscienti-

zava o que a gente ficava fazendo.” (Seu Chico)

 “A partir do momento que for criado uma reserva 

extrativista, feito estamos lutando, aí sim que vamos 

estabelecer normas, aí esse tipo de pesca, com essa 

rede, vai ter que acabar. A partir do momento que 

tenha umas marambaias que eles possam se aloja-

rem, eles vão fazer morada permanente. Aí renova 

o estoque, desde que se tenha um trabalho eficaz 

em cima dessas malhas miúdas... Todo esse pessoal 

(ambientalistas, professores e funcionários de órgãos 

ambientais) que passaram aqui, tiveram um traba-

lho muito forte e deram sua contribuição para a pre-

servação do nosso estuário e ambiente.” (Seu Chico)

um dos assuntos mais debatidos na colônia é 

sobre a Lei de defeso que, embora apresente falhas 

na implantação, é considerada uma vitória na luta 

pela conservação da biodiversidade local. a referida 

lei, nº 10.779 de 2003, concede o benefício do seguro 

desemprego ao pescador profissional que exerce a 

atividade pesqueira de forma artesanal durante o 

período de proibição da pesca, para a preservação 

de uma dada espécie, seja pela época de reprodução 

(acasalamento e desova) ou recrutamento (para 

que a espécie possa alcançar a fase adulta e o tama-

nho mínimo para a pesca). a falta de esclarecimen-

to das autoridades sobre este e outros assuntos 

legais para com a comunidade pesqueira, causa-lhe 

revolta. assim, existem normativas de ordenamen-

to que não consideram as especificidades locais, 

permanecendo muitas vezes inócuas. o maior pro-

blema parece, portanto, estar na implementação 

das políticas.

“Nunca ouvi falar (Lei de Defeso), mas sei que a siri 

quando tá com ova não pode pegar. O mero mesmo, 

num pode pegar.” (Galega)

“Botaram (Ibama) essa carta (Lei de Defeso) ali, 

né? Mas não vieram explicar, dar uma explicação 

que num pescasse. Aí enquanto eles não vieram, todo 

mundo pescava.” (Dona Leu) 

“(O Estado) não teve as características de manter 

a margem do rio com as plantação nativa e hoje 

tá as nascente de rio toda desmatada... (A cidade) 

crescer, cresce, agora cresce desordenado. Não tem o 

sistema político voltado para o povo que se sente, se 

organize, que ensine, que eduque... Não vêm explicar 

a situação (os órgãos ambientais). Eles têm a gente 

como pré-histórico, uma pessoa lá de dentro dos 

matos. Eles falam o que querem, diz o que querem, 



80 81

informa como querem e nós é quem sofre. O peque-

no é quem sofre.” (Seu Assis)

“Então a pessoa fazer trabalho de meio ambien-

te voluntário é muito difícil. A gente vê o exemplo 

do trabalho da colônia que ainda hoje batalha, 

faz um trabalho importantíssimo, mas quase não 

sai do canto... Há dez anos fiz uma pesquisa sobre 

a pesca de aratu. Eu cheguei a falar com todos 

catadores. Eles tiravam duas toneladas por ano. Aí 

quando comecei a pegar gosto pela coisa, eu dizia a 

eles: ‘Isso aí vai acabar um dia, gente’. Minha esposa 

pede, eu vou lá, pego poucos caranguejos e levo pra 

casa, mas num é desequilíbrio, é pra consumo, coisa 

pequena. Às vezes é um monte que tem macho e fê-

mea, aí nem pego e nem digo onde tem. Deixo eles 

procriarem, que eu quero o mangue bem povoado.” 

(Seu Moacir)

“É a colônia que vai puxar a melhoria do pesca-

dor. Vem uma verba, então, vamo investir em barco, 

vamo investir pra limpar os manguezais. Chefe da 

colônia devia botar umas pessoas pra limpar esse 

mangue, esse rio.” (Galega)

a comunidade pesqueira acredita que apenas 

com esforços conjuntos poderá proteger o seu 

ambiente natural e, consequentemente, os recur-

sos pesqueiros nele existentes. a visão de um ide-

al sustentável é expressada de maneira sensível 

pelos pescadores, que reconhecem a ineficiência 

das políticas voltadas para o desenvolvimento 

sustentável local, tampouco do investimento 

para o turismo de base comunitária, apesar da 

vocação natural da região.

“Eu acho que a preservação é muito importan-

te, que se a gente cuidar hoje com certeza a gente 

vai ter o amanhã, mas se a gente desprezar o hoje, 

amanhã não vai ter mais!” (Zau)
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A festividade em rio Formoso, ainda 

hoje, é um ponto forte na cultura do 

seu povo. embora muitos concordem 

que as festas não são mais como antigamente, al-

gumas comemorações são aguardadas com gran-

de expectativa. entre as mais tradicionais, figura a 

festa do reduto, em comemoração à vitória contra 

os invasores holandeses, na batalha ocorrida em 

7 de fevereiro de 1633. esta luta está simbolizada 

por um cruzeiro no alto de uma falésia, o Forte do 

reduto, e constitui um marco histórico da cidade. 

muitos moradores conhecem e narram, com 

riqueza de detalhes, essa história considerada um 

patrimônio cultural imaterial da cidade.
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no dia 29 de junho é comemorada a festa de 

são pedro, padroeiro dos pescadores. a crença 

neste santo baseia-se na passagem bíblica que 

conta o seguinte milagre. um dia, Jesus entrou 

no barco de pedro e lhe pediu que lançasse as re-

des ao mar. pedro, porém, disse a Jesus: «senhor, 

tendo trabalhado toda a noite, nada apanha-

mos; porém sobre a tua palavra lançarei as re-

des». ele foi então abençoado com uma grande 

quantidade de peixes.

a comunidade quilombola celebra duas 

importantes festas, concentradas no engenho 

siqueira. a festa dos quilombolas é comemo-

rada no mês de março e mostra a cultura dessa 

etnia, com a exposição de comidas típicas, dan-

ças e cânticos. o outro festejo ocorre durante o 

carnaval, com a saída do bloco da “La ursa”. nele 

se reúnem adultos, jovens e crianças - a maioria 

mascarados - que desfilam pelas ruas tocando, 

dançando e pedindo dinheiro para a folia. 
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as festas juninas, as cirandas e os cocos ainda 

são aguardados com entusiasmo principalmente 

por grupos de idosos do município. a população 

tenta transmitir, de geração para geração, a ma-

neira de se divertir e demonstrar sua fé através das 

festas, das danças e dos cantos populares entoados 

alegremente, como nos ritmos da ciranda e do coco. 

tal cultura é de grande importância para a comu-

nidade. apesar disso, os mais velhos acreditam que 

as festas e as suas danças vêm perdendo um pouco 

da tradição devido à violência, ao alcoolismo e aos 

novos ritmos musicais difundidos pela mídia.

“Tem uma festa dos pescadores agora em junho, o 

de São Pedro, aí a gente vai.” (Minho)

“A festa do pescador é comemorada a nível inter-

nacional.” (Seu Chico)

“Em 7 de fevereiro de 1633 houve uma batalha do 

Reduto, onde os holandeses vieram de Porto Calvo. 

Como de costume, sempre procuraram pescadores, 

usando eles para entrar em boca de barra, porque 

só os pescadores que conheciam as bocas de barra. 

E eles pegaram pessoas lá de Porto Calvo e veio pra 

Rio Formoso pra se apoderar da região, né? E vieram 

com aproximadamente 600, 700 holandeses, e ao 

ficarem sabendo, os brasileiros aqui rioformosenses 

foram fazer a retaguarda lá no cruzeiro. Então houve 

uma luta. Ainda naufragaram um navio e foram 22 

homens. O resultado: morreram todos! O único que 

narra a história que ficou agonizando foi Pedro de 

Albuquerque, que tava comandando a esquadra. E 

com essa bravura, esse histórico de homens bravos 

aqui do município foi feito um cruzeiro lá e todo ano 

se comemora.” (Seu Chico)

“A festa do Reduto é muita boa, porque tem a 

pesca do peixe maior, tem a corrida de barco, e 

quem chega primeiro daqui até o Reduto é meio 

caminho andado. Aí depois tem o pau-de-sebo, 

tem a missa. Aí depois, lá pras quatro horas, tem o 

forrozinho... foi um tempo gostoso, foi um tempo 

bom, é cultura!” (Galega)

“A festa do Reduto era uma festa boa, conten-

te, animada. Tinha corrida de canoa, pau-de-

-sebo, tinha a pescaria, o troféu, tinha corrida de 

pé mermo... Matei uma raia de 40 quilo na festa 

do Reduto.” (Seu Ioiô)

“a La ursa eu não lembro muito bem não, por-

que era mais nos tempos dos meus tios, e agora 

tá meus primos. primeiro era eu e agora tô  fi-

cando velha, aí já vai pros meus filhos. É os meus 

filhos que brincam La ursa.” (dona siu)

“Eu era tão miudinha naquele tempo, a gente 

ia pra Siqueira. Dancei muito em dois-de-ouro, 
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caboculinho, escola de samba. Olhe, dancei muito. 

A escola de samba, minha fia, tinha uma fase de 30 

camponês somente na parte de baticum, naquelas 

partes que batia assim, tarô, aquilo outro, e umas 

30 pessoas somente de baiana. Aí todo mundo 

numa filazinha. E tinha um mestre no meio. Aí pu-

xava uma por uma pra dançar naquele meio assim. 

Aí quando puxava, ficava a batucada. Aí vinha 

aquele mestre lá. Aí nós tinha que rebolar” (Galega)

“Agora tem as do quilombola (as festas)... Foi 

agora, dia 08 de março. Tem também os pratos.... É 

mais peixe, peixe de coco, peixe frito.” (Dona Siu)

“Aqui tinha muita ciranda, mas só ia olhar. Ti-

nha outro que fazia fandango. Era tanta gente que 

rosa amarela

rosa amarela eu sou

rosa amarela eu terei o teu amor

passei um riachinho

Água deu pelo joelho

todo rapa nazado

tem o bigode vermelho

rosa amarela

rosa amarela eu sou

rosa amarela eu terei o teu amor

dançava aí... Era uma dança pesada (fandango), 

tinha também o bumba-meu-boi e o pessoal ia 

dançar. Eu ia por causa das máscaras, né? Aí eu 

demorava por lá, já chegava tarde.” (Seu Leo)

“Tinha, minha fia, (muita festa) passava até a 

vontade deu comer, virada na ciranda, coco... Era 

um pisoteio doido (ciranda de mazuca), quase que 

nem coco mermo de roda.” (Dona Nei).

“A fogueira todo ano a gente fazia e todo ano 

faz, no São João.” (Seu Babau)

“Eu gostava de cantar ciranda. Tinha uma famí-

lia que era ciranda direto, e eu gostava muito pra 

escutar os versos. Naquela época era muito verso, aí 

eu ia somente pra aprender.” (Dona Leu)
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as moça da rua bela

anda suja porque quer

o rio passa na porta

e o sabão é mal me quer

rosa amarela

rosa amarela eu sou

rosa amarela eu terei o teu amor

Vai te lavar na maré

Vai tirar essa catinga

que tu tem de jacaré.

(Verso de uma ciranda cantada por dona Leu)
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“E hoje em dia ninguém quer mais (ciranda de 

mazuca)? Só quer o rela-rela. Quem é que quer tá 

agarrado na mão? Isso aí é do tempo do ronca, dos 

tempos da escravidão... Chegava em tempo de festa 

e eu dizia: ‘Ai meu Deus, tomara que já chegue, que 

já chegue’. Era muita alegria! Hoje em dia peço 

pro tempo de festa não chegar, porque a agonia é 

demais.” (Dona Nei) 

“Minha neguinha, eu participava naquele tem-

pos passados, hoje não tenho ânimo não. Todo ano 

tem uma confusão na festa (do Reduto), porque a 

festa que eu fui há dois, três anos atrás, era nego 

correndo de cima abaixo, mas sempre, toda vez, 

tem uma confusão, viu, minha neguinha? Esse ano 

foi bom, meu Deus, porque o padre e o prefeito aí 

foi, aí botou somente a pescaria, corrida de barco e 

a festinha todinha foi aqui, foi a primeira vez que 

eu vi sossego, bem melhor... (Galega)

adicionalmente, um traço presente na cultura 

local são as histórias com características de causos 

(contos) e lendas, narrativas transmitidas comumen-

te pela tradição oral. enquanto os causos são relatos 

cotidianos que se incorporam à cultura popular, as 

lendas deformam os fatos históricos, misturando-se 

ao imaginário popular desconhecido (personagens 

fictícios), conforme os costumes de um povo.  

de forma lúdica e com riqueza de detalhes, os 

pescadores de rio Formoso contam seus causos e 

lendas. a imaginação e a memória destes atores 

sociais ainda permitem a divulgação de ricos 

ensinamentos às futuras gerações da localidade, 

por meio de histórias que, infelizmente, estão se 

perdendo ao longo dos anos. o cenário da maioria 

das histórias está relacionado aos ambientes do 

manguezal e do mar, locais onde os pescadores 

passam a maior parte da vida. por este motivo, a 

associação com a atividade pesqueira está presen-

te sob a forma de assombrações e desorientações 

nos ambientes acima citados. dentre as narrativas 

mais conhecidas, figuram as lendas da “cumade 

Florzinha”, da “pedra Grande”, do “pai do mangue” 

e “perdidos no mangue”. destaca-se o causo da 

“pedra da inês”, com detalhes fictícios e reais.

 CUMADE FLORZINHA 

A figura folclórica da Cumade Florzinha ame-

dronta principalmente as crianças da localidade, 

em especial aquelas que vivem na zona rural. Isto 

porque as histórias descrevem essa personagem 

como uma moradora das florestas, que captura 

meninos e meninas levados que, sem a permissão 

dos pais, passeiam sozinhos. Trata-se de um caso 

de medo e respeito, com a educação dos filhos ten-

do “auxílio” da Cumade Florzinha, que estimula as 

crianças a ouvirem os seus pais. 

“Cumade Flozinha? Ela fala que nem uma 

pessoa. É como se fosse a sombra. A vida dela é 

assombrar.” (Mó)

“Eu, que nasci e me criei em Siqueira, a gente 

ouvia falar muito na Cumade Flozinha, e tinha 

uns meninos lá que era favorito delas. Então nos-

sos pais cuidavam muito: ‘Cuidado da Flozinha!’. 

Eles diziam pra fazer medo a gente e também pra 

realmente ter aquele cuidado. ‘A Flozinha pegou 

o filho de fulano, viu? Levou pra dentro do mato, 

ficou perdido!’. Aí todo mundo ia caçar, o menino 

chegava lá, o menino tava todo melado de barro, 

perdido no mato. Era mais mato ao redor da co-

munidade do que hoje.” (Seu Moacir)

“Minha vó contava que antigamente as crian-

ças não podia ficar sem se batizar, porque tinha 

uma tal de Cumade Flozinha, que levava bastante 

as crianças pra dentro do mato. Então tinha uma 

prima minha, que nunca tinha sido batizada. 



94 95

Sem ninguém levar, só ela mesmo caminhando. 

E quando encontrou, ela tava sozinha dentro dos 

matos. Ela era pequenininha, mas já falava, e 

perguntou a ela porque ela foi ali pra dentro. Ela 

disse que foi uma mulher que levou ela, uma mu-

lher loira que foi levando ela pra dentro do mato. 

Aí disseram que foi a Cumade Flozinha que levou 

ela pro mato.” (Dona Janda)

“A Cumade Florzinha, minha vó contava muito 

que era uma menina bem feia, com o cabelo bem 

amarelo, e que amarrava as pessoas dentro do 

mato e tinha um cipó chamado japicanga. Aí la-

piava a pessoa todinha com o cipó e deixava a pes-

o cara que passava. Aquele que ia, ela ia e ‘Pou!’. 

Quando o caba entrava, se embelezava com o ouro 

que tinha dentro. O caba entrava ali (na pedra), ela 

fechava a porta. Aí o caba ficava preso. E tem um 

retrato também na pedra.” (Seu Babau)

“A lenda da Pedra grande foi um rapaz que ia 

passando a noite, aí viu uma moça muito bonita, 

e pediu pra ele comprar uma agulha. Aí falou que 

ele não falasse com ninguém, comprasse a agulha 

e voltasse. E ele se comunicou com outras pessoas. 

Quando ele vinha se aproximando da pedra, aí ela 

fechou a pedra. Ele botou pra chorar e ninguém 

viu mais ele.” (Marcineide)

soa lá, amarrada, dentro do mato.” (Marcineide)

 PEDRA GRANDE

a história da pedra Grande é representada por 

uma rocha granítica, localizada na comunidade do 

engenho siqueira, nas margens de uma estrada. 

ao longo dos anos, o intemperismo da rocha mol-

dou um perfil humano, gerando a lenda de que 

uma mulher atraía pessoas para dentro da pedra.

“Antigamente aqui, há muitos anos atrás, aquela 

pedra grande aqui, muita gente não passava de 

madrugada, com medo, por que tinha uma moça 

bonita que abria as portas, pegava e chamava 

“Eu tenho uma recordação quando a gente 

vinha ali por Siqueira... Segundo a lenda, uma 

pessoa, de meia-noite, não passa ali (na pedra) 

pra não ser atacado... Só sei dessas coisas porque 

minha mãe passou pra mim, meu dia a dia, os 

tempos atrás.” (Galega)

PAI DO MANGUE

a representação do pai do mangue pelos 

pescadores é de um ser soberano, dono do man-

guezal, e que o protege dos males causados pelos 

humanos. o medo que a maioria dos moradores 

sente por tal personagem folclórico se deve aos 
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castigos dados àqueles que não respeitam esse 

ecossistema, sendo o mais comum ficar desorien-

tado no manguezal. por isso, pode-se considerar 

que o pai do mangue possui um importante 

papel ecológico na preservação da fauna e da 

flora locais. em rio Formoso, mesmo os pescado-

res mais experientes relatam já ter vivenciado a 

terrível sensação de ficarem perdidos em meio à 

densa vegetação de mangue. 

“Ainda não cheguei a ver (Pai do mangue). Fazia 

a gente se perder. Muita gente saía nas carreiras (do 

mangue). Nunca vi coisa pra sair nas carreiras, não. 

Tomava cuidado, não facilitava. Não mangava de 

quem vinha na maré... Eu passava a tarrafa aqui, 

dois caba na minha frente. Jogava a tarrafa e o peixe 

”errr” (barulho do peixe) embaixo da tarrafa. Ele pe-

gando o dele e eu pegando o meu. Só ouvia o eco da 

tarrafa e a zuada do peixe debaixo. Um dizia: ‘Rapaz, 

vamo sai daqui’. O outro ouvia também. Eu disse: 

‘Não, sai não, não tamo pegando?’. Só sei que pesquei 

até... Quando tava voltando só ouvia o eco da tarrafa 

e a zuada do peixe, tava fazendo o peixe cantar. 

Só ouvia o eco da tarrafa...’Tu ouviu?’. ‘Ouvi, rapaz’. 

‘Quem era aquele?’. ‘E eu sei?’. Nós sabendo que era o 

Pai do mangue.” (Seu Babau)

“No dia 24 de agosto não pode ir a gente pro man-

nunca mais quis saber do mangue.” (Seu Moacir)

“O pai de mangue bota a pessoa pra correr, 

quando a pessoa tá falando palavrão dentro do 

mangue.” (Mó)

“Eu nunca vi ele (Pai do mangue), mas uma 

vez eu, minha cumade e minha irmã, nós três, se 

perdemo dentro do mangue, tiramo um balde cheio 

de sururu, quando a maré foi enchendo, aí quando 

olhamo assim: ‘Cadê a saída?’. Aí uma começou a 

chorar, a outra a se agoniar, eu também me agoniei, 

né? Mas aí eu falei pra elas: ‘Nós num vamo se 

desesperar não, vamo se ajoelhar e pedir a Deus 

que ele vai mostrar o caminho’. E a maré já tava 

gue, porque no mangue tem o pai de mangue com o 

chapéu muito grande, com o samburá muito grande. 

Aí, tirando um sururu qualquer coisa do mangue ele 

se aproxima: “Ideh! Ideh!”. Aí quando a pessoa olha, 

se arrepia todinha e se perde.” (Dona Janda)

“Uma vez um amigo foi pescar, e num tava dando 

nada, com um samburá grande nas costas. Ele viu 

um vuto, mas não deu pra ver o rosto, só um pé bem 

grande e de chapéu. Quando foi uns 15 dias depois, 

morando em Machado, foi pescar. Aí deixou a vara 

esperando a maré encher pra tirar. Aí quando olhou, 

um home vindo pelo canto com o mermo chapéu. 

Esse é chamado o pai de mangue. Eu disse: ‘Pois eu 

queria ver esse tal’. (Seu Leo)

“Contava os antigos que o povo pegava caran-

guejo de andada. Ele tá na fase de cruzamento, na 

fase de namoro, quando ele tá ali pra procriar, mas o 

povo pega ele, cata pra comer... Certo dia um homem 

tava caminhando lá dentro do manguezal, viu o 

Pai de mangue com um samburá grande. Hum, e o 

sujeito foi muito do desobediente pensou: ‘Vou tirar, 

ele não é maior que eu!’ Meteu a mão e pegou o 

caranguejo! Levou foi uma surra de gaiteira, aquele 

mangue vermelho, né? Eles dobram pra fazer raiz de 

camboa, tipo um V. Então ele pegou aquela raiz, que 

é mais maleável, deu uma surra no pescador, que ele 

enchendo, e a gente não tinha solução de sair dali, 

minha fia. Parece que foi Deus que escutou a oração 

de nós... Aí o  caminho abriu, depois a gente chorou 

de emoção. A gente tem que fazer nossa oração 

com fé, né? Eu já disse as minhas filhas: ‘Se isso 

acontecer não se desesperem não, é orar a Deus’.” 

(Dona Janda)

PERDIDOS NO MANGUE

a figura folclórica do pai do mangue, muitas 

vezes atreladas à desorientação em meio às árvores 

do mangue, está relacionada ao causo perdidos no 

mangue. Juntos, apresentam um papel conservacio-
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nista, ao conscientizar sobre o respeito ao mangue.

 “Eu já me perdi dentro do mangue, eu que 

conheço. Eu, pescando siri com jereré, me perdi. Eu 

via o pessoal passando, eu perdido passando pra lá 

e pra cá, sem saber pra onde ia e depois, de repente, 

fui vê onde tava. São coisas que passam e só acredi-

ta quem passa por isso.” (Seu Chico)

“Tem uma história aqui que dentro do man-

guezal sempre a gente se perde. Aí vai pegar um 

caranguejo, o amoré aí... De vez em quando eu me 

perco nesse manguezal, mangue do Antão, e várias 

pessoas se perdem aí nele. Passa um negócio na vis-

ta da pessoa. Aí a pessoa fica perdido aí no Antão, 

né? Isso aí é verdade, isso aí acontece. Aí você baixa 

a cabeça, demora um pouco ali, aí você vê, volta a si 

e sai. De vez em quando eu me perco aí. Eu só não, 

várias pessoas... Outra vez eu tava no Rio dos Pas-

sos... Tava pegando siri-açu, quando puxo o negócio 

na visão, apagou! E eu ali fiquei sentado. Oxe, olha-

va pro rio, perdido, demorei uns 40 minutos! Depois 

voltei ao normal e sai de lá. Isso é história que eu sei 

contar, né?” (Seu Assis)

“Eu já me perdi nessa parte do mangue aqui oh, 

me perdi aqui e lá desse outro lado do gaiteiro. Eu 

e Dedo já nos perdemos duas vezes dentro do man-

gue. Oh coisa ruim, meu Deus, a pessoa perdido! 

Oh, e pai pescando junto de mim ali, e pai: ‘Venha 

pra cá!’. E cadê eu acertar mais nada. Eu só com um 

candeeiro, eu só escutava o som da sanfona e da 

zabumba e eu doido dentro do mangue, oxe.” 

(Seu Zé Lourenço)

 

PEDRA DA INêS

a estória da pedra da inês é a única lenda 

conhecida em rio formoso que se fundamenta 

em fatos reais. o alargamento do rio é o motivo 

principal da fama em torno de uma rocha graní-

tica, localizada no meio do rio. acredita-se que a 

devastação das margens do rio possibilitou uma 

maior descarga de água nos períodos de grandes 

chuvas e marés altas, destruindo casas, inclusive 

da dona inês, restando apenas a pedra que havia 

em seu quintal. ainda hoje ela é visitada por mo-

radores e turistas conhecedores da lenda.

“Olhe, aquela pedra na beira da praia, a pedra 

da Inês. Aquela pedra ficava na porta da cozinha 

duma tia do meu pai. Ela fazia renda sentada com 

a almofada nas perna, fazendo renda, fazendo bico, 

fazia renda na porta da cozinha, a tal da Inês. A 

maré já botou nessa pedra que já cobriu tudinho... 

Na frente dessa pedra era uma casa, a casa dessa 

Inês. É essa pedra que tava na porta da cozinha que 
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ela fazia a renda em cima. Pois a maré já comeu 

tudo que já cobre até a pedra, e num há casa, não 

tem mais nada. Aquela beira de praia era um ar-

ruado tanta da gente, tanta da gente, que morava 

ali, acabou-se tudo. No lugar das casas tudo a maré 

bota, num tem mais lugar não.” (Dona Nei)

“uma história que minha bisavó contava, que 

nos carneiros, de um lado para o outro chamava 

pra tomar café, atravessava. Hoje tem mais de 

um quilômetro. Lá tem uma croa que se chama 

croa do cavalo. era onde os cavalos atravessava 

carregado de um lado para o outro. e ela (croa) 

saiu dos carneiros e veio parar na pedra de dona 

inês. era a minha bisavó que contava da mãe 

dela. o nome dela era maria inês. e essa pedra era 

na porta da cozinha dela. Já faz uns 200 anos ou 

mais. essa pedra tá lá ainda, tá dentro d’agua... ela 

fazia a renda ali em cima. o rio comeu tudo... Vem 

crescendo a água. esse mangue vivia lá na porta 

de casa, eu chegava lá, chegava com a jangada lá. 

Lá em cima onde eu moro. e de lá foi crescendo, 

foi crescendo...” (seu babau)

“essa pedra aqui de frente é chamada pedra 

dona inês, porque essa pedra ficava na cozinha 

dela. só que a maré começou a subir demais, 

demais, terminou ela saindo daqui. ela se mudou, 

mas a pedra ficou. aqui do outro lado era a casa 

dela, mas onde tá a pedra era a cozinha. aí diz 

que é uma lenda, porque essa pedra não cobre, 

essa parte chama a praia da pedra por causa da 

pedra.” (iramar)

“ela (dona inês) fazia a renda em cima dela, e 

a maré foi comendo que hoje a pedra tá dentro 

d’água. agora tem um boato que ela morreu e o 

marido ficou com as louças e o tacho, e pegou o 

que era dela e colocou dentro do tacho e arriou no 

pé da pedra da inês e disse: ‘olhe, outras pessoas 

não vão ser dono disso aqui’. e arriou lá no pé da 

pedra. agora eu não sei se tiraram, se acharam 

ou não. disse que o homem sonhou, botou um, 

ganhou, e tirou de lá da pedra o tacho. quando 

foi puxando, que apareceu, ele disse: ‘oxe, o que 

é que eu vou fazer com tanto dinheiro?’. o tacho 

voltou e o pé da pedra ficou lá, agora eu não sei se 

outro já tirou ou não. agora o problema é que a 

velha morreu primeiro.” (seu Luizinho)
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Na pesca, tudo está em movimento.

na pesca artesanal, existe uma dinâ-

mica própria e particular, caracteriza-

da pela diversidade de ambientes onde ocorre, 

pelos recursos pesqueiros explorados e pelas 

tradições culturais passadas entre gerações. mais 

ainda, e talvez principalmente, é na afinidade 

entre o homem pescador e a natureza que reside 

um intrínseco e complexo sistema de relações, 

que se manifestam de diversas formas no espaço 

e no tempo.

cada localidade é única, mas as manifestações 

registradas em rio Formoso fortalecem caracte-

rísticas particulares da pesca artesanal como um 

todo, na medida em que a atividade pode ser de-

senvolvida por indivíduos isolados, mas também 

em parceria, pois não existe capital, nem sócios ou 

empregados, e as relações sociais de produção se 

caracterizam, principalmente, pela participação 

de mão-de-obra familiar ou grupos de vizinhança.

além dessas relações sociais, que fortalece 

uma sociedade também única, existe um pro-

posFÁcio
fundo e quase total conhecimento da natureza, 

em que o respeito se traduz na dinâmica faina 

diária de ir e vir, para se obter o produto da pesca. 

Verdadeiras artes de pesca, uma vez apropriadas 

ao pesqueiro e à espécie alvo.

contudo nem tudo é conhecimento, arte e 

respeito à natureza. existem causas externas que 

ameaçam o ecossistema e o meio, levando con-

sigo a sustentabilidade falada e propagada, mas 

pouco respeitada, da pesca. bombas, venenos, 

malhas miúdas, pesca no defeso, pela atuação de 

falsos pescadores, que desagregam a profissão, 

além da poluição e do esgoto que degradam 

os ricos manguezais. mais que uma profissão, 

percebe-se um modo de vida bem retratada nas 

páginas deste livro e nas falas ricas em cultura, 

festividades e causos e lendas.

não se pode esquecer que a pesca artesanal 

contribui com a maior parte da produção para 

o mercado nacional e para o consumo direto da 

população local. devido à sobrexploração dos 

recursos pesqueiros e degradação dos ecossiste-

mas costeiros, a produtividade e o rendimento 

individual por pescador/embarcação diminuem 

consideravelmente. por outro lado, são as ca-

racterísticas sociais, tecnológicas e políticas da 

pesca artesanal, surpreendentemente fortes, que 

desmentem ser a pesca artesanal sinônimo de 

atraso e ineficiência ou, no máximo, um setor 

de transição entre a pesca de subsistência e a 

pesca empresarial-capitalista. demonstra-se, ao 

contrário, que a pesca artesanal é viável do ponto 

de vista econômico, desejável no âmbito social e 

adequada ecologicamente.

a contribuição deste livro permite entender 

um pouco mais este mundo que é nosso, um 

mundo que deve à pesca artesanal muitos dos co-

nhecimentos sobre os mares e os oceanos e, nesta 

pesquisa-ação, os seus ambientes costeiros. as 

influências das marés e da lua sobre o compor-

tamento dos peixes e mariscos podem nos dizer 

muito através dos pescadores e marisqueiras. um 

comportamento que nos ensina a melhor forma 

de usufruir dessa riqueza, para que o sustento e a 

renda estejam disponíveis no dia seguinte e para 

as gerações futuras.

poderemos, quiçá, algum dia, dizer que conhe-

cemos a pesca artesanal, pois a contribuição do 

trabalho realizado e que culminou na elaboração 

deste livro permite entender melhor o perfil da 

comunidade pesqueira de rio Formoso como 

um todo sociocultural, com forte influência no 

processo socioeconômico. e entender também 

esse saber-fazer baseado na experiência viven-

ciada entre essa comunidade e a academia que 

reconhece e respeita o conhecimento tradicional 

sobre o ecossistema através do comportamento 

de seus seres.

sérgio macedo Gomes de mattos

engenheiro de pesca e doutor em ciências do mar 
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“Eu queria deixar uma mensagem assim: que o meio 
ambiente, ele é único e o Homem deveria preservar 
mais, cuidar mais, limpar como se fosse a casa da 
gente. Isso o pessoal não fazem, num tem consciência, 
aí complica. Os crustáceos não falam, nem andam 
pra se defender e pra dizer assim: ‘Tô agredido!’, 
infelizmente.” (Marcineide)
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