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RESUMO
A partir do trabalho de campo realizado junto aos pescadores da Praia de
Piratininga, em Niterói (RJ), apresentarei uma etnografia dos processos locais, abarcando
principalmente os usos e apropriações de um barracão de pesca. A descrição desse sistema
de espaços levará em consideração os sistemas de atividades e de representações a ele
conectados. Em outro eixo, observo as relações entre os conflitos locais e a construção
social das identidades, de modo a tentar compreender com são definidos e reconhecidos os
de fora e os de dentro.
PALAVRAS-CHAVE: Pesca Artesanal; População Tradicional; Administração de
Conflitos.
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1.

INTRODUÇÃO
A partir do trabalho de campo realizado junto aos pescadores da Praia de

Piratininga, em Niterói (RJ), apresentarei uma etnografia dos processos locais, abarcando
principalmente os usos e apropriações de um barracão de pesca. A descrição desse sistema
de espaços levará em consideração os sistemas de atividades e de representações a ele
conectados. Em outro eixo, observo as relações entre os conflitos locais e a construção
social das identidades, de modo a tentar compreender como são definidos e reconhecidos
os de fora e os de dentro.
A metodologia utilizada foi a observação participante, de modo que minha inserção
no grupo ocorreu através do estreitamento dos laços entre pesquisador e interlocutores.
Assim, além de me integrar em uma equipe de pesca, contribuindo para suas operações,
participei de outras atividades, como rituais festivos e momentos de lazer, o que se mostrou
de grande relevância para a compreensão da organização social pesquisada. Os dados
obtidos foram registrados em um caderno de campo. Não obstante, eventualmente, gravei
em áudio explicações mais pormenorizadas sobre categorias, bem como tirei fotografias.
No que diz respeito à construção do objeto, embora tenha ido a campo com alguns
interesses, tomei cuidado para não construir objetos pré-construídos (BOURDIEU, 2015).
Nesse sentido, passei a elaborar meu problema ao observar e ouvir o que o campo me dizia.
Como os conflitos relacionados aos usos e apropriações do barracão de pesca estavam
mais latentes, decidi tentar entender a dinâmica dessas disputas, bem como os atores nelas
envolvidas.
Direcionei, assim, minhas observações para a compreensão do sistema de espaços,
do sistema de representações e do sistema de atividades em funcionamento na Praia de
Piratininga. O critério espacial, portanto, não foi descartado; mas não se deve confundi-lo
com uma delimitação pura e simplesmente geográfica. Em conformidade com Kant de
Lima (1997, p. 52) “esse espaço não é o espaço físico, mas o espaço como é representado,
valorado, preenchido, pelos grupos que dele se utilizam”.
Sob essa perspectiva, pude observar que o barracão, situado em uma seção da praia
denominada localmente como Prainha e em um espaço que atribuímos como “público” (a
praia), é invocado de diferentes maneiras: espaço onde são confeccionados e consertados
os petrechos de pesca; onde são planejadas as pescarias; espaço de socialização de grupos
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de dentro e de fora; local onde são realizados rituais de festividade, além de servir de palco
para brigas e discussões.
Ademais, duas categorias são deflagradas frequentemente pelo grupo: de fora e de
dentro. Ao invés de uma simples dicotomia, porém, representam uma gama complexa de
relações de oposição, que variam contextualmente. A variação dos significados se deve “à
relatividade dos valores grupais a que se refere” (EVANS-PRITCHARD, 2013, p. 148).
Nesse ponto, identifiquei três categorias que definem o ser pescador em Piratininga:
profissional, artesanal e tradicional. Essas dimensões não devem ser pensadas como
unidades isoladas e homogêneas, mas como significados que se aglutinam ou se separam
de acordo com as circunstâncias e com os atores envolvidos.
A construção dessas identidades está diretamente vinculada à alternância entre
inverno e verão. No inverno, “fica mais selecionado” e é “menos bagunçado”; no verão,
quem “vive da pesca perde seu espaço” para “quem não sabe pescar”. Mais do que uma
mudança sazonal, portanto, essa variação relaciona-se com a morfologia da praia, que é
constantemente ressignificada pelo grupo.
2.

A LOCALIDADE

O bairro de Piratininga – do tupi, “secagem de peixe” ou “peixe a secar”
(PIMENTEL, 2001, p. 27) – é o primeiro da Região Oceânica do município de Niterói
(RJ), estando limitado pelas localidades de São Francisco, Jurujuba, Camboinhas, Itaipu,
Cafubá e Jacaré. Localiza-se no entorno da lagoa homônima e ao longo de uma praia de
2.700m de extensão orientada no sentido leste-oeste.
A Praia de Piratininga é secionada em duas partes. O trecho maior é chamado
localmente de Praião; o outro, na extremidade norte, chamam-no Prainha, pequena
enseada limitada por duas formações rochosas: a maior encontra-se à direta de quem aí
chega, havendo sobre ela inúmeras casas; à esquerda, vê-se a Ponta da Galheta, próxima à
Pedra da Baleia. Da areia pode-se ver a Ilha do Veado,1 situada à meia distância dessas
duas pontas que avançam pelo mar.

1

Há ali árvores de figueira, cujos galhos assemelham-se aos cifres de um veado.
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Algumas artes de pesca são realizadas na primeira seção, mas o núcleo de
pescadores está situado na Prainha, onde se encontra o barracão, as embarcações e seus
petrechos de pesca.

Figura 1: Mapa das praias oceânicas de Niterói

Fonte: Google

No segundo semestre de 2014, estive na Prainha pela primeira vez. Algumas
semanas antes, durante uma reunião referente à implementação da Reserva Extrativista
Marinha de Itaipu, o Prof. Ronaldo Lobão, coordenador do Núcleo de Pesquisa sobre
Práticas e Instituições Jurídicas (Nupij),2 foi informado por pescadores locais a respeito do
incêndio que acometera o barracão de pesca há poucos dias. Como uma das representantes
da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) estava presente, decidiu-se esboçar uma
articulação entres os pescadores de Piratininga, a universidade e o órgão estatal.
O objetivo da parceria era obter a regularização do espaço onde se encontra o
barracão. Isso seria feito com o auxílio da Portaria nº 89, de 15 de abril de 2010, expedida
pela SPU, que disciplina o uso e o aproveitamento dos imóveis da União pelas

2

Trata-se de um grupo de pesquisa vinculado à Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense
(UFF), do qual faço parte desde 2012.
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denominadas “comunidades tradicionais”. A estes grupos concede-se o Termo de
Autorização de Uso Sustentável (TAUS), caso sejam “enquadrados” enquanto
“beneficiário” do mencionado dispositivo legal.
Minhas primeiras idas à Piratininga, portanto, diziam respeito à realização de um
“estudo de caracterização”, do qual participaram outros membros do Nupij. Reuníamo-nos
com os pescadores aos sábados à tarde – eventualmente, aos domingos –, na parte do
barracão que havia sido menos afetada pelo incêndio. Como método, lançamos mão de
entrevistas não estruturadas formalmente com entrevistas semiestruturadas. Através de
uma adaptação das “rodas” propostas por Luís de Castro Faria, tentávamos obter
informações a respeito das artes de pesca, dos petrechos utilizados, das espécies
capturadas, dos saberes relacionados a prognósticos etc.
Em agosto de 2015, após quase um ano e tendo ingressado no Programa de PósGraduação em Ciências Sociais da PUC-RJ, voltei à praia a fim de tentar iniciar minha
pesquisa para o mestrado. Logo nas primeiras idas a campo, alguns dos pescadores com
quem havíamos entrado em contato no ano anterior me reconheceram. Por um lado, isso
facilitou minha entrada; por outro, não sabia até que ponto minha identidade enquanto
pesquisador estaria atrelada ao estudo realizado anteriormente. Entretanto, ainda que
algumas vezes tenha sido indagado a respeito da posição da SPU,3 conforme participava
mais ativamente no cotidiano do grupo, essa vinculação institucional não se mostrou tão
problemática.
A propósito, de maneira reflexiva, talvez seja importante dizer que a identidade do
pesquisador nem sempre é bem definida. Em alguns casos, veem-me como “antropólogo”;
outros, como “biólogo”; e uma única vez, como “repórter”, devido às gravações e
perguntas que estava fazendo a um dos interlocutores. Em outros, ainda, continuo
vinculado ao Direito, principalmente depois que me ofereci para ajudar na criação de uma
nova associação.4
Inicialmente, observava sem muito perguntar; apenas ouvindo. Voluntariava-me a
posicionar os rolos5 durante as operações de encalhar e desencalhar,6 bem como
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O “estudo de caracterização” foi remetido ao órgão. Até o momento, porém, não obtivemos resposta.
Atualmente, os pescadores de Piratininga estão organizados através Associação Livre de Pesca e Amigos
da Praia e Lagoa de Piratininga (Alpagoa).
5
Tubo oco e aberto feito de policloreto de vinil (Polyvinyl chloride - PVC) com aproximadamente 25cm de
diâmetro, por cima do qual as embarcações são empurradas da “terra” para o mar e vice-versa.
6
Tirar a embarcação do mar e empurrá-la para a areia e colocá-la no mar, respectivamente.
4
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participava das puxadas de rede. Posteriormente, com o estreitamento dos laços, fui
convidado a participar de algumas pescarias, sobretudo nas de canoa – sempre ocupando
um lugar hierarquicamente inferior –,7 seja pela ausência de companheiros, seja pelo desejo
dos interlocutores de me mostrarem “o que é ser pescador”.
A participação nas atividades ligadas direta ou indiretamente à pesca possibilitou o
acesso a informações e a espaços de socialização geralmente interditos para alguém de
fora. Passei a ter pontos de observação de certa forma privilegiados. Diante de inúmeros
fatos etnográficos, o que mais me chamou a atenção foram os conflitos em função dos usos
e apropriações dos espaços que ocorrem na “terra” e no mar.
3.

CENÁRIO E ATORES
Meu principal interlocutor é dono de três pescarias,8 sendo duas delas de canoa.

Sua posição dentro do grupo é importante por, pelo menos, dois motivos: é o responsável
pela construção do barracão e é o único que atualmente pratica a pescaria de arrasto na
modalidade lanço à sorte.9 No que diz respeito ao primeiro motivo, isso ocorrera quando
ainda não havia adquirido as canoas, período durante o qual pescava de rede alta, como a
maioria dos pescadores locais.
Ao levantar o “acampamento”, tinha como objetivo que o grupo dispusesse de um
espaço onde fosse possível guardar embarcações e petrechos, assim como trabalhar na
confecção e remendos das redes. Além disso, pretendia “organizar a colônia de
Piratininga”.10 Ficou com o pedaço maior porque não queria ser “tirado de otário”, já que
quase ninguém o ajudou; mas todos que eram “pescadores” receberam um espaço do
barracão, o qual foi pensado como uma estrutura que pudesse ser facilmente removida,
não fixa, tendo em vista que “os pescadores, como os peixes, têm que se adaptar à
natureza”. Ressalta-se que, embora seja seccionado, não é usado de maneira
particularizada; cada parte é atribuída a um subgrupo, constituído quer pelas relações de

7
As posições em uma canoa são hierarquicamente delimitadas. Cada assento e cada função a ser
desempenhada diz respeito à posição do membro na companha.
8
Pescaria pode significar tanto a atividade quanto um conjunto de petrechos de pesca, constituído pela
canoa, pelas redes, pelos remos etc.
9
Há, ainda, uma terceira canoa; mas durante meu trabalho de campo não pude vê-la em atividade.
Recentemente, seu dono colocou-a à venda por R$ 5.000,00.
10
A categoria colônia, nesse caso, refere-se ao núcleo de pescadores; não às colônias de pesca historicamente
ligadas às ações do Estado.
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afinidade ou parentesco, quer pela arte de pesca praticada. Além disso, nunca presenciei
alguém falar meu barracão; referem-se sempre ao barracão como uma unidade
indivisível, apesar de ser dividida.
No que diz respeito ao segundo motivo, ser dono e, sobretudo, mestre11 de uma
canoa grande tem algumas vantagens, pois, enquanto signo da tradicionalidade, serve
como capital simbólico: são mais respeitados, seja por quem pesca de rede de espera (rede
de malha) e pelos mais velhos, seja por aqueles que, mesmo de fora, conseguem ler a
gramática local. Mas esse “respeito” é relativizado.
Meu interlocutor passou a adotar outra estratégia de captura “involuntariamente”:
fora convidado a integrar uma “sociedade” com um senhor que viera de fora e pretendera
iniciar-se na pesca.12 Assim, adquiriram duas canoas e os respectivos petrechos
necessários. Antes, porém, convocaram um antigo pescador para que não somente
reparasse as canoas e as redes, mas para que fosse transmitido o conhecimento necessário
à execução da pescaria. A exemplo do que se observou em Itaipu (KANT DE LIMA;
PEREIRA, 1997) e Arraial do Cabo (LOBÃO, 2010), na Praia de Piratininga o princípio
hierárquico que rege as relações do grupo está ancorado no domínio do saber naturalístico.
Conforme observou Lobão (2010, p. 76-77), “este ‘saber pescar’ acaba por legitimar o
comando e a voz nas pescarias e nas decisões públicas que envolvem os interesses dos
pescadores”. No entanto, essa autoridade é questionada.

11

“Ao mestre, além da ‘responsabilidade’ da pescaria (...), cabe comandar a pescaria, tomando as decisões
de quando, quanto e onde pescar. Ele deve sair na ‘popa’, com os ‘companheiros de remo’, ‘largar’ a rede,
auxiliado pelo ‘ré’, quando embarcada ‘à moda de rede alta’, eventualmente cobrá-la, pilotar a canoa durante
o ‘lanço’ com auxílio do timão e, após a chegada da segunda extremidade da rede à praia, voltar a seu ‘cópio’
remando à popa, com o timão, e orientar sua ‘puxada’. Depois da chegada da rede à praia, compete a ele a
distribuição e comercialização do produto” (KANT DE LIMA; PEREIRA, 1997, p. 165).
12
Nesse ponto, qualquer semelhança com a narrativa de Saraiva (2004) não é mera coincidência.
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Figura 2: Seu Euclides trabalhando na reforma de uma canoa.

Fonte: Acervo da Alpagoa.

A categoria conflito é utilizada frequentemente pelos interlocutores. Os relatos
aflitivos do mestre da canoa, por exemplo, invocam-na em várias dimensões.
Externamente, o conflito se dá com aqueles que discordam da maneira pela qual ele vem
ocupando aquele espaço, tendo em vista que sua esposa “faz comércio”, isto é, vende
bebidas e peixes fritos. Nesse caso, tanto os de dentro (os próprios pescadores) quanto os
de fora (barraqueiros) fazem parte da contenda; em relação a estes últimos, as disputas se
agravam com a aproximação do verão, período durante o qual “todo mundo quer garantir
o seu [dinheiro]”. Para ele, contudo, essa ocupação é necessária à manutenção do “núcleo
de pesca” (“esse espaço é da associação!”); não fossem as mesas e barracas de sua esposa
fazendo as vezes de “barreira de contenção”, impedindo o avanço dos barraqueiros, ficaria
impossibilitado de deslocar suas canoas. No mar, o conflito ocorre quando as redes de
espera são colocadas de modo a impossibilitar a pesca de canoa. Não obstante, tem
“conflito interno” consigo mesmo, pois diz que não consegue deixar de ajudar aqueles que,
provavelmente, entrarão em conflito com ele.
Mas os embates não estão restritos a esse ator. Durante meu trabalho de campo,
presenciei conflitos de diferentes naturezas: quando as redes são colocadas em pontos
9

impróprios, como canais, “portos” ou próximo às formações rochosas; quando há uma
concentração de pescadores em um único pesqueiro; quando se põe a rede em um pesqueiro
considerado “de linha”; quando se tem “olho grande” (categoria atribuída a quem não quer
ter um companheiro, quem não compartilha o pescado ou quem utiliza petrechos “não
tradicionais” para capturar peixes ou “catar” mexilhão); quando não se mostra os peixes
capturados; quando se toma “emprestado” algum petrecho sem avisar ao dono etc.
Ademais, pude estender minhas observações para outros espaços do bairro de
Piratininga, quais sejam, a lagoa, o Tibau e o Recanto das Garças. Estas duas últimas são
localidades próximas à praia onde moram diferentes gerações de pescadores. As relações
de vizinhança e parentesco confluem para a praia do mesmo modo que a pesca não está
restrita ao mar e ao barracão. Assim, o controle interno exercido pelo grupo é bastante
acentuado, havendo uma rápida circulação de informações, “fofocas” e intrigas.
Infelizmente, embora tenha adentrado nos espaços domésticos, não coletei dados
suficientes sobre parentesco e divisão sexual do trabalho. De todo modo, posso afirmar
que a pesca, em Piratininga, é uma atividade que diz respeito, principal e diretamente ao
universo masculino. No passado, eram elas que confeccionavam e remendavam as redes,
além de colaborarem com os prognósticos da época da tainha: para elas, a florada da pita13
coincidia com a corrida da tainha ("a pita tá florida, vai lá que vai dá tainha"). Hoje, sua
participação restringe-se, em alguns casos, à limpeza e à venda de peixes “excedentes”.
Uso esta categoria porque a quantidade de espécies capturadas é vendida,
predominantemente, na beira da praia aos moradores, banhistas, barraqueiros e turistas
que acorrem à praia, principalmente nos fins de semana e feriados. Não obstante, há apenas
um intermediário que faz a correria (ou corre), isto é, quando a demanda é reduzida (seja
porque a pescaria foi “boa” ou porque a embarcação chegou muito tempo depois das
demais) essa pessoa oferece o pescado em algumas casas do bairro, recebendo, para isso,
um percentual. Há, ainda, alguns pescadores que vendem peixes em Itaipu, devido à falta
de compradores em Piratininga.
Quando dei início ao meu trabalho de campo, notei que os conflitos “em terra”
acentuaram-se após o incêndio. Pouquíssimos pescadores mobilizaram-se para retirar as
cinzas e os escombros; quem o reconstruiu foi o mesmo que o levantara. Todavia,
insatisfeito com a forma pela qual o espaço foi repartido, um outro pescador – mais

13

Planta nativa encontrada nas proximidades da lagoa.
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conhecido como mergulhador – apropriou-se de uma parte que antes cabia a mais de oitos
membros do grupo. Apesar de permitir que outras pessoas armazenem ali seus petrechos,
tem utilizado esse segmento do barracão para “fazer comércio”, trazendo, inclusive, um
“pessoal de fora” (moradores do Cafubá), o que tem gerado mais intrigas e discórdias.
4.

USOS E APROPRIAÇÕES

4.1.

Notas sobre um barracão de pesca
Acredito que a tentativa de sintonizar perspectivas diacrônica e sincrônica pode

contribui para a compreensão da construção social desse espaço. Todavia, ao tentar
costurar os fios das histórias que me eram contadas, me deparei com uma adversidade: as
datas dificilmente são invocadas como elementos significativos da concepção do tempo do
grupo. Reflexo das relações mútuas dentro da estrutura social, o tempo estrutural
(EVANS-PRITCHARD, 2013, p. 108) na Praia de Piratininga está marcado por diferentes
atividades, por rituais e por eventos. Mais do que um ano ou um mês específico, importa
quem fez o que ou o que aconteceu; “antigamente”, “antes”, “quando Fulano pescava
aqui”, “na época da tainha”. Ou seja, a história do grupo é tecida, em boa medida, pela
memória presente.
Antigamente, eram apenas duas “barraquinhas”: uma aberta, de uso comum, onde
eram guardados petrechos de pesca, trocava-se de roupa e resguardava-se da chuva ou do
sol escaldante; e outra que pertencia apenas a um dos pescadores.
Localizado na Prainha, de frente para a Pedra da Baleia, o barracão adquiriu as
dimensões e a infraestrutura atuais quando um dos pescadores reaproveitou madeiras e
telhas que estavam abandonadas no terreno de seu pai. Anos depois, em 1995, as madeiras
foram trocadas para melhor conservar o espaço.
I: O barracão foi a gente que fez. Quando eu comecei a pescar aqui só
tinha um cercadinho pequenininho. Era um cercado onde Fulano, tio de
Beltrano, colocava seu caíco.14 Depois, Ciclano fez esse barraco aqui; aí,
eu fiz o meu do lado (Antigo pescador de rede de malha).

14

Caícos são embarcações construídas de madeira ou de alumínio, cujo casco tem o formato de quilha. Além
disso, são mais leves e para seu deslocamento se usa um rolo, isto é, “um tubo oco e aberto feito de policloreto
de vinil (Polyvinyl chloride - PVC) com aproximadamente 25cm de diâmetro” (MIBIELLI, 2014, p. 41).
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O relato anterior e o que se segue dão conta de uma dinâmica peculiar ao local, uma
vez que a reconfiguração do espaço está condicionada à articulação e, em alguns
momentos, à “retomada” da atividade pesqueira (do “foco de pesca”):
I: A pesca foi ficando fraca, o pessoal foi migrando para Itaipu, onde
tinha mais recursos de mão de obra, pessoa para pescar. Chegou uma
época que eu fiquei sozinho, não tinha mais ninguém. E eu que tinha
visto isso aqui em pleno vapor, vi que não tinha mais nada. Fiquei muito
triste por ter acabado o foco de pesca, e aí eu permaneci. E aí foi
chegando um por um, devagar: “Vou deixar um barquinho aqui”. Até que
chegou um grupo, uma quantidade que já dava pra gente se agregar aqui.
Aí eu fui e remontei o barracão de novo e fui fazendo devagarzinho, de
acordo com quem ia chegando. Fiquei feliz porque voltou de novo a
pesca (Mestre e dono de pescarias de canoa).

Na fachada frontal da construção, à esquerda e mais recuado, vê-se uma espécie de
“galpão” – ao qual se referem como “barracão” ou “sede da associação”. Sua frente tem
cerca de 5m e é composta por quatro pilares de madeira e uma placa do mesmo material
com a seguinte inscrição: “Peixe fresco”. Embora o local por excelência da venda de peixes
em Piratininga seja a beira da praia, eventualmente pode-se comprá-los nesse espaço.
A lateral esquerda é aberta, mas, a fim de evitar que a areia invada o chão
cimentado, fincou-se, horizontalmente, uma tábua, a qual, no passado, foi parte de uma
canoa.15 Certa vez, sentados sobre ela, enquanto conversávamos sobre trivialidades,
condições do mar e estórias de pescadores mais antigos, um dos interlocutores interveio:
“Imagine quantas tainhas ela pegou!”, referindo-se ao que, para alguém “de fora” como
eu, seria apenas um pedaço de madeira. A partir daí, passei a dar mais atenção aos objetos
que ocupam esses espaços e, sobretudo, ao que se fala sobre tais objetos. Isso porque,
enquanto significados socialmente estabelecidos, modificam-se contextualmente;
identificá-los, portanto, é fundamental para esta interpretação (GEERTZ, 2014, p. 9).
A lateral direita, por sua vez, é fechada por tijolos (a uma altura de
aproximadamente 50cm) e completada por ripas de madeira16 unidas umas às outas e
posicionadas na vertical. Nesse lado, são penduradas redes, boias, remos e sacolas com
pertences.

15

Embarcação de madeira de um tronco só, com 7m de comprimento. Utiliza-se somente remos e é voltada
para o arrasto nas modalidades cerco com vigia e lanço à sorte.
16
Anteriormente, utilizava-se ripas de bambu.
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Ao fundo, havia três “quartinhos”: um com a inscrição “Argonauta”, outro
chamado “Fortuna” e um terceiro com uma âncora desenhada em azul. Todos pertenciam
a antigos mestres de antigas companhas17 – alguns falecidos –, que são constantemente
relembrados pelo grupo, quer pelos seus feitos (“na Semana Santa ele porrava muito
peixe”), quer pelo ingresso e iniciação na pesca (“foi ele quem me ensinou”). Atualmente,
restam apenas os dois primeiros “quartinhos”; o terceiro foi transformado no “restaurante”
da esposa do meu principal interlocutor.
Nesse “galpão”, coberto com telhas, há uma mesa alta com pés de madeira, disposta
verticalmente à esquerda, e sobre cujo tampo de metal limpa-se peixes e descasca-se
mexilhões. Compõe a mobília uma mesa menor fabricada com o tronco de uma árvore e
disposta horizontalmente, formando, às vezes, a depender da ocasião, uma angulação com
a outra mesa e tendo a mesma finalidade.
Figura 3: “Galpão” antes do incêndio

Fonte: Acervo da Alpagoa.

17

Pode-se aplicar, para Piratininga, as definições dadas em Itaipu: “As ‘companhas’ são a denominação dada,
em Itaipu, para as equipes que pescam em uma determinada ‘pescaria’, categoria que significa tanto o ato de
pescar como o conjunto de aparelhos pertencentes a um ‘dono de pescaria’” (KANT DE LIMA; PEREIRA,
1997, p. 90).
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Ainda no galpão, há uma passagem à direita – fechada à noite por uma porteira –
por onde se chega à restinga, situada nos fundos do barracão e delimitada espacialmente
por vegetações. Lá, foram plantados coqueiros, arbustos e muitas mudas de plantas, como
a aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi), que, tal como o murici (Byrsonima crassifólia),
é utilizada para tingir as redes de arrasto, tornando-as mais resistentes e camufladas,18
além de seu pequeno fruto ser utilizado para fins medicinais (como cicatrizante de feridas)
e culinários, sendo comparada com a “pimenta rosa” quando se descobre a semente da
casca que a envolve.
Pode-se ver, igualmente, um oratório oval de pedra – construído pela iniciativa e
através do financiamento de um dono de quiosque –, dentro do qual se encontra uma
estatueta de São Pedro, e um oratório feito com o pedaço de uma proa, onde se encontra,
sobre um tijolo, a imagem de uma santa e, ao seu lado, no chão, a imagem de Santa Sara.
Esta última fora encontrada no lixo, tendo sido identificada e restaurada pela mãe de um
dos pescadores.
Próximo à estatueta de São Pedro, há uma “cabana”, cuja estrutura é feita de
madeiras e a cobertura, de palhas. Sob sua sombra fiam prosa, comem, dormem e observam
as condições do mar.
Quem chega à praia “por terra” pode acessar a restinga por uma portinhola que se
comunica com a área que circunda o quiosque mais próximo ao barracão. Como é fechada
– apesar de não ser impossível adentrá-la –, alguns pescadores guardam seus petrechos de
pesca, como remos, redes e garateia (tipo de âncora) na restinga.
Embora seja uma área da associação, não é usada por todos os membros do grupo.
De todo modo, muitas das minhas observações e das conversas que tive com os
interlocutores ocorreram nesse espaço, para onde confluem pescadores e amigos; pessoas
de dentro e pessoas de fora. Na restinga, por exemplo, após um dia de pescaria bemsucedida ou não, reúnem-se para comer peixes fritos ou pratos que levam frutos do mar;
quando o lanço à sorte é feito de madrugada, serve de recolhimento; como lugar de
reuniões,

planeja-se

festividades

e transmite-se informações

sobre condições

meteorológicas, espécies capturadas etc.
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Não registrei essa prática em minhas observações. De acordo com os interlocutores, não é realizada há
alguns anos.
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Na entrada mais próxima ao espaço acima descrito, à esquerda de quem chega à
praia e à direta de um caminho margeado por vegetações, há uma “canoa abandonada”.
Ainda que não esteja mais em atividade, no que diz respeito às representações, mantém-se
enquanto objeto permeado de significados. Os interlocutores, inclusive, traçam sua “cadeia
de transmissão”, identificando os donos e mestres que nela navegaram. Conforme ressalta
Kant de Lima (1997, p. 83), a canoa “é um elemento fundamental nas relações de produção,
dotado de uma história, que é a representação de sua idade, forma de construção, modo de
aquisição, técnica de armação e das pescarias de que participou”.19
Voltemos à fachada frontal da construção. Antes do incêndio, sobre o qual
discorrerei mais à frente, a segmentação era a seguinte, da esquerda para a direita,
respectivamente: em uma parte do barracão ficava o dono/mestre de duas canoas grandes
de uma lancha de alumínio – principal responsável pela construção –, bem como o
restaurante de sua esposa”; ao lado, um pescador mais idoso, juntamente com dois ou três
parceiros; por fim, no último segmento, havia quatro “quartos” na parede direita, dispostos
lado a lado, que eram divididos por três ou mais pescadores – o último “quarto”, porém,
foi destinado aos garis que limpavam a praia. Na frente, com uma largura de
aproximadamente 4m, havia uma porteira, e as portas dos “quartos” eram fechadas com
cadeados – o que não impediu que algumas vezes tenham sido arrombados.
Apesar de segmentada, essa parte do barracão também é apropriada coletivamente.
A movimentação e as atividades nesses espaços são constantes. Além de armazenarem
petrechos de pesca e embarcações, servem à manutenção tanto daqueles quanto destas. Em
um dia chuvoso, por exemplo, depois de muito hesitar, fui à praia, acreditando que não
encontraria ninguém. Mas me enganei: além dos pescadores que observavam o mar, havia
aqueles que aproveitavam a impossibilidade de “sair” para fazer remendos em redes ou
para pintar seu barco.
Os objetos armazenados no barracão estão acessíveis aos seus respectivos donos.
No entanto, é comum presenciar o “sumiço” de redes, âncoras e mesmo barcos quando
alguém pega emprestado sem avisar. Nesses casos, as reações variam da descontração para
a irritação, a depender se se consegue identificar rapidamente o tomador e do grau de
afinidade e parentesco do mesmo.
19

Acredito que um levantamento mais apurado acerca do “circuito” das embarcações em Piratininga, bem
como de outras localidades vizinhas, como Itaipu, pode contribuir para o entendimento das relações
estabelecidas entre diferentes grupos de pesca do litoral fluminense.
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Mas além das atividades ligadas diretamente à pesca, serve de palco para a
execução de rituais festivos. Churrascos, “pagodes” e aniversários são celebrados no
barracão, cuja morfologia, nessas ocasiões, é ressignificada pela nova disposição dos
objetos, pela decoração e pela entrada de outros atores em cena, como moradores de
Piratininga ou de outras localidades.
Figura 4: “Pagode” no barracão em comemoração ao aniversário de Lulu.

Fonte: autoral

Nos últimos anos, o barracão sofreu dois incêndios. O primeiro atingiu um
“quiosque de sapê”, localizado na parte externa da restinga, próximo à portinhola descrita
acima. Fora construído temporária e especialmente para que um antigo pescador pudesse
reformar uma canoa. O segundo incêndio, que ocorreu anos depois, em 2014, afetou o
barracão propriamente dito. Nos dois casos, perdeu-se embarcações, redes, remos e outros
petrechos, além de ter provocado a morte de dois cães que ficavam pelas areias da praia.
4.2.

“Tem mais barco aqui do que peixe”
Quando cheguei à praia em agosto, observei que havia toda uma preparação para a

chegada do verão. Além de um das partes do barracão ter sido “invadida” pelos de fora
que pretendiam “fazer comércio”, alguns pescadores apropriaram-se de maneira
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particularizada de segmentos que eram de “uso comum”. A situação se agravou na medida
em que tais apropriações foram utilizadas para fins “comerciais”.
Nas representações coletivas, sustenta-se que são os próprios pescadores que
trazem o “pessoal de fora”. Um deles, por exemplo, depois que os escombros do incêndio
foram retirados por outros pescadores, chamou um “pessoal do Cafubá” (que “a gente nem
conhece”) para ajudá-lo a reerguer o que seria o seu barracão. Além disso, em situações
de conflito, a identidade referente a ser pescador é colocada em xeque:
I1: Isso tudo aqui [apontando para os “barracos”] é comércio; não tem
nada a ver com pescaria. Pescador tem que tá aqui e colocar os
equipamentos no mar; não é para ficar esperando o verão para vender
comida e bebida. O caras fizeram uma garagem para barco. Parece carro!
(Pescador de rede de malha).
I2: Parece uma favela. Não tem mais pescador em Piratininga. Aqui já foi
um lugar bom. Hoje, só eu e uns poucos que pescam. Ainda bem que já
vou me aposentar. Eu ainda pesco porque preciso comer e beber
(Pescador de rede de malha)
I3: Tá parecendo uma favela.20 Barraca em beira de praia tem que ser
bonitinha e organizada (Pescador de rede de malha).

Na beira da praia, enquanto limpavam peixes, dois pescadores trocavam impressões
sobre as disputas. Um deles disse que deveria ter comprado barracas e cadeiras porque
“esse negócio de pescaria não dá mais”. O outro, que “tem mais barco aqui do que peixe”.
Em uma sexta-feira, estávamos na restinga planejando uma ida à Ilha do Veado.
Era um momento de descontração. De repente, contudo, a conversa foi interrompida pelos
gritos da mulher de um dono de canoas, uma das que “fazem comércio” na praia. Um
homem de fora, morador de Piratininga, pretendia colocar mesas e cadeiras na parte da
frente do barracão onde as canoas estavam posicionadas. De acordo com ele, um dos
pescadores vendeu-lhe o espaço. Houve apenas uma discussão verbal, e o homem não
conseguiu por suas “barracas” – dias antes, participara de uma disputa infrutífera com
outros “barraqueiros”.
Indignado, o dono das canoas relatou que, quando chega o verão, essas disputas se
acentuam. Disse que estava ali há muito tempo e que, se não fossem as barracas e cadeiras

20

Não irei me deter nas representações do barracão visto como “uma favela”, mas acredito que seja uma
questão importante a ser abordada futuramente.
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colocadas pela esposa, não haveria lugar para passar com as canoas. No inverno,
diferentemente, “ninguém quer ficar na praia”. Além disso, afirmou que conversaria com
o suposto “vendedor” do espaço para que ele desfizesse o “negócio”.
Dias depois, pude presenciar a conversa entre ambos. Indagado sobre a “venda”,
disse que estavam usando o nome dele e que não queria “nem saber dessa confusão”;
passaria a pescar no Praião, pois, quando chegasse o “verão”, a praia ficaria “insuportável”.
Em tom cordial, o outro lhe disse que, caso os “barraqueiros” avançassem, ele ficaria
impossibilitado de “sair” com as canoas.
No “olho do furacão”, passei a trabalhar com a hipótese segundo a qual aqueles
conflitos seriam acentuados durante o verão. Mas isso não aconteceu. Ao contrário, no
decorrer do “verão”, houve uma concertação entre os atores envolvidos.
I: Todo mundo conseguiu o que queria e, agora, todo mundo está com
medo da Prefeitura (Dono e mestre de pescarias de canoa).

De fato, durante o verão, presenciei uma conversa entre o dono das canoas e o
“barraqueiro”, na qual o primeiro disse: “Independente de qualquer coisa, nós somos
amigos”. Para ele, tudo aquilo não passava de “intrigas”. Entretanto, no ano seguinte,
ocorreram novas (velhas) disputas em função dos usos e apropriações daquele espaço.
4.3.

O tempo da praia
Na Praia de Piratininga, há duas divisões temporais relacionadas às atividades que

envolvem à pesca e às demais atividades que ocorrem na praia: inverno e verão. À
semelhança do que Kant de Lima (1997, p. 128) observou em Itaipu na década de 1970,
pode-se dizer que são mais do que duas estações, pois “constituem-se em verdadeiros polos
de atração de significados sociais”. As alternâncias sazonais têm implicações na
reconfiguração do espaço e na negociação das identidades em jogo.
Na “fase preparatório” que antecede o verão, que se inicia em meados de agosto,
agentes de fora e de dentro participam de disputas que põe em questão a estrutura política
então estabelecida. Estão envolvidos “numa luta propriamente simbólica para imporem a
definição do mundo social mais conforme aos seus interesses” (BOURDIEU, 2015, p. 8).
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Ser dono de uma canoa grande tem algumas vantagens nessa disputa, servindo
como capital simbólico. A despeito de numericamente menores, os pescadores que
praticam o arrasto na modalidade lanço à sorte são mais respeitados, seja por quem pesca
de rede de espera e pelos mais velhos, seja por aqueles que, mesmo de fora, conseguem
ler a gramática local. No entanto, sua posição passa a ser questionada quando o “fazer
comércio” aparece.
Quanto a quem vem de fora, este terá maior sucesso na ocupação de um espaço da
praia de acordo com as relações e as negociações construídas com os de dentro. Nesse
caso, pode-se dizer que o barraqueiro que consegue circular mais facilmente no interior
do grupo logrará mais êxito do que aquele “apadrinhado” por um único pescador.
Além dessas formas “legítimas”, não se deve descartar a hipótese do conflito atingir
um nível maior de violência; a presença de “ferro” e tiros foi relatada.
No verão, que coincide com o período de férias, a praia é ocupada por banhistas,
turistas, vendedores ambulantes e barraqueiros durante praticamente todos os dias da
semana, desde às 8h da manhã até o final da tarde. Outros atores que surgem são os
“fiscais” da Prefeitura, que tentam coibir a colocação de barracas na extensão da praia.
Durante esse período, a pescaria é praticada preferencialmente de madrugada ou
nas primeiras horas da manhã (“cedinho”), a fim de que as operações de desencalhar e
encalhar possam ser realizadas sem maiores empecilhos, já que, como afirmei, a área é
tomada por mesas, cadeiras e barracas. Além disso, muitos banhistas e turistas jogam lixos
dentro das embarcações, o que é motivo de irritação.
Após as férias, a praia passa a ser ocupada por esses atores somente nos fins de
semana e feriados. No final de março, o número de banhistas, turistas, vendedores
ambulantes e barraqueiros cai drasticamente, sendo motivo de reclamação daqueles que
“fazem comércio”. É a chegada da “fase preparatório” que antecede o inverno. Muitas
embarcações de pessoas de fora são retiradas da frente do barracão pelos próprios donos.
As disputas passam a ser mais escassas.
Já no inverno, segundo os interlocutores:
I1: No inverno, com o mar agitado, realmente, têm poucos que saem. No
inverno muda: são 10 pescadores no máximo – ou menos. No verão, com
o mar manso, tem um monte; até quem não sabe pescar vai; tem dinheiro,
compra um barco, bota aí. Quem vive da pesca mesmo perde seu espaço,
porque tem muito barco. Agora, o que vai acontecer no inverno? Vai
chover, vai dá água da dengue nos barcos e eles vão embora; quem pega
19

doença de dengue é quem tá aqui no dia a dia; eles, não, não estão aqui;
têm emprego fixo. Inverno aqui é dois ou três dias de mar manso
(Pescador de rede de malha e membro de uma companha).
I2: Eu gosto mais do inverno para pescar: é menos bagunçado, tem menos
barco, menos bagunça na areia, fica mais selecionado porque a gente
sabe quem vive da pesca (Antigo pescador de rede de malha).

Em contraste à “bagunça” do verão, o inverno “seleciona” quem “vive” ou não da
pesca. Abaixo veremos como essas noções estão ligadas à construção da identidade social
do grupo, de modo que tempo, espaço, conflito e identidade são partes interconectadas e
constitutivas da “realidade” do pescador de Piratininga.
4.4.

De fora e de dentro
Vinculadas à morfologia social, as identidades são constantemente atualizadas e

ressignificadas naquele locus onde são estabelecidas uma série de relações entre os
pescadores do grupo, entre estes e outros grupos de pesca (como Itaipu e Jurujuba) e entre
aqueles e grupos da sociedade envolvente. Mas, em uma via de mão dupla, também
desempenham papel importante nas realocações espaciais.
A identidade é formada por processos sociais. Uma vez cristalizada, é
mantida, modificada ou mesmo remodelada pelas relações sociais. Os
processos sociais implicados na formação e conservação da identidade
são determinados pela estrutura social. Inversamente, as identidades
produzidas pela interação do organismo, da consciência individual e da
estrutura social reagem sobre a estrutura social dada, mantendo-a,
modificando-a ou mesmo remodelando-a (BERGER e LUCKMANN,
2009, p. 228).

Sob essa perspectiva, duas categorias são deflagradas frequentemente pelo grupo:
de fora e de dentro. Ao invés de uma simples dicotomia, representam uma gama complexa
de relações de oposição, que variam contextualmente. A mudança dos significados se deve
“à relatividade dos valores grupais a que se refere” (EVANS-PRITCHARD, 2013, p. 148).
Aqueles que não são moradores do bairro de Piratininga são identificados como de
fora, a exemplo do “pessoal do Cafubá”, do “pessoal da favela” e das “turmas” que passam
a frequentar a praia, sobretudo, no verão.
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I: Lá da baixada, todo fim de semana vem gente. Esse pessoal de favela
faz uma sujeira! É garrafa plástica, churrasco. Mas vem turma de todo
lugar que não tem praia, Caxias, Petrópolis, Minas (Ponta de cabo e
barraqueiro).

Quanto aos grupos de pesca de fora, Jurujuba e Itaipu surgem com mais frequência
nos discursos dos interlocutores. O primeiro é representando negativamente, a despeito de
algumas exceções, como aqueles que “rasgam as redes”, “entram com a traineira na
Resex”, “acabam com o peixe” e “não respeitam o defeso”. O segundo, por sua vez, é mais
matizado. De um lado, invoca-se positivamente as festas que lá são realizadas, os mestres
que atuaram e que ainda atuam, havendo, ainda, uma circulação de informações a respeito
de pescarias exitosas. Por outro, em situações relacionadas à implementação da Resex,
passa a ser o lugar onde “só tem olho grande”, adquirindo um caráter negativo.
Mas a categoria de fora também é utilizada na definição de pessoas que vivem em
Piratininga. Nesse caso, os compradores de peixes frequentes ou eventuais e aqueles que
pescam mas “não vivem da pesca” – denominados como aventureiros, oportunistas e
amadores – também são considerados de fora. Nota-se que a referência não é mais
Piratininga, mas a praia e, principalmente, as atividades de pesca.
A complexidade aumenta quando se passa a considerar quem é ou não de dentro.
Pude perceber três dimensões distintas dessa categoria: profissional, artesanal,
tradicional.21 Essas dimensões não devem ser pensadas como unidades isoladas e
homogêneas, mas como significados que se aglutinam ou se separam de acordo com as
circunstâncias e com os atores envolvidos.
O pescador profissional é aquele que “vive da pesca”,22 opondo-se ao aventureiro
(ou oportunista) de fora – que “vão no vácuo de quem vive da pesca” –, assim como
21
Para uma discussão mais pormenorizada acerca da vinculação dessas categorias com “construções legais
de identidades”, ver LOBÃO, Ronaldo. Cosmologias políticas do neocolonialismo: como uma política
pública pode se transformar em uma política de ressentimento. Niterói: Editora da Universidade Federal
Fluminense, 2010; e MIBIELLI, Bruno. Ser “pescador profissional artesanal tradicional de Itaipu”: e as
redes de relações de uma trajetória. 2014. 101 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia e Direito) – Faculdade
de Direito, Universidade Federal Fluminense, Niterói. 2014.
22
À época de seu trabalho de campo em Piratininga, Gláucia Oliveira da Silva observou que não havia quem
vivesse “exclusivamente da pesca”: “A situação de ser pescador mas não viver da pesca é narrada com certo
embaraço, uma vez que demonstra alguma inconsistência na sua auto-definição, caracterizada por três
aspectos: o primeiro, de saber seu ofício, incluindo conhecimento acerca das técnicas de matar o peixe, e
sobre a natureza – transformar seus indícios em sinais que apontem para a possibilidade de sucesso da pesca
e que predigam a qualidade e a quantidade de peixe disponível; o segundo de viver da pesca – no mar ou na
lagoa; e o terceiro, de ter o credenciamento na Capitania dos Portos, ou seja, ter os documentos” (SILVA,
1989, p. 10)
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àqueles que, mesmo sendo de dentro, “não dependem da pesca”, porque têm vínculos
empregatícios.
I: Você chega ali na beira da praia, pega uma rede e mete a faca. Fala
assim: “Conserta aí!?”. Ninguém conserta aqui! Dá para contar nos dedos
quem faz: Fulano, eu, Beltrano, Ciclano. É tudo aventureiro, eles vão no
vácuo de quem vive da pesca. Se você pesca em algum lugar, eles vêm
depois. Por exemplo, você botou rede ali hoje, aí pegou um bocado de
corvina e de peixe bom; amanhã, eles dão um jeito, pega garateia dos
outros, rede rasgada e bota a rede do lado da tua; aí você já não pega mais
nada, nem ele. Eles mesmos não procuram o peixe; vão no seu vácuo
(Pescador de rede de malha e membro de uma companha).

Observa-se que a construção dessas identidades relaciona-se com a alternância
entre inverno e verão. No inverno, “fica mais selecionado” e é “menos bagunçado”; no
verão, quem “vive da pesca perde seu espaço” para “quem não sabe pescar”. Se viver da
pesca é um dos elementos informadores do pescador profissional, o saber pescar informa
a dimensão do pescador artesanal. O domínio das técnicas de confecção e manutenção de
petrechos é um signo de prestígio. Do mesmo modo, enquanto parte desse saber
naturalístico, é necessário dominar as estratégias de captura dos recursos, que envolvem
desde técnicas de navegação e conhecimentos sobre a classificação do “espaço do mar” até
conhecimento meteorológicos e oceanográficos.
I: Tive que voltar, estava com muita gente [referindo-se à concentração
de muitos pescadores no costão da Galheta]; não gosto assim, não.
Fulano fez merda, colocou a âncora no lugar errado. Ele pesca, mas não
é pescador profissional, que vive da pesca (Antigo pescador de rede de
malha).

O pescador artesanal, portanto, é aquele de dentro que também se opõe ao
aventureiro, da mesma forma que se opõe àqueles que praticam a pesca industrial (como
o “pessoal de Jurujuba”). Não obstante, a oposição se dá internamente em relação àqueles
de dentro que “não sabem fazer uma rede”, que “colocam a âncora no lugar errado” ou não
dominam determinados saberes. Nesse caso, mesmo sendo profissional, não é reconhecido
como artesanal.
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Figura 5: Seu Maurício no barracão consertando uma rede de malha 50.

Fonte: autora

As diferenças entre as categorias tradicional e artesanal são tênues. Mas a primeira
torna-se bastante significativa quando se observa as atividades desempenhadas em função
da pesca de canoa grande. Apesar do declínio dessa atividade e do consequente aumento
das pescas de rede de espera, o fato é que aqueles que se dedicam à pesca de canoa são
vistos positivamente pelo grupo.
5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: SIGNIFICADOS EM DISPUTA
Como visto acima, os conflitos em torno dos espaços da praia, terrestre ou

marítimo, estavam (estão) latentes. Nesse sentido, passei a indagar: como são usados e
apropriados os lugares dos pescadores de Piratininga? O que define um lugar em
Piratininga?
A utilização da categoria lugar, ao invés de espaço, foi constatada empiricamente:
“Lugar de pescador é na praia”; “pesqueiro é o lugar onde o peixe dorme”. Sob uma
perspectiva analítica, Yi-Fu Tuan (2012) também distingue espaço e lugar, sendo este
dotado de relações afetivas, onde se vive e se pratica uma topofilia. O mesmo foi observado
por Mello e Vogel (2004, p. 288) em relação aos pescadores de Zacarias, em Maricá (RJ),
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cujos lugares de reprodução social relacionavam-se ao “habito e ao diligo; a moradia ao
cuidado, à estima, ao bem querer, a uma afinidade eletiva”.
Nesse sentido, pode-se dizer que a Praia de Piratininga (notadamente o Praião) é
significada de maneira diferente pelos atores que dele se utilizam e se apropriam. Se para
alguns pescadores o que está em jogo é a preservação da memória e do saber-fazer peculiar
ao grupo; para outros, a praia pode significar uma fonte de renda alternativa e/ou
substitutiva da pesca durante o verão, assim como o é para os barraqueiros. Para os guardavidas e garis, é um espaço ligado às suas respectivas atividades laborais. Para os banhistas
e turistas, é um espaço público voltado para o lazer...
Um sistema de espaços (composto por categorias como “quintal”, “calçada” etc.)
não pode ser descolado de um sistema de valores (constituído, por exemplo, pelas noções
de “público” e “privado”), e ambos mantêm uma correlação necessária com um sistema de
atividades (desfrutar o lazer, trabalhar, morar etc.). Como demonstram Vogel; Mello;
Santos et al (1981, p. 68), “as combinações destes ‘três sistemas’ se situam, no entanto,
num eixo temporal. Em função disso a totalidade social surge no seu caráter processual e
dinâmico”, abarcando diferentes contextos nos quais inúmeros papeis podem ser
desempenhados.
Assim, público e privado são somente polos de um eixo voltado à compreensão do
universo social. Em outras palavras, “os dados da percepção distintiva do
masculino/feminino, do visível/invisível, do público/privado, do formal/informal, bem
como do dentro/fora, são codificados diversamente, nas diferentes culturas. São
significantes privilegiados cuja combinação e significados variam contextualmente”
(VOGEL; MELLO; SANTOS et al., 1981, p. 51).
Através dos dados apresentados neste trabalho, pode-se dizer que o barracão era
apropriado coletivamente mas passou a ser apropriado de maneira particularizada em um
contexto conflituoso. Isso não significa que todas as áreas deixaram de ser apropriadas de
maneira coletiva; tampouco se pode afirmar que o grupo, necessariamente, manterá a atual
configuração do espaço; na verdade, ficou bastante claro como a combinação desses
sistemas é constantemente modificada.
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