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Nas curvas do rio São Francisco 

 encontrei sonhos, poesias e resistência! 

 

 

“Minha tia contava que Pe. Cícero já dizia que se não 

lutássemos pelo que é nosso, o fazendeiro iria chegar 

com a cerca até dentro da cama do surubim”. Maria de 

Deus Pereira da Silva, pescadora de Itacarambi/MG 

(natural de Santo Sé/ BA – cidade submersa pela 

barragem de Sobradinho/BA). 

 

“São Francisco Vivo: Terra, Água, Rio e Povo!” 
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Não é sobre ter 

Todas as pessoas do mundo pra si 

É sobre saber que em algum lugar 

Alguém zela por ti 

É sobre cantar e poder escutar 
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Que cai sobre nós 
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Não é sobre chegar no topo do mundo 

E saber que venceu 

É sobre escalar e sentir 
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É sobre ser abrigo 
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E assim ter amigos contigo 

Em todas as situações 
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Pra perto de mim  
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E sim sobre cada momento, 
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Também não é sobre correr contra 

o tempo pra ter sempre mais 

Porque quando menos se espera, 

a vida já ficou pra trás 
 

Segura teu filho no colo 

Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui 

Que a vida é trem bala, parceiro 

E a gente é só passageiro prestes a partir 

 Ana Vilela. 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“...Lá é Caraíba, aqui é Ilha da 

Capivara, agora lá é Quebra 

Guiada. Aqui era mato, era um 

vazantão, um lagadiço, mais aí 

tinha lugar que o rio já 

carregou uma metade e tinha 

muita capivara aqui no 

lugar...”  

(OLIVEIRA, 2005 p. 95) 

 

Edmundo Antônio da Silva 

(in memoriam) 

 

Foto: Arquivo da Comunidade Caraíbas 

 

Francisca Pereira Ramos 

 - Dona França - 
(in memoriam) 

 

Mulher silenciosa, querida e respeitada 

na comunidade. No dia do mutirão, de 
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comunidade, as lideranças da 

comunidade, pediram a ela que não 
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junho de 2016, meio à dura luta, felizes 
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RESUMO 

 

Na presente pesquisa, analisamos como as dinâmicas territoriais caracterizam o modo de vida 

tradicional e se traduzem em estratégias de resistência e manutenção do território, a partir do 

caso da Comunidade Caraíbas, no município de Pedras de Maria da Cruz, Minas Gerais.  Por 

meio de uma abordagem etnográfica, construímos um processo de investigação buscando 

descrever o processo de sociabilidade das famílias a partir de suas percepções sobre o espaço 

ocupado, interpretando a cultura material e simbólica do território pesqueiro no processo de 

resistência da Comunidade Caraíbas. Buscamos uma “compreensão densa” de como os 

elementos da territorialidade fluvial das dinâmicas territoriais referentes à terra e à água, 

presentes entre os comunitários de Caraíbas, imprimem elementos no processo de identificação 

e defesa do seu lugar de vida. Os comunitários de Caraíbas, em suas múltiplas identidades, se 

identificam como quilombolas, pescadores e vazanteiros, que evidenciam elementos diacríticos 

étnicos referentes às atividades regidas pelo ritmo da natureza (pesca e vazante). Suas 

territorialidades expressam uma relação de adaptação à natureza que os diferenciam da lógica 

territorial vigente de refuncionalização do território lastreado no valor de troca. 

 

 

Palavras-chave: Pesca Artesanal; Modo de Vida; Povos e Comunidades Tradicionais; Rio São 

Francisco; Pedras de Maria da Cruz, Norte de Minas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

ABSTRACT 

 

In the present research we analyze how the territorial dynamics characterize the traditional way 

of life and are translated into strategies of resistance and maintenance of the territory, from the 

case of the Caraíbas Community, in the municipality of Pedras de Maria da Cruz - Minas Gerais. 
Through an ethnographic approach, we constructed a research process to describe the process 

of sociability of the families based on their perceptions of occupied space, interpreting the 

material and symbolic culture of the fishing territory in the process of resistance of the Caraíbas 

Community. We seek a "dense understanding" of how the elements of river territoriality of 

territorial dynamics related to land and water, present among the community of Caraíbas, 

imprint elements in the process of identifying and defending their place of life. The community 

of Caraíbas in their multiple identities, identify themselves as quilombolas, fishermen and ebb 

tides that show ethnic diacritical elements and related to the activities governed by the rhythm 

of nature (fishing and ebb). Their territorialities express a relationship of adaptation to nature 

and that differentiate them from the current territorial logic of refunctionalization of the territory 

backed by the value of exchange. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Artisanal Fishing; Lifestyle; Traditional Peoples and Communities; São 

Francisco River; Pedras de Maria da Cruz, Norte de Minas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Grupos sociais envolvidos na defesa do seu lugar de vida e trabalho nas lutas territoriais 

no país têm sido uma realidade constante. São diversas e diferentes comunidades que se 

aglutinam através da coletividade, dos hábitos e forma de saber e fazer, nas relações com o 

espaço e na gestão, manutenção e defesa dos seus lugares, que constroem o sentimento de 

pertencimento.  

O processo de “identificação coletiva” traz em seu cerne um modo de vida tradicional 

que, embora envolta na “sociedade envolvente”, apresenta outras racionalidades a pautarem 

diferentes relações no âmbito político, social, econômico e cultural do sistema vigente. Nesse 

processo estão entranhadas as relações de poder na defesa do lugar, mas também de produção 

de sentido da própria existência humana dos sujeitos a protagonizarem as identidades coletivas 

inseridas dentro da categoria Povos e Comunidades Tradicionais. 

Santos (1994) afirma que “a força dos fracos é o seu tempo lento”. O tempo, como 

sucessão de momentos a partir da percepção da categoria da pesca artesanal, é marcado pelos 

ciclos da natureza, uma vez que ela imprime na comunidade um ritmo ecológico pelas diversas 

paisagens manejadas pelos comunitários de Caraíbas: rio, ilhas, vazante, barrancas, lagoas, 

mata, etc. Assim, podemos estender o pensamento de Santos, buscando compreender como os 

diversos grupos identitários (submetidos a maiores condições de vulnerabilidade), organizados 

em movimento social, por meio de suas dinâmicas territoriais, desestabilizam as posições no 

campo das lutas sociais. 

As questões acima apresentadas ajudam e contribuem com uma compreensão do caso 

das famílias quilombola, pescadora e vazanteiras de Caraíbas que em suas múltiplas identidades 

possuem um histórico tradicional de ocupação da margem direita do rio São Francisco, no Norte 

de Minas. A partir de 1970, as famílias são submetidas ao processo de sobreposição e 

expropriação territorial com o surgimento de terceiros a se identificarem como compradores 

das terras às margens do rio. Com diversas formas de violência, instauraram-se conflitos de 

sobreposição do território, que se estende até os dias atuais, mediante a continuidade de 

permanência de famílias sem a posse plena do território. 

No pronunciamento político das suas múltiplas identidades dentro da categoria Povos e 

Comunidades Tradicionais, a comunidade de Caraíbas apresenta não só elementos diacríticos 

do seu modo de ser e estar nas barrancas do rio São Francisco, como afirma   a sua alteridade 
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frente aos outros, a se colocarem na disputa do território tradicional, situação marcada por 

distintas lógicas de desenvolvimento e convivência com a natureza. 

O caso de resistência dos comunitários de Caraíbas contribui com o processo de 

fundamentação de uma racionalidade ambiental que se encontra em construção. Não estando 

lastreada sob um conhecimento positivo e formal, permite a análise da diversidade cultural dos 

povos e comunidades tradicionais a contrastar a racionalidade econômica vigente.  

Como modo de vida tradicional, a categoria da pesca artesanal – objetivada em 

movimento social, o Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais – pauta, em nível 

nacional, a campanha pela regularização dos territórios das Comunidades Tradicionais 

Pesqueiras,  movida pela “racionalidade substantiva” (WEBER apud LEF, 2006, p. 122), para 

orientar os sujeitos da pesca artesanal diante da constatação de que a racionalidade econômica 

vigente coloca em risco as condições de reprodução do modo de vida da pesca artesanal. 

Nesse contexto, as famílias pesqueiras de Caraíbas, em suas relações de poder na defesa 

do “lugar da gente”, encontram – no pronunciamento político de suas identidades coletivas, na 

objetivação identitária coletiva da categoria da pesca artesanal em movimento social e em suas 

territorialidades – forças sociais para resistirem a um processo de desterritorialização por 

completo e para a construção de estratégias para ensejar um processo de retomada plena do seu 

território. 

Entendemos que o caso de resistência das famílias de Caraíbas é propício para uma 

compreensão de como as territorialidades são evocadas, sendo capazes de balizar as relações 

de poder materializadas em conflitos ambientais. Uma compreensão dessas dinâmicas 

territoriais encontra pertinência e relevância diante do processo de “construção de inviabilidade 

da pesca artesanal no rio São Francisco” (VALENCIO, 2007), em que os atores políticos mais 

vulneráveis, os pescadores artesanais, resistem ao modelo de desenvolvimento vigente que 

desconsidera a sua categoria de sujeitos sociais de direitos, que têm o modo de vida imbricado 

na dinâmica fluvial, no uso das suas margens e dependentes da sua preservação.   

Assim pressupomos que o modo de ocupação tradicional da categoria da pesca artesanal 

imprime elementos e costumes no cotidiano das famílias pesqueiras que lhes permitem 

ressignificarem suas dinâmicas territoriais, em situações de resistência e permanência, no 

território tradicionalmente ocupado, e subsidiam o empoderamento político da discussão da 

categoria sobre a necessidade da criação de um instrumento jurídico para a regularização dos 

territórios pesqueiros. 
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A identificação e a problematização da territorialidade, evocados no processo de luta 

pela permanência no território, podem contribuir para os processos de reconhecimento de 

ocupação territorial tradicional de comunidades e efetivação dos seus direitos territoriais, frente 

aos conflitos de sobreposição dos seus territórios. Podem, também, apresentar elementos que 

corroboram a inserção desses sujeitos sociais na política de autoafirmação das diferenças, para 

garantia de permanência no território. 

 

a) Identificação do lugar social da pesquisadora 

 

A minha experiência empírica com o problema – tema aprofundado nesta pesquisa – 

liga-se à trajetória social, mais de dez anos, da minha condição de agente social da Comissão 

Pastoral da Terra de Minas Gerais (CPT). Atualmente integro a equipe de Documentação dos 

conflitos no campo do Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno, da CPT, pelo regional 

de Minas Gerais.  

Ressalta-se que também contribuí com o projeto de articulação popular em defesa do 

Rio São Francisco, coordenado pela CPT e Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP), no qual 

identificamos a categoria dos pescadores artesanais como o grupo mais vulnerável mediante os 

diversos conflitos em curso no rio. A partir dessa percepção, participei da organização e 

execução do diagnóstico popular da pesca artesanal no Norte de Minas (com abrangência em 

12 municípios da região do alto e médio São Francisco mineiro). 

 A socialização dos resultados do diagnóstico com os atores políticos pesquisados – 

professores da Unimontes, Movimento dos Pescadores Artesanais do Brasil (MPP), CPP- 

Nacional – teve, entre outros encaminhamentos concretos, a construção de um dossiê denúncia 

dos conflitos ambientais referentes às comunidades pesqueiras, protocolado na Procuradoria 

Geral da União, a criação do MPP em Minas Gerais e consolidação do CPP-MG.  

No cenário de conflitos ambientais, com a sobreposição dos territórios tradicionais 

pesqueiros, o MPP mobilizou-se em campanha nacional pela Regularização do Território das 

Comunidades Tradicionais Pesqueiras no Brasil, via projeto de iniciativa popular. 

 Neste processo de articulação entre os pescadores dos rios e mares, identificamos o 

conflito de sobreposição do território da Comunidade Caraíbas, no município de Pedras de 

Maria da Cruz – MG. O caso da Comunidade Caraíbas foi proposto como objeto de pesquisa e 

desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento social em razão deste 
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apresentar a necessidade de um enfoque multidisciplinar que possibilitasse melhor 

compreensão de tal fenômeno, condição apresentada pela proposta do PPGDS. 

Assumimos os desafios na realização desta pesquisa resultados do meu envolvimento, 

ainda que mínimo, no histórico de resistência da comunidade de Caraíbas. Indubitavelmente, 

há memórias, sentimentos, aprendizados e expectativas, vivenciadas pela minha pessoa, que 

marcam o percurso histórico de aproximação dos comunitários ao Movimento dos Pescadores 

Artesanais e, consequentemente, a mudança de posição social da comunidade no campo das 

lutas territoriais. 

 A relação, em parte, com o histórico de resistência da comunidade não impediu o 

estabelecimento do distanciamento necessário para alcançarmos uma análise fecunda das 

dinâmicas de ocupação territorial da comunidade. O processo de orientação e diálogos mútuos 

e o momento da qualificação da pesquisa nos ajudaram a percebermos que a contribuição 

acadêmica, no estudo do caso, está no interior da própria vivência dos comunitários, daí a 

escolha metodológica de uma análise a partir do olhar dos próprios comunitários, “mergulhando 

no objeto, buscando dar densidade analítica e coerência argumentativa na busca de sua 

compreensão e explicitação” (PALUDO, 2001, p.17). 

Assumimos o processo e resultado da presente pesquisa como um caminho de produção 

do conhecimento a partir de uma visão parcelar, pois apenas a despretensão quanto ao 

entendimento total de um fenômeno multidimensional e complexo coloca oportunidades futuras 

de aceitar um “diálogo de saberes” em torno de tal fenômeno (VALENCIO 2007, p. 1). A 

realidade concreta nunca é apenas o dado objetivo, o fato real, mas também a percepção que 

dela se tem (FREIRE, 1984, p.51). Entretanto, há que se ater aos princípios éticos do e no 

processo do conhecimento dialógico, que não nega a dimensão de classe, que perpassa a 

dimensão política da construção do conhecimento, caracterizando a ausência da imunidade e 

isenção na produção do saber.  

 

b) Caminho percorrido: objetivos e procedimentos metodológicos 

 

Registramos que a proposta da realização da presente pesquisa aconteceu durante um 

encontro com parte significativa da comunidade, antes mesmo da construção do pré-projeto de 

pesquisa e sua submissão aos processos seletivos nos programas de pós-graduação. Em nossos 

primeiros contatos, preocupamo-nos em informar o conteúdo de nosso trabalho aos sujeitos 
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envolvidos na presente pesquisa e também em conhecermos as diretrizes éticas internacionais 

para pesquisa com seres humanos. 

 

As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às exigências éticas e 

científicas fundamentais: a) consentimento livre e esclarecido dos indivíduos alvo e a 

proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes (autonomia). Neste sentido, 

a pesquisa envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-lo em sua dignidade, 

respeitá-lo em sua autonomia e defendê-lo em sua vulnerabilidade; b) ponderação 

entre riscos e benefícios, tanto atuais como potenciais, individuais ou coletivos ( 

beneficência), comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos 

e riscos; c) garantia de que danos previsíveis serão evitados ( não maleficência); d) 

relevância social da pesquisa com vantagens significativas para os sujeitos da pesquisa 

e minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis, o que garante a igual consideração 

dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio humanitária 

( justiça e equidade). (CONEP, p. 3, s/d) 

 

O objetivo que norteou a presente pesquisa foi analisar a dinâmica territorial a partir das 

estratégias de resistência e manutenção do território da Comunidade Caraíbas, no município de 

Pedras de Maria da Cruz – Minas Gerais.  Tal análise se realizou em um processo de 

investigação que buscou: 

a) Descrever o processo de sociabilidade da comunidade a partir de suas percepções 

sobre o espaço ocupado;  

b) Interpretar a cultura material e simbólica do território pesqueiro no processo de 

resistência da Comunidade Caraíbas;  

c) Compreender elementos da territorialidade fluvial das dinâmicas territoriais 

referentes à terra e à água.  

 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, optamos por uma abordagem qualitativa, 

priorizando um diálogo interdisciplinar (antropologia, geografia, sociologia, filosofia, etc.) que 

melhor proporcionasse a análise da dinâmica de ocupação territorial de comunidades 

específicas, buscando aproximações mais precisas da compreensão densa dos significados das 

relações estabelecidas. 

Geertz (1989) enfatiza que a etnografia é um método que busca uma maior interpretação 

da cultura dos sujeitos que nos dispomos a pesquisar. Assim, a nossa compreensão será mediada 

pela própria interpretação do nativo sobre a sua cultura. Como o modo de ordenar o mundo, a 

percepção que tem da sua realidade nativa é invariavelmente diversa do sujeito pesquisador, 

uma compreensão mais aproximada da realidade nativa só pode advir a partir de um movimento 

de interpretação, ou seja, de uma tentativa de aproximação do universo dos sujeitos nativos, 
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buscando alcançar um maior horizonte comum, que possibilite algum grau de troca simbólica 

e, logo, uma aproximação cultural. Em um segundo momento, submetemos as experiências do 

campo, transcrição da cultura pesquisada, ao diálogo com as construções teóricas já 

estabelecidas, apresentando um “novo” conhecimento (GEERTZ, 1996).  

Primeiramente, priorizamos uma pesquisa teórico-conceitual das categorias que melhor 

permitem uma compreensão da comunidade, observando a importância de priorizar as 

especificidades de cada grupo sociocultural, a partir de suas autoidentificações. Foram também 

analisados documentos referentes à comunidade e movimento social com o qual a comunidade 

se articula (atas da associação da comunidade, notas públicas da comunidade, relatório de 

assembleias e encontros do MPP, entre outros documentos disponíveis nos arquivos do 

Conselho Pastoral dos Pescadores e secretaria do MPP nacional). 

A pesquisa de campo deu-se por meio da participação da rotina da comunidade (dias 

seguidos), oficinas no âmbito comunitário e outros espaços sociais de participação da 

comunidade, que possibilitou uma etnografia multissituada, definida por George Marcus (2015) 

como pesquisas etnográficas realizadas em locais diferentes, o que possibilita ao pesquisador 

percorrer os caminhos que ligam a comunidade a outros espaços e relações sociais 

extracomunitárias. 

Para o autor George Marcus, já mencionado, a reflexividade é um componente básico 

da etnografia e da interpretação antropológica, devendo passar pelas múltiplas interpretações 

textuais, pela análise das condições de produção da intersubjetividade e pela crítica cultural. 

Desse modo, participamos de diversos espaços nos quais a Comunidade Caraíbas se sociabiliza 

e fortalece a sua luta por reconhecimento territorial, como cursos de juristas leigos – realizados 

por etapas durante o ano de 2015, reuniões do MPP-MG, Congresso dos Pescadores Artesanais 

da Bacia do Rio São Francisco, assembleia nacional do MPP, reuniões e audiências com órgãos 

públicos. Em 2015 participei da organização do filme Pescando liberdade, o que possibilitou o 

contato com diversos pescadores e pescadoras de vários municípios do alto e médio São 

Francisco, em Minas Gerais, e coleta de dados que foram utilizados na construção teórica do 

segundo capítulo desta dissertação: a pesca artesanal como modo de vida. 

Para o processo de investigação, durante a pesquisa de campo, os seguintes 

procedimentos foram utilizados: observação participante, diário de campo, mapeamento 

situacional, cartografia social e fotografias. A “observação participante” foi utilizada como 

técnica que possibilita maiores percepções da organização social por meio de interações 

simbólicas cotidianas (HAGUETTE, 2001). O “diário de campo” foi utilizado em todo o 
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processo para o aprofundamento da busca de informações, combinado a outras técnicas. 

Observou-se as seguintes orientações: fatos concretos e fenômenos sociais; interpretação do 

que foi observado, conceituado e relacionado; conclusões, dúvidas, imprevistos, desafios, 

aprofundamento (FALKEMBACH, 1998). 

A técnica do “mapeamento situacional”, desenvolvido no conjunto do Projeto Nova 

Cartografia Social da Amazônia (PNCSA),1 foi utilizada como estratégia de estímulo à 

memória da comunidade Caraíbas, para focalizar as percepções e representações da ocupação 

do espaço antes e depois do conflito de sobreposição do seu território, por meio de croquis.  

O primeiro contato com a discussão dos mapas sociais, na qual se insere a proposta da 

cartografia social, deu-se através da participação na disciplina Mapas Sociais, no PPGDS, em 

2013, o que se insere na minha vida acadêmica e de agente social como um marco, pois 

possibilitou a construção de um caminho metodológico para apresentação da pesquisa, bem 

como de um instrumento para assessorar a comunidade na reivindicação territorial na SPU. 

No início da presente pesquisa, foi pensada como técnica a construção da cartografia 

social da comunidade pesquisada. Porém, no lastro temporal entre a integralização das 

disciplinas no PPGDS e algumas atividades de campo, a comunidade e os apoiadores 

sociopolíticos CPP apresentaram como estratégia política a construção da cartografia social da 

comunidade. Em diálogo com a orientadora desta pesquisa, optamos por contribuir na 

cartografia social, em vez da construção de um segundo etnomapa.  

Participei também de outras atividades de pesquisa realizadas na comunidade, na coleta 

de dados para a elaboração do relatório etnobiológico da comunidade, em 2013, e Cartografia 

Social da comunidade, em 2015. Teve-se, assim, um acúmulo de dados, o que possibilitou uma 

melhor compreensão do modo de ocupação do território pela comunidade, pois, considerando 

o processo de resgate memorial pelo qual passa a comunidade e a necessidade de tempo não 

                                                           
1  A Nova Cartografia é uma área do conhecimento cartográfico que possui um grande apelo social devido ao fato 

de dar poder aos povos tradicionais em situação de risco territorial. Nesse sentido, está em curso no Brasil o projeto 

“Nova Cartografia Social”. Inicialmente na Amazônia e depois em outras regiões do país, vem sendo desenvolvido 

desde 2005. O projeto objetiva mapear e identificar grupos sociais pouco conhecidos, dando-lhes visibilidade, no 

que diz respeito a sua história, conflitos, reivindicações etc. O Projeto combina técnicas de mapeamento com 

atividades participativas, em reuniões para discutir temas sobre a realidade local, cria condições para que cada 

comunidade tradicional possa se autocartografar e leva em conta o que de fato é essencial e relevante para elas. 

Como produto dessas experiências, foram publicados mapas, livros e fascículos que constituem um registro desses 

grupos sociais e contribuem para orientar a elaboração de políticas públicas para a Região. O projeto foi elaborado 

e coordenado pelo Antropólogo e Professor Dr. Alfredo Wagner Berno de Almeida. Disponível em: < 

http://www.itcg.pr.gov.br/>. Acesso em: jun. de 2016. 
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delimitado para tal processo, o confronto atual entre dados novos e antigos possibilitou maior 

compreensão do modo de ocupação.  

Por ocasião da finalização dos dois primeiros capítulos a serem apresentados para a 

qualificação desta pesquisa, quando buscamos uma leitura dos materiais concernentes à 

comunidade (relatório etnobiológico de 2013, relatório antropológico pericial de 2014 e 

Cartografia social de 20152), encontramos informações de localidades, no relatório 

antropológico pericial de 2014, que não correspondiam às informações sobre o nome das 

comunidades  existente nas barrancas antes do processo de  expropriação, em 1970.  

Isso postulou retorno ao campo na busca de melhor compreensão.  Descobrimos que os 

nomes de comunidades apontados no relatório antropológico pericial de 2014 não 

correspondem ao nome de comunidades existentes nas margens, e sim a lugares na mata 

ocupados pelas famílias (nos períodos de enchentes), os quais também eram nomeados, ainda 

que só utilizados durante as enchentes (ver mapa 04) e, na memória de alguns membros da 

comunidade, aparecem como nome de comunidades nas margens. No processo da Cartografia 

social, não havia sido compreendido esta situação. A partir da nova descoberta, novos dados 

foram inseridos no mapa da cartografia. 

Ao longo das atividades de campo, procuramos também o registro imagético das 

narrativas nos espaços de sociabilidade. Na presente pesquisa, utilizamos o recurso de imagens 

no conjunto de outras técnicas, reconhecendo que, por meio destas, podemos evidenciar uma 

ética do corpo como reflexo do arcabouço sígnico e simbólico na construção dos processos 

identitários de comunidades tradicionais (MARQUES, 2015, p.18). 

Para a atividade de campo, com o tradicional caderno de campo para anotações, foram 

utilizados uma máquina fotográfica e o GPS «Global Positionning System» (sistema ou unidade 

de posicionamento global) para coleta de coordenadas. Recorremos aos softwares: Google 

Earth, QGIS, Sistema de Informação Geográfica (SIG), no processo de construção da 

cartografia social e do mapa representativo do “território negro ampliado”.  

O uso do gravador foi contínuo, o que possibilitou a coleta de dados de registros 

fidedignos das percepções dos atores pesquisados – salvo quando não houve consentimento ou 

quando se percebeu possíveis constrangimentos para os sujeitos. Essa situação foi 

experienciada durante a entrevista com um dos últimos moradores da comunidade do Mangaí, 

que faz parte do conjunto de comunidade de ocupação tradicional da margem direita do São 

                                                           
2 Este documento teve início em 2015 e foi publicado em 2017. 
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Francisco, em Pedras de Maria da Cruz. Durante a entrevista, solicitamos a permissão para 

gravar o relato, mas a disposição do sujeito para o relato oral feneceu, o que exigiu uma rápida 

organização das informações no caderno de campo, de modo a garantir o registro das 

informações até aquele momento coletadas. 

Em outros momentos, percebemos também que o uso do gravador, para algumas 

pessoas, traz não só a intimidação, mas também uma tentativa de sofisticação nas respostas. 

Destarte, buscamos definir que instrumento usar com cada família, com cada pessoa ou 

coletivos entrevistados. Isso foi possibilitado pelas relações já estabelecidas entre pesquisadora 

e comunidade. Durante a pesquisa em campo, também buscamos estabelecer relações e 

semelhanças das informações dadas pelos entrevistados em circunstâncias diferentes, por 

exemplo, quando uma informação fornecida por uma pessoa se referia à comunidade, essa era 

relacionada com a resposta de outras pessoas ou grupo entrevistado. Para isso, apropriamo-nos 

das anotações do caderno de campo com maior intensidade, pois elas possibilitam a coleta de 

dados, declarações menos propensas a refletir sobre as preocupações do sujeito em condição de 

“objeto” de pesquisa. 

Outra situação metodológica que marcou os momentos da atividade de campo foi a 

identificação de um informante ou especialista (BRANDÃO, 2007). Oliveira (2000, p. 49) 

propõe a substituição gradativa do “informante nativo” pela figura do “interlocutor”, 

igualmente nativo, dada a necessidade de relações mais simétricas, no processo de construção 

do conhecimento, por meio da etnografia. A identificação do interlocutor nativo foi de 

fundamental importância, mediante o desafio de resgate memorial da comunidade. Foi por meio 

de maior convivência com o interlocutor nativo, na visita ao espaço do território, que 

aprofundamos o histórico de ocupação, balizando informações de diversas famílias. Em alguns 

momentos, privilegiamos a busca de informações coletiva por meio de entrevistas, 

principalmente para promovermos a possibilidade do encontro das informações entre os vários 

sujeitos/moradores do lugar. 

Procuramos uma análise dos dados do ponto de vista sociológico e etnográfico, em um 

processo interativo à coleta, por meio de teorizações que visaram manter uma análise contínua. 

No tratamento sistemático do material coletado, buscamos tendências, padrões, relações e 

inferências para obtenção de abstrações que permitiram aproximações da realidade no processo 

descritivo e compreensivo do caso de ocupação e resistência tradicional da Comunidade 

Caraíbas. 
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c) Opções na estruturação do texto da dissertação 

 

 Redigimos o texto final da pesquisa na primeira pessoa do plural, reconhecendo o 

processo investigativo como diálogo entre conhecimentos e considerando a importância 

do “interlocutor nativo”, concordando com Oliveira (2000). 

 Em nossa pesquisa, priorizamos as entrevistas com os moradores da comunidade 

Caraíbas, comunidades vizinhas e pescadores do MPP – movimento com o qual a 

comunidade de Caraíbas se articula. Assim, toda vez que em uma identificação não 

constar o nome da comunidade, convidamos o leitor a reconhecer o entrevistado como 

um dos comunitários de Caraíbas. E, nas identificações dos membros da comunidade, 

não registramos a sua autoidentificação, por entendermos que explicitamos, logo no 

primeiro capítulo, que a comunidade aciona as três identidades: quilombola, pescadora 

e vazanteiras, sendo as duas últimas também profissões. 

 Utilizamos os depoimentos dos sujeitos da pesquisa sempre em itálico, quando as 

citações são curtas (para melhor visualização, optamos por fazer a identificação das 

citações em notas de rodapé). E quando as citações forem longas, recuamos o texto e 

trazemos a identificação seguida ao texto.  

 As entrevistas coletivas tiveram como objetivo conferir informações adquiridas em 

relatos individuais que desrespeitam o coletivo, por isso muitas questões eram 

verificadas em um coletivo maior. Identificamos a autoria do relato utilizado nas 

entrevistas coletivas. 

 O termo “lugar da gente” é uma categoria nativa que busca explicar as ligações entre a 

proposta do território pesqueiro e a sua resistência na defesa do seu lugar. Como afirma 

Rogério da Conceição, ao descrever o que disse a seus familiares ao retornar de Brasília 

– lançamento Nacional da Campanha pela Regularização das Comunidades 

Tradicionais Pesqueiras em 2012: Eu vi que o que estavam falando lá em Brasília era 

a mesma coisa aqui do lugar da gente. Percebemos nesse termo a percepção descritiva 

da comunidade sobre o seu território e sua opção de articulação política.  
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d) Estrutura dos capítulos na dissertação 

 

Com o percurso metodológico acima descrito, apresentamos a dissertação de mestrado 

– O poder da Territorialidade: “o lugar da gente”, o Território Pesqueiro – em três capítulos. 

No primeiro capítulo – Território Pesqueiro Caraíbas e seus sujeitos –, abordamos a noção de 

território, proposta por Santos (2007), como espaço ocupado, onde o homem realiza sua 

existência, e o território pesqueiro, onde os pescadores realizam, para além da atividade 

econômica, a dimensão simbólica, o seu modo de ordenamento do mundo.  

A partir dessa compreensão, a categoria da pesca artesanal objetivada em movimento 

social, o Movimento dos pescadores e pescadoras artesanais do Brasil está  propositando a 

criação de um mecanismo jurídico que garanta a regularização dos territórios das comunidades 

tradicionais pesqueiras, que tende a ser mais um instrumento de lutas territoriais para as 

comunidades e povos tradicionais que têm a  pesca artesanal inserida no seu modo de vida, 

principalmente para aquelas comunidades que só possuem a autoidentificação de pescadores 

tradicionais.  

Do ponto de vista da comunidade Caraíbas, o território pesqueiro se apresenta como o 

“lugar” do seu conjunto de famílias que há mais de quarenta anos vem resistindo ao processo 

de desterritorialização, ora tencionando o conflito, ora por meio de sua dinâmica sazonal de 

ocupação. Segue-se, nessa perspectiva, uma descrição etnografia de ocupação e resistência 

territorial das famílias pesqueiras de Caraíbas, em suas múltiplas identidades e territorialidades. 

No segundo capítulo, intitulado “A Pesca Artesanal como modo de Vida Tradicional”, 

procuramos uma abordagem que possibilitasse a compreensão da pesca artesanal, em sua 

polissemia de sentido. Nesse aspecto, procuramos diferenciar a pesca artesanal como atividade 

econômica e modo de vida tradicional.  

 A inserção da categoria da pesca artesanal na categoria do campesinato tem se dado por 

autores que buscam o idealismo de encontrar comunidades dotadas de um referencial marítimo 

ou fluvial, o que supõem o não consorciamento de atividades econômicas: pesca e agricultura, 

realidade presente no cotidiano dos pescadores artesanais no alto e médio São Francisco, e 

também, de modo geral, na pesca artesanal no país. 

Há diversas identidades nas margens do rio São Francisco, formas mais apropriadas do 

que próprias. São coletividades que acionam o elemento diacrítico de sua cultura em processos 

de resistência territorial, diante de um desenvolvimento que desconsidera seus modos de vida 

tradicional, tencionando uma situação de conflito ambiental. A categoria da pesca artesanal, 
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como modo de vida tradicional, insere-se no horizonte político de discussão dos povos e 

comunidade tradicionais.  

Para o terceiro capítulo – O poder da Territorialidade –, propomos a análise de como as 

territorialidades da comunidade Caraíbas resultam em dinâmicas de ocupação, que se 

constituem como poder de resistência nas lutas territoriais.  

 As territorialidades como representação das formas de uso do território, vivenciadas 

pelos comunitários de Caraíbas, são marcadas pelo ritmo ecológico e constituem um modo 

tradicional de ocupação sazonal.  Elas se diferenciam das territorialidades dos “outros” a 

sobreporem o seu território e são ressignificadas no processo de desterritorialização, como um 

modo de driblar o “outro”, impedir a posse plena do seu território. 

A identidade, a cultura, as territorialidades dos sujeitos tendem a se movimentar entre 

as nuances dos processos de identificação, como proposto por Casttel (2012): Identidade de 

Resistência, Identidade Legitimadora e Identidade de Projeto.  Esses processos possibilitam a 

compreensão das mudanças de posição social dos coletivos identitários na sociedade. Sobre 

essa linha de pensamento, analisamos as posições sociais assumidas pela categoria da pesca 

artesanal, no coletivo do MPP, e famílias pesqueiras de Caraíbas, por meio de suas 

territorialidades, na defesa do lugar. 

As múltiplas identidades acionadas pela comunidade de Caraíbas e suas 

territorialidades, ao mesmo tempo em que demostram um caráter operativo de resistência 

territorial, são também marcos diferenciais de um modo de vida. Os sujeitos da pesca artesanal 

têm performance própria na sua relação com as águas e no ritual do saber fazer, a arte da pesca, 

da vazante ressignificam a defesa do “lugar da gente”. 
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CAPÍTULO I – TERRITÓRIO PESQUEIRO CARAÍBA E SEUS SUJEITOS 

 

A proposta de regularização do território pesqueiro vincula a necessidade de 

salvaguardar os espaços terra e água para garantir a manutenção da pesca artesanal como modo 

de vida. A propositura de regularização de espaços tradicionalmente ocupados também para o 

uso da atividade da pesca dialoga com os processos de resistências de muitas comunidades de 

pescadores/vazanteiros nas margens do rio São Francisco que, desde o “tempo do cercamento” 

(ALMEIDA COSTA, 2000) – ocasião do processo de desenvolvimento, resistem aos processos 

de expropriação das terras tradicionalmente ocupadas às margens do rio.  

Por isso, a comunidade Caraíbas, em sua aproximação com o MPP (Movimento dos 

Pescadores Artesanais do Brasil), por ocasião do lançamento da Campanha Nacional pela 

Regularização do Território das Comunidades Tradicionais Pesqueiras, junho de 2012, em 

Brasília, reconhece a sua luta por retomada territorial como luta por território pesqueiro: “o 

lugar da gente”. 

O “lugar da gente” é uma categoria nativa, constituída no reconhecido pela comunidade 

– da sua resistência pelos seus direitos territoriais no debate político nacional do MPP, como o 

território pesqueiro. Na memória de um membro da comunidade Caraíbas3, presente no 

lançamento, tem-se a percepção da identificação dos problemas locais sendo discutidos em 

contextos mais amplos: “Eu vi que o território pesqueiro de que falam em Brasília era o mesmo 

que o lugar da gente, aí eu cheguei em casa e falei para meus irmãos que aquilo que falavam 

em Brasília era sobre nós aqui na beira do rio4”.  

A categoria da pesca artesanal, organizada como movimento nacional, tem afirmado sua 

identidade cultural, sua importância política e econômica para a sociedade brasileira, isto é, tem 

sido através do lugar que grupos sociais vêm se rebelando e construindo racionalidades próprias 

como contraordens, por meio de reconstituição de significados, diante da injunção dissolvente 

que deriva da globalização (SANTOS, 1994). Nessa perspectiva, reconhecemos que o MPP 

reivindica a regularização dos territórios pesqueiros por meio de uma campanha nacional, 

pautada pelas urgências de tal ação, identificadas nas resistências locais dos grupos sociais da 

pesca artesanal em todo o país, como no caso da Comunidade Caraíbas. 

                                                           
3 A comunidade Caraíbas tem o primeiro contato com o MPP através da participação de alguns de seus membros 

no lançamento da Campanha pela regularização do território das comunidades Tradicionais pesqueiras, em junho 

de 2012, em Brasília. 

  
4 Rogério Conceição Silva, 34 anos. In:  ROCHA, Diário de Campo, 2015. 
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1.1 Territórios Pesqueiros 

 

Os elementos identidade, territorialidade e poder são incorporados nos processos de luta 

pela resistência e permanência nos territórios, estratégias que parecem amalgamadas no modo 

tradicional das comunidades. Cordell (1982 apud DIEGUES; ARRUDA, 2001, p. 25) afirma 

que “para as sociedades de pescadores artesanais, o território é muito mais vasto que para os 

terrestres, e sua ‘posse’ é muito fluída”.  Tal condição fluída deve ser compreendida quanto a 

parte do território que corresponde às águas marítimas ou fluviais, em que se pode observar a 

configuração dos fenômenos da indivisibilidade, a não apropriação formal, a mobilidade 

marítima e fluvial e a imprevisibilidade da produção (MALDONADO, 2000). Todavia, o 

território pesqueiro é compreendido como além das águas, é também o espaço ocupado para a 

materialização de conhecimentos e relações adquiridas e compartilhadas. 

Para a pesca artesanal, objetivada no movimento social MPP e parceiros – mediadores 

sociopolíticos5–, o Brasil, ao ser signatário da Conversão 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT, 2011), precisa consolidar a implementação de um instrumento jurídico que 

propicie a delimitação, demarcação e titulação do território pesqueiro. A partir da compreensão 

da OIT, a tradicionalidade das comunidades pesqueiras está conectada ao termo “tribal”, o qual 

estende o seu sentido ao termo “tradicional” (MPP,s/d). 

 No Decreto n.º 6.040, de 20076, encontra-se a descrição de elementos do conceito de 

povo tribal, do artigo primeiro, da Convenção 169, que se aplica na definição dos Povos e 

Comunidades Tradicionais (PCTs): a existência de condições sociais, culturais e econômicas 

diferentes de outros setores da sociedade nacional; a presença de uma organização social regida 

total ou parcialmente por regras e tradições próprias; e  a  autoidentificação, entendida como a 

consciência que tem o grupo social de sua identidade tribal. 

Destarte, a proposta do território pesqueiro é pautada nas lutas territoriais dos PCTS e, 

como conceito, ainda em construção pela coletividade da pesca artesanal, é descrito como 

espaço fundamental para que as comunidades tradicionais pesqueiras (CTPs) tenham condições 

materiais de existência como grupo diferenciado, tendo a pesca como modo de vida – e neste, 

a preservação dos conhecimentos tradicionais sobre as marés, os rios, os astros, os diversos 

                                                           
5 Reconhece-se aqui como mediadores sociopolíticos, entidades que têm desenvolvido atividade de assessoria e 

apoio político e organizativo da categoria da pesca artesanal. 

 
6 Decreto n.º 6.040, de 2007. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/>. Acesso em: 27 mai. de 2016. 
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pescados – “a ciência do rio7”. Nessa acepção, o território pesqueiro envolve as áreas de pesca 

e coleta; de moradia; os locais de embarque – e os trajetos com seus barcos; os locais sagrados 

e as áreas necessárias à reprodução física e cultural do grupo. 

A Campanha Nacional pela regularização dos territórios das CTPs, propositada pelo 

MPP, tenciona a regularização dos territórios pesqueiros via projeto de lei de iniciativa popular, 

buscando respaldar-se, em póstero, instrumentos jurídicos que deliberam sobre categorias 

específicas dos povos e comunidades tradicionais, propondo o seguinte itinerário:  

 Autoidentificação como comunidade tradicional pesqueira do grupo; 

 Registros de certificação das comunidades emitidos pelo Ministério da Cultura; 

 Estudos técnicos sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) e a Secretaria do Patrimônio da União (SPU); 

 Registros coletivos dos territórios em nome das associações;  

 Quanto ao espaço das águas, identificados como áreas imprescindíveis à 

reprodução física e cultural do grupo, sobre eles deverão ser concedidos o direito 

de permanecerem e delas usufruírem através da Concessão do Direito Real de 

Uso (CDRU).  

A pesca artesanal como modo de vida, presente em uma multiplicidade identitária de 

grupos sociais, em muitos casos, já possui instrumentos jurídicos específicos para regularização 

dos territórios, como os indígenas e os quilombolas. Nesse sentido, compreende-se que o 

território pesqueiro não se contrapõe a outros territórios tradicionais.  

 

A proposta da regularização do território das comunidades pesqueiras soma a 

regularização de outras identidades coletivas. A gente aqui, por exemplo, ela nunca 

vai ser um conflito, mesmo sendo quilombola, entendo que as comunidades de 

pescadores, não tem diferença, ela soma como instrumento de luta para quilombolas, 

para os que estão nas reservas extrativistas, soma com os indígenas. Eu acho que é 

mais um instrumento para fortalecer os povos e comunidades tradicionais. E mais do 

que nunca a gente precisa fortalecer essa unidade. É instrumento de luta, de jeito 

nenhum sobrepõe. A gente vai ter problemas, os próprios governantes, o Ministério 

do Meio Ambiente, podem sugerir que tem sobreposição para nos atrapalhar na 

mobilização, mas na pegada de fortalecer a luta a gente supera isto. Entrevista, 

Mariselha Carlos Lopes, 45 anos, comunidade Bananeira, Ilha de Maré, 

Salvador BA. Conhecida como Nega, coordenação nacional do MPP [out. de 

2016]. 

 

                                                           
7 ROCHA, 2015, Observação do Diário de Campo. Entre os pescadores da comunidade Caraíbas, observou-se que 

descrevem os “bons pescadores” – aqueles que têm mais êxito na captura das espécies – como o que tem a “ciência 

do rio” ou “ciência da natureza”.  
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 O instrumento jurídico para regularização territorial das comunidades pesqueiras pode-

se fazer necessário aos grupos que se autorreconhecem apenas como pescadores artesanais. 

Entretanto, resguardado o direito constitucional de autoidentificação dos grupos sociais, poderá 

ser mais um instrumento importante na luta pela regularização territorial das multiplicidades 

identitárias dos PCTs.  

 

1.2 Território: “O lugar da gente” 

 

A comunidade Caraíbas está localizada no município de Pedras de Maria da Cruz, no 

Norte de Minas Gerais, com uma população residente estimada em 10.315. Como está inserido 

na área mineira do polígono da seca ou Região Mineira do Nordeste (RMNE), tem como 

municípios limítrofes: Januária, Itacarambi, Ibiracatu, Lontra, Japonvar, São Francisco e 

Varzelândia (Ver mapa 01). 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), ano 2010, do município 

pedrense, é de 0,614, situação que o coloca na faixa de Desenvolvimento Humano Municipal 

na escala média. 8 

A economia do município alterna entre a agricultura, a pecuária e a pesca, estando a 

última em declínio devido, entre outros fatores, aos problemas de poluição do rio São Francisco 

que afetam a pesca na bacia, de modo geral. Em um estudo etnoecológico sobre as mudanças 

socioambientais na pesca artesanal no Alto-Médio São Francisco em Minas Gerais, de acordo 

com Thé (2012), os pescadores possuem uma compreensão sobre as principais causas da 

redução do estoque de peixe: 

 

 [...] contaminação das águas por cianobactérias provenientes do esgoto urbano, 

principalmente o esgoto que chega ao rio São Francisco pelo subafluente rio das 

Velhas; a mortandade de aproximadamente 100 toneladas de diversas espécies, em 

2005, causada pela atividade minerária da Companhia Mineira de Metais, indústria 

localizada na beira do rio São Francisco no município de Três Marias (THÉ, 2012, P. 

38). 

                                                           
8 Anteriormente a esta colocação, o munícipio, com os índices do DHM dos anos de 1991 e 2000, estava na escala 

muito baixa de desenvolvimento (IBGE, 2016). No cálculo do IDHM, quanto mais próximo de 1 (um), maior o 

desenvolvimento humano da uma unidade federativa. O IDHM ajusta o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para a realidade dos municípios, 

considerando as especificidades e desafios regionais ao alcance do desenvolvimento humano no Brasil. O IDHM 

é um índice composto que agrega três das dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. 

Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em http://www.atlasbrasil.org.br/. Acesso em 15 out. de 

2016. 
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Antes da construção da Ponte que liga o município de Pedras de Maria da Cruz ao de 

Januária, na década de 1990, a comercialização do pescado caracterizava o município como 

uma típica comunidade pesqueira. As paradas obrigatórias para a travessia potencializavam a 

comercialização do pescado, que sofreu uma baixa, ocasionando a dispersão do costume local 

devido ao encerramento do trabalho de travessia do rio com a balsa. Todo o movimento 

econômico/comercial relacionado à balsa alterou-se, demonstrando que o “dinamismo 

econômico regional, bem como as características ambientais, interfere nas condições de 

sustentabilidade do modo de vida dos sujeitos da pesca artesanal” (VALENCIO,2007, p.76). 

A Comunidade Caraíbas está localizada há vinte e dois quilômetros a montante da zona 

urbana do município de Pedras de Maria da Cruz, à margem direita do rio São Francisco. Ela 

faz parte de um conjunto de comunidades que possuem um histórico tradicional de ocupação 

Mapa: 01 – Mapa de localização do Município de Pedras de Maria da Cruz/MG. 
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das barrancas do rio São Francisco, atualmente em esfacelamento dados os processos de 

disputas territoriais iniciados na década de 1970. São elas: Mangueira, Caboclos, Tamburil 

Queimado, Capivara, Cascalho, Mangaí (Ver mapa 02)9. 

  

Ao participar das oficinas que visavam a compreensão da ocupação tradicional do 

território, realizadas com os moradores mais antigos da comunidade, houve um acionamento 

da memória coletiva de Caraíbas, sendo assim possível inferir, por meio de vários relatos, que 

havia um conjunto de relações no espaço ocupado – um território maior que o atualmente 

reivindicado. 

 

                                                           
9 Este mapa é resultado de oficinas realizadas na comunidade que objetivaram uma construção coletiva, por meio 

do acionamento da memória comunitária, do uso das margens do rio antes do processo de expropriação, na década 

de 1970. Posteriormente, as informações coletadas, com comunidade, foram georreferenciadas na disciplina de 

mapas sociais, sobre coordenação do professor Marcos Esdras. 

Mapa 02: Mapa de localização da ocupação tradicional das margens do rio São Francisco, no Município de 

Pedras de Maria da Cruz, a montante da zona urbana. 
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[...] Eu tenho 91 anos, eu nasci e fui criado até 10 anos ali no Tamburil Queimado, 

que é o mesmo território, e vim de lá para aqui, na Caraíbas, que fica aí abaixo do 

cemitério, depois casei, a primeira roça que tive foi ali donde tem um pé de manga e 

o porto que os meninos atravessam para ir para a ilha [...]. Entrevista, Teodorico A. 

Silva, 91 anos, [jul. de 2013]. 
 

A atual área territorial postulada pela comunidade corresponde a 8519 hectares (ver 

mapa 04), estando em litígio com os proprietários das fazendas Pedra de São João, Triunfo, 

Pioneira e Boa Vista. Contudo, ao considerar-se o contexto em que se encontra a comunidade, 

o processo de resgate histórico da sua identidade social e o modo tradicional de ocupação, esses 

limites poderão alterar-se. 

 A comunidade Caraíbas é resultado residual da resistência de sujeitos no processo de 

expropriação da década de 1970 e das disputas territoriais em meio ao desenvolvimento do 

Norte de Minas. A figura acima possibilita visualizar uma relação como o espaço e produção 

do território que, estando suscetível a mudanças, devido às relações de poder, foi alterada no 

processo de expropriação sofrido pelas comunidades. A fala de dona Elenita, moradora da 

Comunidade Caraíbas, antes do processo de expropriação, ajuda na compreensão do desenho 

quase linear de localização das comunidades. 

 

Nós morava tudo na beira do rio, só que era as casas encarreiradas assim10, uma perto 

da outra, e tinha a estrada que a gente passava pra vim para de Maria da Cruz, podia 

passar qualquer hora do dia ou da noite, porque tudo era limpinho e tinha muito 

morador. Entrevista, Elenita M. Conceição, 73 anos [jul. de 2013]. 

 

No processo de pesquisa etnográfica com a comunidade, foram várias as situações em 

que as relações sociais, bem como a descrição do espaço ocupado e reivindicado como 

território, por parte dos comunitários, ultrapassam os limites da atual reivindicação territorial 

desse grupo social. Ao avaliar a situação, indicamos elementos identificados como desafio para 

a ampliação do território tradicionalmente ocupado: a dispersão das famílias – antigos 

moradores – para outros municípios; a concentração fundiária que sobrepôs o território 

tradicionalmente ocupado – consolidada em mais de 40 anos e a discriminação pela qual passa 

as famílias – que, frente ao ato de retomada territorial da comunidade,  são classificadas ora 

como “ladrões de terra”, ora como “sem-terra”, na tentativa de descaracterização de suas 

identidades de pescadores e vazanteiros, dizendo – “pescador precisa é do rio11”. 

                                                           
10 ROCHA, 2013. Observação do Diário de Campo. Dona Elenita gesticula uma linha horizontal com as mãos.  

 
11 ROCHA, 2013. Observação do Diário de Campo. 
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 Ao desconsiderar a intenção pejorativa com que o termo sem-terra fora empregado à 

comunidade Caraíbas, analisamos que, por um tempo, as famílias da comunidade estiveram 

nesta categoria – compreendendo que sem-terra é um grupo social, em que o elemento diacrítico 

que marca a sua identidade é a “violência do Estado capturado pelas oligarquias em seu projeto 

moderno-colonizador” (GONÇALVES, et. al, 2015) – até que seu território tradicional fosse 

retomado. É no retorno ao território que as famílias podem retomar sua memória e cultura, no 

atual processo de restabelecimento do seu modo tradicional de vida. 

 

1.3 Comunidade Quilombola, Pesqueira, Vazanteira de Caraíbas 

 

 A comunidade Caraíbas em processo de consolidação da sua posse territorial 

autoidentifica-se acionando os elementos diacríticos que consolidam “signos identitários” 

múltiplos: étnico – quilombola; geográfico/atividade – “um lugar-natureza de habitação e 

trabalho” – pesqueira e vazanteira.  As identidades anunciadas pela comunidade não são 

excludentes entre si, mas compõem um modo de vida que as articulam no contexto 

sociocultural, histórico e geográfico em que se inserem (SCHETTINO, 2014).  

 Tais signos identitários evocam um modo tradicional marcado pelo trabalho coletivo – 

na partilha e na reciprocidade, no estar na comunidade, no viver e produzir seus alimentos e na 

conflitualidade da manutenção de sua posse territorial.  Esses signos identitários configuram a 

sociabilidade de homens e mulheres que têm suas vidas ligadas à terra e ao rio, elementos 

indissolúveis e responsáveis pela sobrevivência humana no “lugar da gente”.  

Diante das múltiplas identidades localizadas às margens e ilhas do rio São Francisco, 

temos sujeitos com hábitos e saberes distintos. Concordamos com Souza e Brandão (2012) 

sobre a importância de priorizarem-se as especificidades de cada grupo sociocultural, a partir 

de suas autoidentificações, pois a sobreposição de categorias não reforça laços identitários. 

Nesse sentido, observando o direito de autoidentificação da comunidade Caraíbas, como grupo 

social, devemos afirmar que ela é quilombola, pesqueira e vazanteira e não um ou outro. 

Apresentamos, assim, a comunidade a partir do enunciado jurídico de sua organização 

comunitária, o qual aciona múltiplas identidades: Associação Quilombola, Pesqueira, 

Vazanteira de Caraíbas. 

A comunidade encontra-se em processo de reconstrução histórica de sua memória 

coletiva. Vestígios foram identificados para a autodefinição de descendentes de quilombo – 

família/grupo social descendente de pessoas escravizadas. Tal situação é compreensível, devido 
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à “situação de amnésia estrutural em relação à história de escravidão das comunidades 

quilombolas”12, tal como o processo histórico de discriminação sofrida pelas comunidades 

afrodescendentes. 

Entre as memórias da comunidade, aqui captadas como importante, aponta-se a relação 

de parentesco com o quilombo gurutubano: “Nós tinha uma tia que era da família dos 

Gurutuba”13.  Costa Filho (2008, p.11) descreve o quilombo gurutubano como um território de 

numerosa ocupação territorial, tendo vinte e sete localidades ou grupos locais, situados na 

confluência dos municípios do centro norte-mineiro de Pai Pedro, Porteirinha, Jaíba, Janaúba, 

Gameleira, Catuti e Monte Azul. O mesmo autor aponta que muitas são as referências de 

comunidades negras rurais declaradas por informantes regionais como “gurutubano”. E não se 

trata apenas de processos migratórios de famílias ou grupo familiares para pequenas cidades ou 

outras regiões, mas, similarmente, de comunidades negras rurais inteiras que guardam 

proximidades estruturais com os Gurutubanos. 

 

[...] Em Bomborral, no município de Riacho dos Machados; nas periferias de 

Janaúba, os que se consideram os únicos Gurutubanos; os do Município de 

Grão Mogol; os de Verdelândia. Os de Serranópolis de Minas; os que se 

encontram em Brejo dos Crioulos (municípios de Varzelândia e São João da 

Ponte); os de Quilombo, localidade próxima à cidade de Pai Pedro; os de 

Tocandira (distrito de Porteirinha); os do município de Jaíba; os de Brejo dos 

Mártires (município de Monte Azul); dentre outras. (COSTA FILHO, 2008, 

p.64) 

 

Almeida Costa (2001 apud COSTA FILHO, 2005, p.12), em sua pesquisa antropológica 

com a comunidade negra rural de Brejo dos Crioulos, na divisa dos municípios de São João da 

Ponte e Varzelândia, no norte de Minas, por meio da análise da memória coletiva e genealogia 

das famílias, sinaliza a existência de um Território Negro Ampliado da Jahyba – área geográfica 

do vale do rio Verde Grande que foi denominada pela bandeira paulista, capitaneada por 

Mathias Cardoso de Almeida, ocupantes do alto/médio curso do rio São Francisco, em meados 

do século XVII. 

Nessa trama de parentesco de grupos sociais no norte de Minas, principalmente às 

margens do rio São Francisco, com o quilombo Gurutubano, pode-se aprofundar a compreensão 

da vinculação da comunidade Caraíbas com a identidade étnica quilombola. Por meio de laços 

de parentesco compartilhados com as diversas comunidades, certificadas nas margens direita e 

                                                           
12 COSTA FILHO, 2016. Oficina sobre os direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais em Buritizeiro. 

 
13 ROCHA, 2013. Observação do Diário de Campo. 
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esquerda do rio São Francisco14, que como ela possui a certidão de autoidentificação da 

Fundação Cultural Palmares (FPC), e também nelas se encontram informações de parentesco 

com o quilombo Gurutubano.   

Através da propositura de Almeida Costa (2001) sobre a existência do “Território Negro 

Ampliado”, no alto e médio São Francisco, no norte de Minas, buscamos uma visualização 

deste território georreferenciando as informações espaciais das comunidades quilombolas (ver 

mapa 03) 15 existentes, entre os meses de fevereiro e maio de 2016, considerando dados 

referentes a essas comunidades nos órgãos do Estado responsáveis pelos processos de 

regularização territorial das comunidades quilombolas: o  Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) e a Fundação Cultural Palmares (FCP). 

  Observamos que, entre as comunidades certificadas pela FCP, as que estão aguardando 

visita técnica da FCP, envio de documentos pendentes e as que já estão com processo de 

regularização aberto no INCRA16, tem-se um conjunto de 71 comunidades17 reivindicando 

território tradicional quilombola. Ao observar o quesito de localização dos municípios 

margeados pelo rio São Francisco, tem-se o conjunto de 34 comunidades. 

                                                           
14 Pereira (2013, p. 500-501), em sua obra Memorial de Januária, descreve que, em 1754, fora nomeado um capitão 

do mato para perseguir negros no Brejo do Amparo (atualmente distrito de Januária) e região. Só em Januária 

havia, em 1883, um contingente de 997 escravos e esse número oficial, pouco antes da abolição, não revela o 

percentual clandestino que existira pelos engenhos. 

 
15 Para elaboração do mapa – uma busca pela visualização cartográfica do Território Negro Ampliando no Norte 

de Minas de Costa (2001) –, foi utilizada como referência a lista dos municípios pertencentes à bacia hidrográfica 

do Rio São Francisco do CBHSF, a identificação dos municípios do norte de Minas do IBGE (2010), e a 

identificação das comunidades autoidentificadas com base nos dados da FCP de 2016. Utilizaram-se os dados do 

INCRA, que disponibiliza a lista nacional das comunidades com processo aberto no órgão. Porque, embora a 

autoidentificação seja o primeiro passo para dar procedimento ao processo de regularização fundiária, observou-

se que algumas comunidades com processo aberto no INCRA não se encontravam na lista da FCP. Aqui fizemos 

a sua inclusão, considerando que elas, ao iniciarem o processo de regularização no órgão competente, declararam 

sua autoidentificação. 

 
16 Obs.: No presente momento da escrita deste capítulo, em decorrência aos conflitos políticos do país, no cenário 

de impeachment do Presidente Dilma – e governo do presidente interino Michel Temer – em menos de um mês, a 

competência para titular as terras quilombolas fora transferida para o Ministério da Educação e Cultura, em seguida 

para Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e, atualmente, para a Casa Civil. As sucessivas mudanças 

evidenciam as indefinições que cercam a política quilombola do atual governo. 

 
17  Algumas comunidades, no decurso do processo de regularização do território, vão se compreendendo como um 

único quilombo/ povo, com várias comunidades. Desse modo, passam a ser apresentadas como um conjunto de 

comunidades, demandando um único território. Nesse sentido, deve-se compreender as constantes mudanças 

quantitativas (possível diminuição) de comunidades autoidentificadas, juntamente com o surgimento de novas 

autoidentificações. Deve-se observar também que alguns territórios quilombolas se localizam em mais de um 

município, como os quilombos: Gorutuba (Gameleiras, Jaíba, Pai Pedro, Porteirinha, Catuti, Janaúba, Monte 

Azul); Brejo dos Crioulos (São João Da Ponte, Varzelândia, Verdelândia); Limeira (São João Da Ponte, 

Varzelândia); Boa Vistinha (São João Da Ponte, Varzelândia). 
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Moradores nascidos entre os anos de 1980 e 1990, pertencentes às comunidades, 

afirmam, em depoimentos, que a memória só possibilita se lembrar dos antigos que já eram 

idosos, quando eles ainda eram crianças18. No cemitério da família Pereira dos Santos – da 

comunidade Capivara – encontra-se um túmulo de um dos entes ali enterrado, em que a 

identificação data nascimento em 1909 (Ver figura 01). 

Além da identidade étnica quilombola, a Comunidade Caraíbas identifica-se também 

como pescadora e vazanteira. As identidades de pescadores e vazanteiros, construídas na sua 

relação com o espaço ocupado, referentes ao trabalho – captura de espécies do rio e plantio nas 

vazantes – são permeadas de sentidos construídos no conhecimento tradicional na relação 

empírica com a condições sempre moventes do rio São Francisco: suas ilhas, suas vazantes e 

seus estoques pesqueiros, conferindo-lhes um modo tradicional de ser. 

                                                           
18 ROCHA, 2013. Observação do Diário de Campo. 

Mapa 03: Mapa – Quilombos no Alto e Médio São Francisco – norte de Minas Gerais. 
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De acordo com os moradores do lugar, antes do processo de conflito ambiental 

territorial19, a paisagem de ocupação do território era: moradia nas proximidades das margens 

do rio; utilização do rio para a pesca; plantio nas ilhas e vazantes. A mata – parte alta – servia 

de refúgio para os tempos de enchentes, para onde se mudavam nos tempos de cheias do rio, 

até poderem retornar para as suas proximidades. “A gente ia para a caatinga e ficava lá até o 

rio baixar20”. Tal dinâmica de ocupação do território é descrita por Oliveira (2005) como 

unidades da paisagem manejadas pelos vazanteiros como complexos: “terra-firme” complexo 

ilha, complexo rio. 

Embora não seja mencionada a identidade étnica indígena pelos comunitários de 

Caraíbas, é possível detectar traços indígenas, apesar de todo o processo de miscigenação em 

                                                           
19 Compreende-se aqui como conflitos ambientais aqueles que envolvem grupos sociais com modos diferenciados 

de apropriação, uso e significação do território, em que um dos grupos é ameaçado por impactos indesejáveis do 

modo de apropriação do outro. (ACSELRAD, 2004) 

 
20 ROCHA, 2013. Observação do Diário de Campo. 
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antigos moradores do conjunto de comunidades existente anteriormente ao processo de 

expropriação. Pereira (2013, p. 52- 54) aponta a existência de índios “dóceis”, os Tapuias, na 

margem direita do rio São Francisco, nas proximidades do seu subafluente, o rio Mangaí, 

descrita na carta de 1555 do Padre Navarro, capelão da expedição de Espinosa.  

Desse modo, Pereira (2013, p. 53) afirma que toda a região do São Francisco era 

dominada por índios. E estes, na condição de fugitivos do convívio escravizante dos brancos 

no litoral, acolhiam em suas tribos, nas margens do São Francisco: brancos fugitivos da 

“justiça”, ciganos e negros. Nessa perspectiva, o autor descreve, a partir de informações 

históricas, um domínio da região por parte dos indígenas: os Caiapós (em São Romão, 

Januária); os Tapuias (em São Francisco, Pedras de Maria da Cruz, Matias Cardoso); 

Chacriabás (Itacarambi, Manga, Matias Cardoso). Com a chegada dos bandeirantes, houve o 

extermínio dos índios, fator que possui tímida narração histórica, em meio a epopeias dos 

“conquistadores”, “povoadores” do norte de Minas.  

 

1.4 Processo de Desterritorialização: “Vieram e disseram que tinham comprado o lugar da 

gente” 

 

A partir da década de 1970, o conjunto das oito comunidades, entre elas Caraíbas, 

começaram a passar pelo processo de desterritorialização, com a expropriação das famílias por 

parte de fazendeiro que, com o argumento de que haviam comprado aquelas terras, obrigaram 

as comunidades a se retirarem do território.  

Haesbaert (2006) define a desterritorialização como o movimento pelo qual se abandona 

o território. Esse movimento se dá ligado ao movimento de reterritorialização, ação de 

reconstrução do território e, anterior a esses dois, está a territorialização, que é a construção de 

novos territórios. Tal processo pode ser identificado no conjunto de ações que caracterizaram 

os conflitos ambientais territoriais, ainda vigentes, que deflagram contínuos processos de 

desterritorializações, no entanto, com fortes reações dos comunitários que, em movimentos 

políticos identitários, pautam o direito do reestabelecimento das suas posses territoriais. 

 Diversas foram as práticas de tentativa de inviabilização de permanência no território, 

utilizando a violência: subordinação e exploração da mão de obra; derrubadas de casas; 

destruição de cemitérios; proibição de uso das margens do rio para a pesca; negação do direito 

de servidão e passagem, com o fechamento das estradas que davam à comunidade acesso à zona 



41 
 
 
 

 

 
 

urbana do município; e influências políticas que negam o acesso a programas sociais21, como o 

de acesso a construção de casas e de energia. 

 

O fazendeiro, primeiro obrigou as famílias a plantarem a meio, depois a plantarem o 

pasto para a fazenda. E quando as famílias não se sujeitaram mais a tal situação, 

começou a expulsá-las. O fazendeiro proibiu alguns projetos de construção de casa e 

a chegada de energia na comunidade. Propôs que se ele permitisse que a energia 

chegasse até a comunidade, as famílias beneficiadas teriam que estar de acordo com 

a condição de que, na falta do chefe da família, as terras seriam entregues a ele, o 

fazendeiro. Eu não aceitei, disse Senhor Valmir. Até hoje não temos energia. Sempre 

moramos lá, até que um dia chegou o fazendeiro dizendo que tinham documento das 

terras, Deus não deu documento para ninguém. Nós nascemos aqui. As águas do rio 

São Francisco não têm dono. Entrevista, Valmir Santos da Comunidade do 

Mangaí,49 anos [mar. de 2016]. 
 

 

Algumas famílias foram para a cidade, outras se refugiaram pelas ilhas. A maioria das 

famílias da Comunidade Caraíbas passou a residir nas ilhas da Capivara, do Balaieiro e da 

Coruja; outras, foram embora para outros municípios, como São Francisco, Itacarambi e 

Januária. Entretanto, as famílias residentes nas ilhas, ou na zona urbana de Pedras de Maria da 

Cruz, continuaram a resistência, fazendo constantes investidas para continuidade de ocupação 

do território em outros moldes, sempre na tentativa de retomada efetiva das margens do rio. 

A resistência ao processo de desterritorialização, expropriação/ esbulho das margens do 

rio, tradicionalmente ocupada, nos primórdios do conflito, não se caracterizou como uma 

organização coletiva das comunidades, deu-se muito mais a partir de núcleos familiares. A 

permanência de alguns desses núcleos, na atualidade, são indícios da existência de uma 

ocupação tradicional das múltiplas identidades, com as quais a Comunidade Caraíbas 

autoidentifica-se (Ver figuras: 02, 03). 

                                                           
21 Atualmente as famílias da Comunidade Caraíbas, mesmo tendo posse jurídica de parte do seu território, 

conquistado via o TAUS, não conseguiu acessar ao programa social Luz para Todos, embora tenha encaminhado 

os documentos há mais de dois anos junto ao órgão competente, a Cemig. A agroindústria de Banana, um dos 

atores a sobrepor o território, com atividades próximas as famílias, na margem do rio, possuem energia.  
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O núcleo familiar de Pedro Nicolau dos Santos e Santa Pereira dos Santos, reconhecido 

pela Comunidade Caraíbas como núcleo de resistência, fortaleceu o processo de sua retomada. 

De certo modo, a defesa da manutenção da posse territorial, ainda que apenas em parte, 

impossibilitou a configuração de uma desterritorialização por completo da ocupação tradicional 

da margem direita do rio, em Pedras de Maria da Cruz.  

 

 

 

O meu vô falou assim, quando o fazendeiro chegou, eles vieram para derrubar as 

casas, pedir para sair porque iam derrubar as casas, ia indenizar. Inclusive, para uns 

eles deram umas coisinhas; para outros, não deram nada. Aí eles chegaram e falaram 

para meu vô e meu pai que eles tinham comprado a fazenda e nós tinha que sair da 

terra. Igual meu vô era uma pessoa bem inspirado, bem assim, ele não tinha leitura e 

nada, mas era uma pessoa vibrada. Se ele falasse que era pedra era pedra, não tinha 

negócio de voltar pra atrás, não mijá pra trás não. Aí ele falou: moço daqui eu não 

saio. Posso sair daqui, mas só depois de que eu cortar um cado de gente na bala. 

Inclusive meu pai falou tumém que nós não ia sair não. Aí eles desceram para baixo 

falando para as outras pessoas que foram fracos demais, pessoas que não eram igual 

meu pai e meu vô inspirados e muito nervoso tumém, eles resistiam tudo que vinha. 

Entrevista: Luciana R. Santos Silva, 36 anos [nov. de 2013].  

 

Figuras 02, 03: Núcleo Familiar de resistência da Comunidade Capivara. 

 (A partir da direita: Olerina, Juscelina, Maria e Nicolau – filhos de Pedro Nicolau dos Santos e Santa 

Pereira dos Santos). 

Fonte: Letícia Rocha, 2014. 
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As famílias da Comunidade Caraíbas, ao longo de 40 anos, permaneceram no contínuo 

esforço de organização para a retomada do território. Uma tentativa de retomada ou 

reconstituição do seu território surge com o estreitamento de novas relações de algumas famílias 

com o Movimento dos Camponeses Pobres do Norte de Minas (LCP), em 2012, por três meses. 

Esse movimento já possuía uma área de 60 hectares (área localizada na mata) negociada como 

comodato junto ao INCRA e fazendeiro.  

Desse modo, com a LCP, em uma experiência entre o final de 2012 e o início de 2013, 

algumas famílias de Caraíbas passaram a residir a uma distância de 03 km do rio, longe das 

margens franciscana, na parte alta, utilizada pelas famílias nos tempos de enchente – antes da 

interferência pelo latifúndio, na dinâmica fluída de ocupação das comunidades. A dificuldade 

para exercer a pesca fez com que muitas famílias desistissem de acompanhar o movimento da 

LCP e continuassem a buscar outros caminhos para a retomada das barrancas do rio. 

 

Quando chegamos no acampamento, a gente encontrou algumas dificuldades, porque 

lá fica mais pro lado da mata, a parte alta da região, e sentimos dificuldade para 

trabalhar, pra descer para beira do rio para pescar e plantar as vazantes. Aí, tinha uma 

estrada que a gente usava para vim para beira do rio, logo que a gente começou a usar, 

o fazendeiro fechou, para a gente não passar, dificultou, nós tinha que de lá voltar para 

Maria da Cruz e de Maria da Cruz voltar para aqui de barco. Depois, quando fosse fim 

de semana, a gente voltava para Maria da Cruz e depois para o assentamento. Aí, nós 

tomamos uma decisão que não dava mais para nós, a gente pegou e veio embora para 

beira do rio, na ilha, de novo. A gente teve a ideia de formar um grupo de pessoas e 

procurar parceiro para apoio, para a gente retomar o lugar da nossa comunidade. 

Entrevista: João B. A. Silva, 42 anos [jul. de 2015]. 
 

Em junho de 2012, no cenário de divulgação da Campanha Nacional pela Regularização 

do Território das Comunidades Tradicional Pesqueiras – encampada pelo MPP – e consolidação 

do movimento em Minas Gerais, lideranças da comunidade Caraíbas reconhecem sua luta na 

proposta do MPP, passam a articular-se, politicamente, como movimento e a empreender ações 

de retomada do território.  Além disso, empoderando-se de “capital social”22, o que lhes aufere 

a possibilidade de remodelação das relações de poder que marcara o processo de expropriação 

sofrido pelas comunidades nos tempos pretéritos, pois: 

 

O poder não se adquire; é exercido a partir de inumeráveis pontos; as relações 

de poder não estão em posição de exterioridade no que diz respeito a outros 

                                                           
22 O termo Capital social é aqui compreendido a partir de Bourdieu que o define como conjunto de recursos atuais 

ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 

interconhecimento e de interreconhecimento ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, como conjunto de 

agentes que não somente são dotados de propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo observador, 

pelos outros ou por eles mesmos), mas também são unidos por ligações permanentes e úteis. (BOURDIEU,1980).  
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tipos de relações (econômicas, sociais etc.), mas são imanentes a elas; [...] onde 

há poder há resistência e, no entanto, ou por isso mesmo, esta jamais está em 

posição de exterioridade em relação ao poder (FOUCAULT, 1976 apud 

RAFFESTIN, 1993, p. 53). 

 

 

Em maio de 2013, trinta famílias ocuparam as margens do rio, reivindicando do Estado 

a regularização do seu lugar, restringido a sua dinâmica ocupacional no período de 

expropriação. A lógica que orienta o ato de ocupar tem como objetivo principal, segundo 

Marques (2004), criar um fato político, para que, a partir deste, inaugure um processo de 

negociação com o Estado.  

No lapso temporal de seis meses, a comunidade de Caraíbas – organizada como MPP, 

conseguiu, em outubro de 2013, a suspensão da ordem de despejo e, em dezembro do mesmo 

ano, conquistou o Termo de Autorização de Uso Sustentável da área (TAUS) em favor da 

comunidade – concedido pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU) de Minas Gerais 

(Ver figura 04). 
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Ao se articular politicamente como movimento, a Comunidade Caraíbas passa a 

empreender ações de retomada do território, explicitando-se o conflito ambiental territorial, o 

qual tem como ponto de partida o processo social e a existência de relações entre sujeitos 

sociais, indissociados do meio em que habitam (ZHOURI, 2014 p. 118). A comunidade “ao 

reivindicar justiça e propor alternativas para uma ocupação sustentável e democrática do 

território, faz avançar as fronteiras dos direitos” (LEROY, 2014, p. 44). 

 

A Secretaria de Patrimônio da União (SPU), por meio de seu superintendente 

em Minas Gerais, assinou nesta sexta-feira, 19/12, um Termo de Autorização 

de Uso Sustentável (TAUS) em favor da Associação dos Vazanteiros e 

Pescadores Artesanais da Ilha da Capivara e Caraíbas [...] O TAUS garante aos 

vazanteiros e pescadores o uso para moradia, pesca e agricultura sustentável 

de uma área de 2.043,45 hectares, o que corresponde, aproximadamente, a dois 

mil campos de futebol. As terras constituem patrimônio da União, já que 

constituída por terrenos marginais a rio federal (São Francisco) navegável, 

como também por ilhas situadas nesse mesmo curso d’água. [...] O instrumento 

do Termo de Uso registra que a concessão funda-se na “imensa potencialidade 

dos recursos naturais existentes às margens do rio São Francisco, como fator 

econômico capaz de contribuir decisivamente para a melhoria das condições 

de vida das populações tradicionais ribeirinhas (pesqueiras e vazanteiras), que 

promovem o aproveitamento racional e sustentável e ordenação do uso das 

áreas da União alagáveis, visando garantir a permanência da Comunidade dos 

Vazanteiros e Pescadores Artesanais da Ilha da Capivara e Caraíbas, para fins 

de moradia e uso sustentável dos recursos naturais por suas famílias 

ribeirinhas, como forma de compatibilizar a integridade do meio ambiente com 

o processo socioeconômico da região” (Equipe de Comunicação da 

SPU/MG).23 

 

Na atualidade, a comunidade tem a posse do documento do TAUS, que lhe concede 

parte significativa do seu território, identificado como áreas da União. Entretanto, passa pelo 

desafio da efetivação da concessão de uso, pois, na prática, convive com a sobreposição do seu 

território. Ademais, lida com o processo jurídico, por parte dos fazendeiros, de pedido de 

anulação do TAUS. 

O território reivindicado pela Comunidade Caraíbas ultrapassa as áreas de posses de 

alguns núcleos familiares e a área concedia pelo TAUS à Comunidade Caraíbas – às margens 

do rio. Este está dividido por um consorciado de quatro fazendas, que ocupam uma área de 16 

mil hectares. O INCRA de Minas Gerais, em vistoria realizada nas fazendas, em 2007, 

declaram-nas como Imóveis de Grandes Propriedades Improdutivas. Esse mesmo órgão 

                                                           
23 Notícia da Procuradoria da República de Minas Gerais veiculada nos meios de comunicação por ocasião da 

assinatura e entrega do TAUS, em dezembro de 2013. Disponível em: http://patrimoniodetodos.gov.br/. Acesso 

em: jul. de 2016. 
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entende que os quatro imóveis constituem um único imóvel, nos termos do artigo 4º da Lei n.º 

8.629/1993. 

 Uma das áreas, segundo certidão de registro de imóvel, tem sido utilizada como objeto 

de penhora, repetida vezes, por empresa com sede no Rio de Janeiro, que possui como atividade 

econômica o ramo imobiliário. O território em disputa é, segundo Santos (2008, p. 339), “ao 

mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente”. 

No processo de retomada do seu território, a comunidade Caraíbas tem, entre os sujeitos 

da retomada, idosos e adultos (na época crianças e adolescentes) que vivenciaram a situação de 

expropriação. A percepção de cada comunitário sobre a gênese da expropriação territorial se 

difere. Para alguns, foi um esbulho sofrido pelas famílias na chegada de outros que diziam ter 

comprado as terras que tradicionalmente ocupavam. Para outros, foi a má sorte de não terem 

recursos financeiros para pagar pelas terras, as quais não se sabe quando os seus antepassados 

nelas chegaram, consolidaram uma organização social, sem contudo, pagar por elas. 

Sobre o processo de expropriação, as percepções de que já possuíam o usufruto da posse 

territorial, conquistado já pelos seus antepassados, antes da chegada dos fazendeiros, no “lugar 

da gente”, convergem-se na memória histórica comunitária. Alguns sujeitos – fazendeiros – 

afirmaram que “compraram” aquelas terras, tendo assim, o domínio formal a se impor sobre 

um modo de ocupação tradicional, contrariando um modo comunitário de perceber as relações 

de uso do espaço. Josemar relata: “A gente acha que terra, água e ar ninguém é dono, quem é 

o dono é a natureza. Para as comunidades tradicionais, a terra não é para vender, é para todo 

mundo que está aqui em cima dela, Deus deixou para todos, não devia ter plaquinha de 

dono24”. 

 Na condição de domínio formal, uma das Fazendas, a Pedra de São João, tem sua 

primeira matrícula em 1978 – segundo certidão de cadeia sucessória (disponível no cartório de 

Imóveis de Januária –, o qual, de acordo com informações de funcionário, teve o início dos 

serviços cartoriais em 1918. Percebemos que o primeiro registro em cartório da fazenda 

coincide com a descrição da comunidade Caraíbas com a década de 1970, época em que 

começaram a sofrer o processo de expropriação, com a chegada de terceiros afirmando que 

haviam comprado aquelas terras. 

                                                           
24 Entrevista, Josemar Alves Durães, 56 anos [out. de 2016]. 
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   As datas de registro da fazenda e chegada de terceiros afirmando que compraram as 

terras dos comunitários de Caraíbas são adjacentes ao advento do processo de implementação 

da agricultura mecanizada no norte de Minas, por meio dos projetos propostos pela 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), para o desencadeamento do 

processo de “desenvolvimento” do norte do Estado de Minas Gerais, gerando o que foi 

conceituado por Costa (2000) como “o tempo do cercamento” de extensas áreas, através da 

grilagem de terra e, consequentemente, da expulsão de muitos coletivos tradicionais.  É 

marcante, no “processo do cercamento”, no norte de Minas, uma massa incontável de 

agrimensores, ou a serviço de fazendeiros, ou autonomamente, oferecendo os seus serviços a 

quem solicitar (MOREIRA, 2010. p.50), possibilitando a construção dos domínios formais a 

sobreporem o usufruto tradicional das terras. 

Pertinentes são as narrações de casos de antigos fazendeiros da região, como o narrado 

a mim, em uma das minhas idas a Pedras de Maria da Cruz, por ocasião dos trabalhos de 

pesquisa iniciados: em um táxi, um senhor, de aproximadamente 70 anos de idade, estava 

contando os caminhos traçados para garantir a sua posse formal de grandes extensões 

territoriais, muitas vezes intermunicipais. Narrava com orgulho que já foi dono de terras do 

município de Ibiracatu até Lontra e que, naquela época, as coisas eram mais fáceis para a 

aquisição de terras, bastava apenas pagar um agrimensor para emitir as plantas territoriais e 

começar a pagar o imposto daquelas terras.  

É importante registrar também que, na memória de alguns membros antigos da 

comunidade, as terras em Pedras de Maria da Cruz pertencem a Nossa Senhora da Imaculada 

Conceição, logo, seriam terras de santo. Em pesquisa na diocese de Januária, o bispo Dom José 

Moreira afirma não ter documentos das terras pertencentes à diocese a qual coordena, no 

município de Pedras de Maria da Cruz. Uma confirmação de tais memórias demandaria 

pesquisas mais aprofundadas nos arquivos públicos do estado da Bahia, que possuiu o domínio 

eclesiástico do lado direito do São Francisco, durante o período colonial, extinguido só após a 

criação da Diocese de Diamantina, em 1854 (PEREIRA, 2013).  Isso demandaria tempo e não 

é o objetivo da presente pesquisa. 

 Registramos, também, a queima do arquivo da Igreja Nossa Senhora do Amparo, em 

Brejo do Amparo, em 1834, e do Cartório de Imóveis, em Januária, em 1981. O primeiro 

incidente é registrado nas pesquisas de Pereira (2013, p.183) como esquema de grileiros 

poderosos para o apossamento de terras férteis.  
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1.5 Etnografando o “lugar da gente” 

 

Os espaços domésticos dos comunitários de Caraíbas, lugar de moradia, deixam penetrar 

nas suas rotinas a expressão do espaço social, lugar de trabalho. As características 

socioeconômicas traduzem uma inserção vulnerável no espaço das famílias e demonstram como 

a base existencial corre severos riscos de exclusão social, ora pela diminuição dos estoques 

pesqueiros devido ao processo de poluição do rio e outras situações, ora pelas disputas 

territoriais que inviabilizam o consorciamento de atividades, pelas diversas unidades de 

paisagens do seu território. 

É do espaço doméstico que emergem racionalidades que predispõem os membros a 

assumirem certos papéis, ao exercício de certas atividades, movidos pelas relações de 

parentesco de afetividade, de gênero, por mecanismos específicos de poder (VALENCIO, 2007, 

p.43). As famílias de Caraíbas têm o perfil nuclear (pai, mãe e filho), de modo geral, a chefia 

da casa compete ao homem, sem que isso signifique a ausência da mulher nas atividades 

econômicas, seja como parceira de pesca do marido ou mesmo como sujeito a exercer 

individualmente a atividade, conforme organização das famílias, na busca de otimização da 

renda (ver figura 05). 
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 Atualmente, a comunidade é composta por cerca de cinquenta e quatro famílias 

(considerando as que estão nas ilhas). Elas são identificadas como agentes de socialização, 

principalmente no aprendizado da atividade da pesca, na “ciência do rio25”. É frequente a 

afirmação: “Eu aprendi a pescar com o meu pai26”.  Quanto à escolarização formal, há um 

déficit educacional entre os jovens e adultos. Isso se deve, também, à dificuldade de a proposta 

educacional não dialogar com o tempo que rege a vida das famílias de pescadores e o processo 

de expropriação. 

A comunidade de Caraíbas, reunida como sujeito de uma identidade coletiva, redesenha 

seu histórico de ocupacional a partir da dinâmica de construção da cartografia social27. Tal 

dinâmica caracterizou-se pelo estímulo à memória coletiva, focalizando as percepções e 

representações da ocupação do espaço antes e depois do conflito de sobreposição do território 

da comunidade (Ver mapa 04). 

 

                                                           
25  Observações do Diário de Campo, Rocha, 2016. 

 
26 Idem. 

 
27 A Cartografia Social ou Nova Cartografia é uma área do conhecimento cartográfico que possui um grande apelo 

social devido ao fato de dar poder aos povos tradicionais em situação de risco territorial. Nesse sentido, está em 

curso no Brasil o projeto “Nova Cartografia Social”. Inicialmente na Amazônia e depois em outras regiões do país, 

vem sendo desenvolvido desde 2005. O projeto objetiva mapear e identificar grupos sociais pouco conhecidos, 

dando-lhes visibilidade, no que diz respeito a sua história, conflitos, reivindicações etc. O Projeto combina técnicas 

de mapeamento com atividades participativas, em reuniões para discutir temas sobre a realidade local, cria 

condições para que cada comunidade tradicional possa se autocartografar e leva em conta o que de fato é essencial 

e relevante para elas. Como produto dessas experiências, foram publicados mapas, livros e fascículos, que 

constituem um registro desses grupos sociais e contribuem para orientar a elaboração de políticas públicas para a 

região. O projeto foi elaborado e coordenado pelo Antropólogo e Professor Dr. Alfredo Wagner Berno de Almeida. 

Disponível em: < http://www.itcg.pr.gov.br/>. Acesso em: jun. de 2016. 
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Mapa 04: Mapa – Cartografia social da Comunidade Caraíbas. 

Fonte: Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil: Comunidade Quilombola Pescadora Vazanteira de Caraíbas, 2017. 
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No encontro das memórias, acionadas na proatividade da construção da cartografia 

social, reconstituiu-se o histórico de ocupação territorial da Comunidade Caraíbas28, que 

explicita um “processo de socialização da natureza – ação pela qual um grupo humano age 

sobre uma porção da natureza e a maneja, transformando-a de algum modo” (BRANDÃO, 

2015, p.74).  

A comunidade descreve o seu território como espaço tradicionalmente ocupado, 

localizado entre a margem direita do rio São Francisco até os limites da estrada rural Minas, 

MG 161. Nesse espaço por ela habitado, realiza um uso múltiplo e complexo dos ecossistemas 

locais, reconhecendo como principais ambientes da paisagem: o rio, as barrancas, as vazantes, 

as lagoas (o vazantão), os sangradouros, a mata e as ilhas, “de maneira concomitante com o 

exercício diferenciado do trabalho produtivo, criou-se um espaço de vida e atribuiu a ele 

símbolos, sentimentos e significados” (BRANDÃO, 2015 p. 87). Assim, o “lugar” tornou-se 

“da gente” e foi nomeado como Comunidade Caraíbas. 

 

a) O rio 

 

À margem direita do rio São Francisco, a Comunidade Caraíbas consolidou um modo 

de vida de ser e estar coordenado por atividades materiais e espirituais, com lastros na tradição 

(SORRE, 1984 apud BRANDÃO, 2015, p.70) que lhe assegura a permanência no seu “lugar.” 

Na relação com o complexo rio, as famílias de pescadores acionam sua identidade 

pesqueira praticando o ofício de captura de espécies para a comercialização e sustento familiar, 

revelando grande conhecimento a respeito do comportamento dos peixes, do próprio rio e de 

seus ciclos naturais (ver figura 06). Luciana relata: “A nossa vida, a gente nasceu e vai morrer 

pescando. A pesca é uma cultura. É a vida da gente, é o que a gente sabe fazer, falta a educação 

para a gente ficar melhor. A gente, que é pescador, não consegue viver bem na cidade grande, 

a gente tem que morrer na beira do rio29.”  

                                                           
28  Este mapa faz parte da Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Rio São Francisco, 

coordenada por Alzení Thomaz e Juracy Marques, inserido dentro do Projeto Nova Cartografia Social dos Povos 

e Comunidades Tradicionais do Brasil, coordenado pelo antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida. 

 
29 Entrevista – Luciana Rodrigues dos Santos, 36 anos, março de 2016. 
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Uma das consequências do conflito ambiental enfrentado pelas famílias que não se 

furtara às ameaças ou mesmo as que se refugiaram nas ilhas foi o não acesso à educação formal. 

“O fazendeiro tirou a minha leitura30” é memória de um direito negado, sempre acionado em 

falas públicas por membros da comunidade ou manifestas com pesar na descrição oral do seu 

modo de vida. Se por um lado lhes foi negado o direito de codificar ou decodificar a palavra 

escrita, o seu modo de vida lhes dá condições de pronunciarem a “ciência do rio”.  

Nesse processo de aprendizagem, com a unidade doméstica, cabe também a natureza o 

papel do mestre e, entre os pescadores e pescadoras, alguns se destacam no “aprendizado com 

a natureza” sobre o rio e o comportamento alimentar e reprodutivo dos peixes. Manusear o 

barco, a rede e os remos são descritos como rituais de passagem de pai para filho, que se dão 

no cotidiano, que passam silenciosos aos olhos, e na temporalidade. 

 

 

                                                           
30 Entrevista – Luciana Rodrigues dos Santos, 33 anos, [jun. de 2013]. 

 

Figura 06: Casal chegando da atividade da pesca (Sheila e Nego). 

Fonte: Letícia Rocha, 2014. 
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[...] Tem pescador que conhece também o local onde o peixe está, como vai chegar lá, 

antes de o peixe perceber o pescador, né? Aí chega ali, o que tiver naquele bolo ali, 

pega. Não é todos os pescadores que conseguem identificar esses locais. Isso não é 

coisa que se aprende, assim, da noite para o dia. É convivendo com a natureza. Um 

pescador não ensina o outro pescar não. Isso é coisa que você lida com a natureza. 

Você vai aprendendo de acordo com a natureza. Não tem professor de pesca. Pra mim, 

o que meu pai passava para mim e o que eu aprendi com ele, ensinava alguma coisa, 

o básico, você manusear o barco, lançar a rede. Mas cada dia que passa, cada época 

do ano que passa tem uma coisa diferente na natureza. Você precisa estar atento aquilo 

ali. Aprende com a natureza, pescaria você aprende é com a natureza. Entrevista – 

João Batista Antônio da Silva, 42, [mar. de 2016]. 

 

No bojo da tradicionalidade que permite apreender da natureza, o rio é identificado 

como matriz pedagógica no processo de educação dos pescadores/as (SANTOS; ROCHA, 

2015). Como matriz pedagógica, modela o ser humano aos seus semelhantes comunitários, 

juntamente com sua canoa e outros elementos constituinte do seu “lugar”, uma vez que a sua 

relação com o rio é momento de constante aprendizagem. 

O reconhecimento entre o seus, de ser um “bom pescador31” – aquele que obtém êxito 

na captura das espécies – é um prestígio social que decorre da sua capacidade de aprendizado 

com a natureza. E o ato de apreender da natureza, que não é estático, é uma conquista pessoal 

e contínua nas lições cotidiana da lida no rio. 

 

 

Tem pessoa que fala: o pescador fulano é esperto, não porque é esperto, ele sabe 

pescar mais que os outros, ele é mais inteligente porque ele vai acompanhando a forma 

como a natureza vai fazendo a mudança. Ele vai adquirindo essa experiência com a 

natureza. Tem outros pescadores que não sabem lidar com isso, não têm a mesma 

facilidade de pegar peixe como outros. Não existe isso de pescador ensinar outro. 

Você pode ensinar o básico, como é que remenda uma rede, como é que lança uma 

rede. Mas o momento certo que o peixe vai sair, a hora da noite que o peixe está 

andando, você só aprende isso fazendo. Entrevista – João Batista Antônio da Silva, 

42, [mar. de 2016]. 
 

A atividade da pesca é realizada, em grande parte, em embarcações acima de seis 

metros, movidas por motores rabetas. Ela é praticada no rio São Francisco, as famílias da 

comunidade indicam também o rio Pardo, a Barra dos Patos e proximidade do rio Pandeiros (a 

pesca no rio Pandeiros só é permitida a uma certa distância após a sua foz, no rio São Francisco). 

Geralmente, a atividade da pesca é praticada em duplas, tendo uma pessoa responsável 

pelo controle do motor e direção do barco – “o piloto” –, e a segunda pessoa encarrega-se do 

manuseio dos instrumentos para a captura das espécies – “o proeiro”. 

                                                           
31 Observações do Diário de Campo, Rocha, 2016. 
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  Cada tarefa desenvolvida – pilotar o barco e manusear os instrumentos de pesca – tem 

sua importância para o sucesso da captura das espécies, por isso requer relações de afinidades 

construídas, que possibilitam o bom êxito na atividade da pesca. A troca de parceiros requer 

tempo de entrosamento. 

 

Eu sempre acostumei a pescar de dois, mais Rogério. Quando a gente sai para pescar, 

não precisa estar discutindo a pescaria. A gente já se conhece desde pequeno 

pescando, né? Só de um olhar para o outro já sabe o que está dependendo para ser 

feito... Quando você vai pescar mais um outro companheiro, às vezes, gasta muito a 

mente ali explicando para o outro o que que tem que fazer. Apesar que tem de aprender 

[...], mas fica com o sentido muito voltado, não sabe se prepara a tralha, fica olhando 

se já está passando do lugar, coisa e tal. Quando pega um companheiro novo de pesca, 

às vezes ele não conhece de pesca e demora entrosar na pesca. Aí, quando você está 

de cabeça baixa catando uma tarrafa, às vezes o ponto de jogar a tarrafa é ali, quando 

dá por fé, o cara já passou, está a umas três distâncias do lugar de jogar a tarrafa. Já 

bagunçou no lugar, quando você volta, consegue encostar o barco para jogar a tarrafa, 

já não tem mais nada. O peixe já escapou. Entrevista, João C. Silva, 41 anos [mar. 

de 2016].  
 

Nesse sentido, as duplas de pescas são consolidadas através da relação de parentesco e 

amizade, o que permite que entre a díade pesqueira seja possível a compreensão da “ordem 

silenciosa”. Por exemplo, aquele momento, durante a pesca, em que o proeiro, avistando um 

cardume, posiciona-se na proa do barco para dar o lance, isso porque o piloto já compreendeu 

a “comunicação de conteúdos implícitos no olhar”, informado de modo lacônico, através de 

uma expressão corporal, a posição desejada e necessária do barco para a garantia de um bom 

lance. 

 

Eu mais o Rogério somos assim, eu fico no piloto, conheço o trajeto nosso. Só de ele 

subir na proa do barco eu já sei que mais ou menos a dez metro, eu já sei onde ele 

pensa em jogar a tarrafa. Eu sei a distância que tem que rodar o barco, a posição mode 

ele soltar a rede. É difícil errar a base do lugar que vamos soltar a rede, do lugar exato 

para caber a rede. A gente costuma pescar dessa forma, quando vai com outro, sente 

dificuldade. Até mesmo na hora de colher um peixe, na hora de colocar dentro de um 

barco, às vezes você não sabe se vai colher o peixe, você olha para o cara lá atrás, 

mode ele colocar o barco na posição. Na medida que a rede vai saindo da água é que 

a gente já vai observando, que o peixe está por ali, só no catar da rede dele, eu consigo 

saber que está vindo alguma coisa ali – peixe ou pau, o peixe o proeiro dar uma 

manifestação diferente – satisfação diferente. Quando é um pau, fica mais 

desanimado, sabe que é uma coisa que não tem futuro. Quando a gente vê a adrenalina 

do proeiro (proeiro – quem lança a rede), a gente já sabe que é alguma coisa do 

interesse da gente. A gente faz de tudo para colocar o barco, para não deixar que o 

peixe vá embora [...]. Entrevista, João C. Silva, 41 anos [mar. de 2016].  
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Outros fatores que justificam o exercício da atividade em dupla é a otimização do tempo, 

maior quantidade na captura das espécies e o empreendimento de menos esforço físico, uma 

vez que os esforços são divididos. 

 

[...] São as desvantagens você precisa tirar uma água do barco, enquanto um cuida da 

rede, o outro está tirando a água do barco. Quando o cara está sozinho, ele faz tudo 

isso, ele sente mais cansado no final do dia. De acordo com a pescaria, mesmo que 

pesca sozinho, pode ter a mesma quantidade de captura. Mas pode conseguir menos, 

porque se cansa mais e vai embora cedo. O que pesca de dois tem mais tempo, cansa 

menos e consegue jogar mais lance. O que pesca sozinho, gasta mais tempo, se cansa 

mais e pode ir embora mais cedo. O cara que pesca sozinho, o tempo que ele está 

tirando o peixe da rede, ele já perdeu o tempo de estar soltando de novo. Enquanto um 

está tirando o peixe, o outro já está conduzindo o barco para o lugar para lançar de 

novo. Entrevista, João C. Silva, 41 anos [mar. de 2016]. 

 

Os instrumentos para a atividade da pesca mais utilizados pelos pescadores da 

comunidade são redes, tarrafas e anzóis. Os três instrumentos são utilizados em uma mesma 

pescaria, conforme o movimento das espécies nas águas, conhecimento adquirido na prática 

cotidiana desses atores do rio. 

 

A rede a gente lança ela nas águas, né? Para conseguir capturar o peixe, mas quando 

ela não está legal, não está desenvolvendo mais, às vezes a gente está perdendo muito 

tempo. Aí a gente recolhe a rede, deixa no barco e começa a utilizar a tarrafa. Às 

vezes, o peixe não está muito legal no meio, a gente utiliza a tarrafa no beiradão 

jogada, para conseguir pegar o peixe. Para a gente tirar a alimentação e conseguir 

vender também (Entrevista com a dupla de pesca: Entrevista com a dupla de pesca, 

João C. Silva, 41 anos e Rogério da C. Silva, 34 anos [mar. de 2016]). 

 

O uso do instrumento para a pesca também caracteriza a técnica utilizada na atividade 

pesqueira – modo empregado na captura das espécies. As técnicas: pesca de arrasto, pesca de 

tarrafa, pesca de galho e pesca de anzol são as mais utilizadas pela comunidade. Rogério 

explica: “A gente pratica mais a pesca com malha, de rede de malha, tarrafa, o anzol – tipo de 

galho. A gente põe uma isca de armadilha e o peixe mais graúdo vem e pega a isca, acaba 

ficando no anzol32”. Outras técnicas foram coletadas na memória coletiva de alguns pescadores 

da comunidade, formando um conjunto de quinze técnicas, sendo alguns instrumentos 

utilizados em mais de uma modalidade (Ver quadro 01 – construído a partir do relato de João 

B. Silva, 42 anos, mar. de 2016):  

 

 

                                                           
32 Entrevista, Rogério Conceição Silva, 34 anos [mar. 2016]. 



56 
 
 
 

 

 
 

 

 

Quadro 01: TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS NA ATIVIDADE DA PESCA 

 

 

Técnica/ 

Instrumentos 

 

Procedimento 

 

 
 

Pesca  

de Arrasto 

 

Instrumento: 
rede 

 

Geralmente praticada por duas pessoas. Lança-se a rede atravessada no rio. Tal prática 

requer uma área monitorada, no sentido de não acumular entulho (algum tipo de madeira) 

que impeça o lançamento da rede. 

 

 “Tem que ser cuidada antes, não é qualquer lugar que você chega no rio e faz essa espécie 

de pescaria não. O arrastão, porque você tem que cuidar bem daquela área”. 

 

 

 

 

Pesca  

de Marim 

 

Instrumento: 
rede 

 

A diferença desta modalidade para a pesca de arrasto está no lançamento da rede em águas 

lênticas. Precisa de quatro pescadores que, com a rede, faz um círculo, inviabilizando a 

fuga das espécies. 

 

 “Aí vai puxando pro seco as duas pontas. Uma de um lado e outro do outro. Aí o peixe 

vai ficar tudo ali dentro. Aí é só despescar a rede”. 

 

 

Pesca  

de Caceia ou 

Rede Boiada 

 

Instrumento: 
rede de menor 

porte 

 

É a técnica que melhor possibilita pescar sozinho. O nome caceia é devido à utilização de 

uma rede menor que a utilizada no arrasto. Ela é utilizada mais nas proximidades do 

barranco do rio ou beiradas das praias.  

 

“Ela não escala muito peixe que está no meio do rio. E, também, ela não vai arrastando 

no chão, ela vai mais alta. Então, ela não é arrastão por causa disso”. 

 

 

 

Pesca Armada/ 

de Armadilha 

 

Instrumento: 

 a mesma rede 

utilizada para o 

Arrasto e a 

Caceia. 

 

Esta técnica recebe o nome devido ao procedimento da construção de armadilha para a 

captura das espécies. A armadilha é construída com a rede junto a uma madeira fixa na 

barranca do rio. 

 

 “Você tem que enfincar uma madeira no barranco, que eles chamam de mourão, finca de 

mão mesmo na lama. E aí vai lançando ela em água parada, e aí ela vai ficar ali armada. 

Ela se chama armadilha porque ela fica ali esperando o peixe”.  

 

 

 
Pesca  

Anzol  

de Galho 

 

Instrumento: 
anzóis, corda 

nylon n.º 3 

 

 

Pratica-se esta técnica utilizando um anzol preso em um galho por uma corda. Conforme 

o tamanho do anzol utilizado, será o tamanho das espécies capturadas. 

 

  

 

“É um anzol preso em uma corda, aí você pega peixinho pequeno como isca: curimatá, 

traíra, lamprão, sarapó, o cari.  Dá para pegar surubim, quando o anzol é grande”. 
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Pesca 

Anzol  

de Caboclo 

 

Instrumento: 
corda fina e 

anzóis 

 

 

Utiliza-se uma corda de aproximadamente 30 metros, na qual são fixados vários anzóis 

pequenos. Uma das pontas da corda deve ser amarrada a uma pedra.  

 

 

“Você joga a pedra e ela vai sozinha como se você estivesse lançando um molinete, ali 

espalha os anzóis. Capturam mais mandi e gongó”. 

 

 

Pesca  

Anzol  

de Groseira 

 

 

Instrumento: 

corda, anzóis, 

boias de 

sinalização, duas 

pedras. 

 

É o mesmo procedimento e utilização de instrumentos que o Anzol de Caboclo, porém na 

groseira usa-se uma corda maior. E cada ponta deverá ter uma pedra amarrada, com boias 

de sinalização, o que possibilitará a sua identificação quando soltas no rio.   

 

 

 “[...] Aí fica lá no chão lá. Aí você chega tira umas das pedras daquelas e vai colhendo 

os peixes nos anzóis. Tira todo peixe, pega os anzóis”. 

 

 

 

 

 

Pesca 

Anzol  

de Espinhel 

 

Instrumento: 

corda, anzol, 

boia de 

sinalização, 

galho de madeira 

e uma pedra. 

 

Utiliza-se uma corda de aproximadamente vinte e cinco a trinta metros, na qual se fixa 

vários anzóis. Uma ponta da corda é amarrada a uma madeira que deverá estar fixa no 

barranco do rio e na outra ponta amarra-se uma pedra e coloca uma boia de sinalização – 

essa segunda ponta com a pedra deverá ser colocada no rio, de forma que a corda esteja 

esticada.  

 

“Pode amarrar em um galho dentro da água, ou em uma estaca para segurar. Aí você 

rema para fora, contra as águas assim e solta a boia de sinalização, a pedra tem que ser 

bastante pesada. Coloca os anzóis com as iscas e deixa lá, essa já é mais flutuante”. 

 

 

 

Pesca de Flecha 

 

Instrumento: 
flecha 

 

 

Consiste em capturar as espécies com uso da flecha, exigindo muita prática.  

 

 “[...] É o mesmo estilo que os índios usam, aquela flecha que usa para capturar bicho no 

mato. Nós aprendemos a usar ela para o peixe. Quando os alagadiços estavam cheios 

aqui, fica muito peixe, né?” 

 

 

Pesca 

 de Chuncho 

 

Instrumento: 

chuncho 

 

 

 

Utiliza-se uma madeira com uma ponta de ferro afixada para lançar sobre a espécie.  

 

“Prende uma ponta de ferro em uma madeira e sai por dentro do mato, dentro da água, 

como tem muito peixe a gente acerta eles e vai colocando em uma vasilha e tem vez que 

pega um saco, dois sacos de peixe só com esse negócio”. 

 

 

 

 

 

 

Pesca de Cerco 

 

Instrumento: 
aguapés e outras 

vegetações 

 

Esta técnica era praticada em lagoas e exigia a participação de no mínimo 40 pessoas. 

Consistia na construção de várias redes/ peças com a vegetação, todo material orgânico da 

própria lagoa. Essas partes deverão ser fixas, com estacas no fundo da lagoa. Tal 

procedimento deverá ser aplicado na parte mais funda da lagoa, de modo que se construa 

um círculo/curral, deixando uma abertura. Depois, em uma distância de 50 metros da 

abertura deixada, os pescadores, com a utilização de varas, vão movimentando a água de 
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aquáticas das 

lagoas, estacas. 

modo que as espécies se refugiem em direção ao cerco. Em certo momento, com outra 

peça, deverá ser fechado o círculo/curral, em que se encontrará as espécies refugiadas. 

 

 

“... Essa é a mais bonita que tem. Você chega em uma lagoa que tem muito peixe. Nós 

hoje não temos ninguém que sabe marcar cerco”. Quem coordenava uma pescaria de 

cerco, a gente chama de Cabeça, que é uma pessoa que tem bastante experiência... 

Normalmente ia mulher, mas eram mais homens e menino – rapazinho aí. É um processo 

que dava muito trabalho [...]. É feito um curral dentro da água, em uma parte da água e 

sem muito barulho. Vai pegar os aguapés com os obstáculos que tiver ali e fazer tipo um 

pavio bem grosso assim. E vai enrolando, tipo um pavio mesmo, vai fazendo aquele tubo, 

bastante grande, tem que dar quase 500 metros de comprimento. Aí chega um momento 

que o Cabeça sabe a hora certa que vai levar as paredes que chama, leva as peças prontas, 

aquele paviozão. Junta todo mundo e vai um atrás do outro. Empurrando aquele troço lá 

para o ponto, aí vai fazendo em forma de um curral, faz na parte funda da lagoa. A parte 

que ele percebeu é a parte rasa, onde o peixe está fazendo a movimentação, então pega a 

parte funda e faz um curral, aí chumba no chão, são feitos de material orgânico que estão 

dentro da água, que faz uma espécie de tecido – tipo pavio, coisas de rama, pega terra 

barra no fundo. Tem que mergulhar, pois tem que colar no chão, é feito de coisas da 

própria natureza mesmo [...]. Aí finca estacas nele para ficar ligado desde o chão até a 

superfície em cima e vai. Pega esse material todinho e cerca. Na parte que estava raso 

onde percebeu o peixe fica aberto. Aí sai de perto do cerco. E aproximadamente uns 50 

metros. E todo mundo, com vara, faz um cerca de gente dentro da água, e começa 

andando, entrando em direção da porteira e vai batendo na água, fechando o cerco para 

os peixes, ali vai muito peixe, mas muito peixe para o curral. Ai uns pega e caba de fechar 

o círculo, com a parte que estava aberta. Aí chumba as partes, que ligar da superfície até 

o fundo. Aí o peixe está preso. Você faz o cerco na parte fundo, em silêncio, e o peixe está 

comendo na parte rasa. Quando você movimenta na parte rasa, a ideia dele é fugir para 

o fundo, chega lá tem um cerco, ele fica encurralado e não pode voltar para o raso. Aí 

tem que tirar o aguapé, limpar dentro do cerco. Isso dura um dia. Menos de 40 pessoas 

não dá para fazer um cerco”. 

 

 

 

Pesca de Balde33 

 

Instrumento: 
balde sem fundo 

 

Com um balde sem fundo, rapidamente emerge-o na lagoa de modo a conseguir prender 

alguma espécie na mediação circular do balde. 

 

 “Pesca de balde você coloca o balde sem fundo no chão da lagoa e olha para ver se não 

tem peixe. Aí vai e pega o peixe. Nos pés das moitas você coloca o balde. Depois mexe 

dentro com a mão para ver se tem peixe”. 

 

 

Pesca de 

Terrenia34 

 

Instrumento: 
linhada, anzol 

 

Uma linhada deverá estar iscada com um mandi. Essa linha deve ser solta na água com o 

barco em movimento. 

 

 “Você isca o mandi no anzol amarrado em uma linhada, aí você joga o anzol na água e 

sai puxando, aí as piranhas vêm e boca o anzol. Cada vez que você faz um movimento com 

a linhada, o mandi canta e atrai outras espécies”. 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Relato, Daniel Pereira Ramos, 21 anos, jul. de 2016. 

 
34 Idem. 
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Pesca de 

Linhada35 

 

Instrumento: 
linhada, anzol 

 

 

É o mesmo procedimento da pesca de Terrenia, porém o barco deverá ficar parado. 

 

 “É diferente da pesca de terrenia, porque o barco deve estar portado”. 

 

 

Tinguizada36 

 

Instrumento: 

Raspa da casca 

da árvore 

Tinguí 

(Dictyoloma 

vandellianum) 

 

Pesca coletiva realizada nas lagoas com a utilização de raspas da arvore tingui (planta 

tóxica que diminui o nível de oxigênio da água deixando os peixes “bêbados”). 

 

 

“[...] Tem uma árvore na comunidade, Tinguí, que os antigos usavam tirar a raspa e jogar 

na lagoa para embebedar o peixe, aí ele boiava, facilitava a pescaria. O nome era 

tinguizada. Meu pai falava muito, meu tio, ainda fala desta pesca aí.” 

Org.: ROCHA, 2016. 

 

 

Para a modalidade da pesca de arrasto, é preciso uma “área de lance” ou “área de arrasto” 

(os dois termos são utilizados pelas famílias pesqueiras). Essa área corresponde a um espaço de 

um a dois quilômetros dentro do rio, pois “a medida do pescador não é o metro, é a braça. 

Uma braça dá mais de um metro. Tem rede aí de 130 braças, 140 braças, mas elas são no 

máximo 160 braças. Então, ela dá muitos mais de 300 metros.” 37, afirma João Carlos. Essa 

área é cuidada por um coletivo que garante que ela seja mantida em condições adequadas para 

a prática da técnica de arrasto.  

 A área de arrasto da comunidade encontra-se entre a ilha da Capivara e a margem direita 

do rio São Francisco. Ela foi “conquistada” em 1961, por uma geração anterior a maioria das 

famílias que, hoje, fazem uso dela. Diz-se que foi conquistada porque se trata da iniciativa de 

um coletivo – grupo de pescadores ligados por vínculos de parentesco e amizade, organizados 

para, através da limpeza de uma área, constituí-la como posse coletiva, de uma área no rio 

propícia para a prática da pesca de arrasto – e nem sempre essa iniciativa poderá adquirir êxitos. 

Quando a área ainda não é utilizada, ela possui inúmeros empecilhos para o arremesso 

das redes, logo, é inviabilizada para a pesca de arrasto.  A conquista de uma nova área nem 

sempre é possível, pois, às vezes, o coletivo se desafia a conquistar novas áreas, entretanto, o 

                                                           
35 Idem. 

 
36 Ferreira (2013) menciona que, em 1555, Pe. Navarro, em seus relatos sobre a Expedição de Espinosa, narra a 

utilização desta técnica de pesca no rio Mangaí pelos índios Tapuias, ali encontrados (proximidades da comunidade 

Caraíbas). 

 
37Entrevista concedida por João Carlos Silva, 41 anos [mar. 2016]. 
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“lugar”, desejado pelo coletivo é o vencedor. “No ano passado a gente tentou fazer outro ponto 

de arrasto, gastamos tralha, dias de serviço, no final o lugar venceu, não demos conta de 

limpar, o cansaço venceu. Não demos conta. Tem isso também”38, afirma ainda João Carlos. 

Habitualmente, a cada ano, a área deve ser limpa, receber a manutenção da limpeza, 

para que não acumulem empecilhos (geralmente galhos de árvores) para o lançamento das 

redes. A participação na limpeza anual da área, em geral no mês de março, “mês em que o rio 

está baixando as águas”39, mês em que a atividade da pesca é liberada40, é uma ação marcada 

pelo perigo do mergulho a uma profundidade entre quatro a cinco metros, sem o auxílio de 

equipamento para respiração41. Desse modo, a limpeza de arrasto garante não só a manutenção 

necessária da área a cada ano, como também renova os direitos familiares (pescador e 

pescadora) de uso da área. É importante ressaltar que os direitos de apropriação do coletivo 

sobre a área de arrasto é apenas no uso da técnica de arrasto, sendo esta utilizada para outras 

técnicas por diferentes sujeitos e coletivos. 

 

A limpeza de arrasto é porque na época da cheia acostuma cair muitas árvores e 

barreiras, e as árvores ficam paradas no arrasto. Quando chega o começo da pesca, 

termina a piracema, sempre os arrastos estão sujos, então tem que fazer a limpeza do 

local, tirar aquele pau que vai atrapalhar a rede passar. Aquele giro que a gente faz no 

arrasto, né? Aí tem que ir todo mundo fazer limpeza naquela área, todos os que pescam 

na área. É uma limpeza que depende de força. Às vezes acontece que tem sujeito que 

não quer ajudar na limpeza. Mas a regra é: quem não participou na limpeza do ano, 

não pesca na área. E todos que fizeram a limpeza são vigia do lugar. A limpeza é um 

trabalho caro e perigosíssimo. Você tem que mergulhar para amarrar o pau, para tentar 

puxar no barco, é vinte segundos que você gasta de mergulho, para descer uma 

profundidade de quatro a cinco metros, amarrar e voltar. E você nunca sabe o que te 

espera lá. Quando um companheiro desce é um silêncio total dentro do barco, a gente 

fica com o coração na mão, não para nem para conversar, enquanto o companheiro 

não volta, porque são vinte segundos que pode acontecer o pior, como já aconteceu 

com muitos pescadores de ir e não voltar. Quase todo ano acontece de alguém morrer 

                                                           
38 Idem. 

 
39 Idem. 

 
40 Os governos federal e estadual instituem durante a piracema (tempo de acasalamento e reprodução dos peixes) 

o período de defeso para rios e águas continentais. O período é de 1º de novembro a 28 de fevereiro do ano 

subsequente. No Estado de Minas Gerais é permitida apenas a pesca com limite de quantidade para espécies 

exóticas (de outros países), alóctones (de outras bacias brasileiras), híbridos (produzidos em laboratório), além de 

poucas espécies autóctones (nativas da bacia). Disponível em: http://www.ief.mg.gov.br/. Acesso em: jul. de 2016. 

 
41 Os pescadores relatam que esta prática acarreta, aos pescadores mergulhadores, problemas de sangramento pelo 

nariz e ouvidos, dores no ato de respirar após subida do mergulho. São sintoma de doenças como: Barotrauma 

Pulmonar, Pneumotórax, Embolia Arterial Gasosa provocadas pela pressão em mergulho. Elas são desencadeadas 

pela subida rápida sem exalar corretamente o ar, prender a respiração durante a subida, ar retido nos pulmões por 

crise de asma, excesso de muco ou aspiração de água. Disponível em: < http://www.szpilman.com/>. Acesso em: 

jun. de 2016. 
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na limpeza de arrasto. É muito perigoso, corre o risco de uma veia da sua cabeça 

estourar, você desce sem aparelho sem nada, costuma sangrar o ouvido. Você pode se 

enrolar em uma rede no fundo e não conseguir soltar. Graças a Deus nunca aconteceu 

no arrasto nosso. Mas acontece. Nem todo mundo tem coragem de fazer essa prática. 

O custo é a gasolina e a tralha que é usada, e vai sair toda estragada, ela ajuda a 

descobrir o rumo em que está o empecilho/pau, para depois mergulhar no local para 

amarrar a corda para retirada. Tem ano que fica barato, tem ano que fica bem caro. Às 

vezes você gasta, gasta e o lugar acaba te desafiando e você não consegue. No ano 

passado, a gente tentou fazer outro ponto de arrasto, gastamos tralha, dias de serviço, 

no final o lugar venceu, não demos conta de limpar, o cansaço venceu. Não demos 

conta. Tem isso também. Entrevista, João C. Silva, 41 anos [outubro de 2005]. 

 

 

A atividade da limpeza de arrasto é apontada pelo coletivo de mulheres42 como a única 

atividade em conjunto da comunidade realizada apenas pelos homens. Por parte delas há uma 

percepção da concordância masculina da não participação feminina nas “limpezas oficiais da 

área de arrasto” – os dias tirados pelo coletivo masculino para a limpeza, logo após o período 

da piracema e chuvas. No decorrer do ano, há a necessidade de pequenas manutenções na área, 

que não necessariamente demanda a participação de todos e, dependendo da magnitude do 

empecilho, a manutenção pode ser feita pela dupla de pesca a encontrá-lo. 

As razões da não concordância masculina na participação comunitária da limpeza de 

arrasto, apontadas pelas próprias mulheres, evidencia o papel social da mulher condicionado a 

diferença física do sexo – associada à ideia de autoridade do homem devido a sua força física e 

poder de mando: “[...] é mais preocupação, porque é um trabalho que exige muita força. 

Porque não sabe o que vai encontrar lá embaixo. Exige muita força e é muito perigoso. Será 

se a gente ia ter coragem de mergulhar lá no fundão43?”, questiona Ingrid. “A mulher tem que 

ter a consciência que ela não aguenta ficar mergulhando lá no fundo44”, resume Vanessa. 

Entretanto, não há uma determinação comunitária que proíbe a participação das 

mulheres na limpeza oficial de arrasto: “... nunca vi isto de mulher não poder participar...não 

participam porque não querem ou tem outra coisa em casa para fazer, mas não que os homens 

não permitam que elas vão45”, assegura João Batista. A definição desse papel social demonstra 

ser de fato estabelecido dentro de cada unidade familiar (marido e mulher): “O meu diz assim: 

                                                           
42 Por ocasião do Encontro das mulheres pescadoras do MPP, outubro de 2016, realizei uma entrevista coletiva 

com onze mulheres da Comunidade Caraíbas que estavam participando do encontro. 

 
43 Relato de Ingrid Dias de Souza, 20 anos. Entrevista Coletiva [out. de 2016]. 

 
44 Relato de Vanessa Cardoso dos Santos, 25 anos. Entrevista Coletiva [out. de 2016]. 

 
45 Entrevista, João Batista A. Silva, 42 anos [out. de 2016]. 
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não seio o que você vai caçar lá 46”, afirma Vanessa. Já Sheila relata: “O meu diz: se você for 

eu não vou”47. 

A gestão do tempo de uso da área entre os pescadores/as segue regras comunitárias 

estabelecidas pelo coletivo, “sistema de horário no rio, onde os pescadores compartilham os 

locais de boa pesca” (PAULA, 2013), lugar denominado, pela Comunidade Caraíba, como sua 

área tradicional de arrasto. Quem faz parte do arrasto, qualquer hora que chegar, e não tiver 

ninguém do grupo jogando a rede pode lançar a rede. Se tiver, espera os outros descer, e 

chegar a sua vez. O critério é chegar e esperar o outro que estiver jogando. Se tirei a minha 

rede, e tem outro na fila, eu tenho que esperar para dar um novo lance48, pondera João Carlos. 

Tais regras são garantidas pelo próprio coletivo de pescadores, por via dos seus direitos 

costumeiros, os quais garantem um uso e gestão comunitária. 

 

Quando alguém tenta deixar para lá o combinado, a gente chama a atenção. Alguns, 

mesmo não gostando, acabam obedecendo. É preciso para a gente conseguir trabalhar, 

vencer o ano direitinho. Há alguns que querem passar em cima dos critérios, mas com 

uma boa conversa a gente consegue resolver também. Entrevista, João C. Silva, 41 

anos [mar. de 2016]. 
 

 

Todo pescador ou dupla tem o seu barco, e em muitos casos são os próprios fabricadores, 

bem como de toda a tralha utilizada na pesca (Ver figuras: 07 e 08). Parte do material para a 

confecção é comprado: para o barco, madeira e prego; para a rede, a linha; outras são adquiridas 

na natureza, como o breu. “O breu é um resíduo tirado da própria madeira, que é a resina. Aí 

a gente desmancha ela com um pouco de gordura, até ela chegar em um processo que a gente 

aplica por cima das estopas que estão nas emendas do barco49”, explica João Carlos. 

O barco é o instrumento de trabalho no cotidiano das famílias (atividade da pesca e 

transporte das colheitas da vazante), mas também de mobilidade física para toda a comunidade 

(acesso à zona urbana), até pouco tempo, sobretudo, quando a “fronteira das cercas na estrada” 

se estabelecia no “lugar da gente”. 

                                                           
46 Relato de Vanessa Cardoso dos Santos, 25 anos. Entrevista Coletiva [out. de 2016]. 

 
47 Relato de Sheila Bispo Cardoso, 29 anos. Entrevista Coletiva [out. de 2016]. 

 
48 Entrevista concedida por João Carlos Silva, 41 anos [mar. 2016]. 
49 Idem. 
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Sobre o rio, na memória das famílias, há um presente que lida com a diminuição dos 

estoques pesqueiros, devido ao processo de poluição das águas do rio, aciona uma memória de 

um passado de abundância: “A gente tirava a cabeça do surubim e vendia só o corpo, aí tinham 

aquele varal cheio de cabeça de surubim secando, não se vendia, dava para quem quisesse, 

hoje vende o corpo com a cabeça 50”, lembra Elenita. Se a abundância da pesca do surubim é 

pretérita, o status para aquele que pesca um surubim na atualidade é ainda maior, não só o 

protagonista da captura quer registrar a honra do feito na pesca, mas também os vizinhos e as 

crianças (ver figuras 09 e 10). 

 

b) A vazante 

 

As vazantes, terras às margens do rio, que a cada ano tem os nutrientes dos solos 

renovados após o retorno do rio para o seu nível normal depois das enchentes, imprimem 

elementos identitários na Comunidade Caraíbas, que também se autoidentifica como 

                                                           
50  Relato de Elenita M. Conceição, 73 anos. Observações do Diário de Campo, Rocha, 2013. 

Figuras 07,08: Pescadores/as construindo barco e tecendo rede. 

Fonte: Letícia Rocha, 2015. 
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vazanteira (ver figura 11). Um conhecimento tradicional apresenta-se na relação das 

famílias com este espaço: “A terra é própria para vazante quando ela é construída pelo 

rio, pelas enchentes do rio. É uma terra que é úmida o tempo inteiro, mais baixa. Ela é 

tipo uma terra brejada, né? Tipo brejo, uma terra que é bastante úmida. São camadas de 

terras construídas pela enchente do rio”51, explica João Batista. 

Contudo, nem toda área na margem do rio é apropriada para a prática da agricultura de 

vazante. No território Caraíbas, há duas áreas propícias para o cultivo de vazantes: uma ocupada 

pelo núcleo familiar de resistência Pedro Nicolau dos Santos, a qual é compartilhada com outras 

famílias da comunidade; e uma segunda52, que se encontra em posse de famílias da LCP: “[...] 

                                                           
51 Entrevista concedida por João B. A. Silva, 42 anos [mar. 2016]. 

 
52 Esta vazante também é conhecida como Croa de Pinozinho, antigo morador que ali residia, quando começou a 

formação da croa (definida pelos pescadores como formação de bancos de areia). Informações de João Batista A. 

Silva, 2016. 

Figuras 09, 10: Surubim capturado pelo pescador Sandro R. L. da Silva. Na imagem, o pescador  

Rogério Conceição e a criança Willian, enteado do protagonista da captura do peixe. 

Fonte: Arquivo da Comunidade Caraíbas, 2015. 
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A outra foi invadida pelo povo da Liga, essa vazante, a gente pensava fazer uma área coletiva, 

quando retomamos o território53”, afirma João Batista. 

Schettino (2014, p. 5-6), em relatório Técnico Pericial da 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão – Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais, em relação a essa sobreposição 

territorial, descreve as diferentes lógicas que pautam o modo de vida da Comunidade Caraíbas 

e os distância dos trabalhadores da LCP: vínculos comunitários, familiares e territoriais; 

necessidade de estar nas margens do rio; manutenção e gestão da terra para além da condição 

desta como recurso econômico; terra como usufruto comum – as cercas têm funções específicas, 

como proteger uma horta dos animais; terra como valor simbólico e afetivo – menor ênfase em 

valor produtivo e econômico. Constata-se a incompatibilidade dos diferentes sujeitos em suas 

visões e gestão territorial. 

 

                                                           
 
53 Este conflito teve início em 2013, dois dias depois da retomada da Comunidade, algumas famílias do comodato 

da LCP desceram para a área de vazante. Informações de João Batista A. Silva, 42 anos, jul. de 2016. 

Figura 11: Atividade de vazante na ilha do Balaieiro. 

Fonte: Letícia Rocha, 2016. 
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c) As barrancas 

 

  Nas barrancas estão as moradias, sendo a maioria das casas construídas de pau a pique 

– antiga técnica de construção de casas que consistia na edificação de paredes por meio do 

entrelaçamento de madeiras verticais fixadas no solo, com vigas horizontais, amarradas entre 

si por cipós, tendo os vãos preenchidos com barro retirado do próprio quintal ou com adobes 

(ver figura 12, 13) –, tijolos de terra crua, água e palha e, algumas vezes, outras fibras naturais, 

moldados em formas por processo artesanal, destinados a edificação das casas.  

No conjunto das moradias, percebeu-se que as construções são pequenas, são mais 

utilizadas para o recolhimento familiar a cada noite, nos tempos chuvosos, e para guardar os 

pertences das famílias. São nos quintais, sombreados por antigas árvores arbóreas (urucum, 

mangueiras, cajueiros e juazeiros e caraíbas, que dá nome a comunidade), anteriores ao início 

do processo de expropriação em 1970, que a dinâmica cotidiana das famílias se realiza: as 

refeições; as festas e rodas de viola em torno da fogueira; as reuniões comunitárias; a realização 

dos deveres escolares das crianças; o trato dos produtos da colheita; a manutenção das tralhas 

de pesca e a fabricação de barcos. “Ali também são criados pequenos animais como galinhas, 

porcos e um pequeno número de vacas, principalmente para produção de leite” (ALMADA et 

al, 2013, p. 9).  

 

d) As lagoas, os sangradouros, o vazantão 

 

Horizontalmente às barrancas e moradias das famílias está um complexo de lagoas 

conectadas ao rio pelos sangradouros, ambos estão nomeados ora pelas possíveis imagens 

visualizadas a partir da sua morfologia (Lagoa do Saco, Lagoa Cinquenta, Lagoa do Jatobá, 

Lagoa da Tapera), ora em homenagem a antigos moradores, “os que ali primeiro chegaram”, 

(Lagoa de Manoel José, Lagoa da Rita, Sangradouro Zé de Margarida, Sangradouro Zé de 

Terêncio, Sangradouro Tio Bráulio, Sangradouro Zé Cara Chata), ora por eventos ocorridos 

(Lagoa da Conquista, Sangradouro Paraguai54). João Batista explica que  “O sangradouro traz 

                                                           
54 ROCHA, 2015. Histórias recolhidas no Diário de Campo. Segundo informações da comunidade, o nome do 

Sangradouro Paraguai é devido à história que relata que um vapor de pequeno porte, nome Paraguai, foi sugado 

por aquele sangradouro. E por isso recebeu o nome do vapor que sugou.  
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água do rio para as lagoas, que depois de cheias elas explodem, aí faz um vazantão, vira uma 

lagoa só55”. 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Entrevista, João B. A. da Silva, 42 anos [out. de 2016]. 

Figuras 12, 13: Casa de enchimento. Adobes para a edificação de uma casa. 

Fonte: Letícia Rocha, 2015. 
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A relação com esse espaço é marcada pelo conhecimento hidroecológico local que 

permite uma gestão sustentável dos recursos envolvidos. 

 

Entre as barrancas e a mata estão as áreas de alagadiço e as lagoas marginais. O 

alagadiço que circunda as lagoas propriamente ditas possui várias espécies de uso 

medicinal pela comunidade e a serrapilheira formada é utilizada para adubação de 

hortas e roças. As inúmeras lagoas são nomeadas de acordo com características ou 

histórias relacionadas a cada uma. Há ainda variação no período de retenção das águas 

em cada lagoa, dependendo de sua posição no sistema hidroecológico local. Como 

afirma um dos moradores: "Quando o rio sobe enche primeiro o vazantão que fica lá 

próximo de Maria da Cruz". Depois de encher o vazantão, as águas então começam a 

reabastecer as lagoas, num sentido contrário ao fluxo do rio. Há também os 

sangradores, canais naturais por onde a água do rio pode chegar às lagoas sem mesmo 

passar pelo vazantão, evento que ocorre com maior frequência em anos de grande 

cheias. Junto com a água que chega nas lagoas, chegam também os alevinos que 

permanecerão nesse ambiente se alimentando e crescendo até o próximo período "das 

águas". De fevereiro a março ocorre a vazante geral e as águas das lagoas voltam para 

o rio e, junto com elas, indivíduos jovens de várias espécies de peixe. Esse sistema de 

lagoas é utilizado pela comunidade principalmente para a pesca, valendo-se de 

algumas técnicas diferentes das utilizadas no rio, tal como a lança e o chucho, uma 

modalidade de pesca comunitária. A malha da rede utilizada nas lagoas, por exemplo, 

é 14mm, enquanto no rio em geral se utiliza malha 10mm, indicando uma pesca mais 

seletiva naqueles ambientes. (ALMADA et al, 2013, p. 10) 

 

Na parte do território garantido pelo TAUS, há uma grande concentração de lagoas, 

entretanto, com situação de sobreposição com a LCP e a criação de gado solto nas lagoas.  João 

Batista relata ainda que “Tem lagoas na parte que temos posse do território, mas a 

concentração das maiores lagoas está dentro da TAUS, mas é onde a liga tá ocupando lá, 

cercaram e colocaram a cancela56”. Essa situação de sobreposição, por sujeitos diversos, de 

contrárias lógicas de uso, interfere na dinâmica da natureza, por conseguinte, na dinâmica de 

uso territorial dos comunitários de Caraíbas. 

Na unidade de paisagem das lagoas está também o vazantão, identificado pelos 

pescadores como o complexo das lagoas cheias, formando uma única unidade (períodos de 

cheia). Quando o nível das águas começam a baixar, os intervalos de terra entre uma lagoa e 

outra compõem o vazantão, terras férteis propícias principalmente para o plantio de arroz.  

 

O vazantão é a parte que fica entre a mata e a barranca do rio. São as áreas 

mais fáceis de alagar na época da cheia. As lagoas estão situadas dentro do 

vazantão. Entre uma lagoa e outra tem os espaços de terra bem grande, com 

nível um pouco mais alto do que as lagoas. Na média que a água vem das 

chuvas ou sangradouros e enche as lagoas, começa a alagar. Aí para o lado da 

barranca do rio está com muita terra ainda, é uma parte bem alagada. É aquele 

trecho aqui que a gente desce para ir para a mata. Antes de chegar na mata fica 

                                                           
56 Entrevista, João B. A. da Silva, 42 anos [mar. de 2016]. 
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o vazantão. Quando o rio enche e começa a baixar fica tipo um pântano, depois 

aparecem as lagoas, ao redor delas tem as faixas de terras que é o vazantão. 

Essas terras são mais férteis. Elas ficam úmidas durante o ano, durante o 

período seco. Alguns de nós plantamos arroz. É uma terra bastante argilosa, se 

quiser pode fazer pote, tijolo e teia. Entrevista, João B. A. da Silva, 42 anos 

[outubro de 2016]. 

 

Essa paisagem, atualmente, é pouco visualizada devido ao complexo de lagoas estarem 

controlados por diferentes sujeitos além dos pescadores de Caraíbas: LCP e fazendeiros, que 

fazem diferentes usos, de modo a interferir na dinâmica natural do complexo. Segundo João 

Batista, “Uma enchente média não enche porque os fazendeiros fizeram o aterro, é aí mesmo 

que a água não chega em lagoa alguma, ela fica parada no aterro e não consegue avançar 

para formar o vazantão57”. 

Na figura abaixo, o pescador explica o processo de formação do vazantão, quando não 

há interferência no complexo de lagoas, no território. Ele explica que onde estava pisando seria 

um intervalo de terra entre a lagoa Teixeira e a lagoa do Jatobá (ver figura 14). 

 

 

                                                           
57 Idem. 

Figura 14: Pescador João explicando in locus o que eles 

identificam como vazantão: à sua direita está a Lagoa do 

Teixeira e à esquerda a Lagoa do Jatobá. 

Fonte: ROCHA, 2016. 
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e) As ilhas 

 

As ilhas Pau de Canoa – atualmente anexa à margem esquerda do rio (ver mapa 04) – 

Capivara, Balaieiro e Coruja são historicamente ocupadas pela comunidade Caraíbas e 

compartilhadas com outras comunidades, como a da Quebra Guiada e do Balaieiro.   

 

A ilha mais velha ali é a Coruja, depois a Capivara. A Coruja nasceu de uma 

pontinha de croa, aí foi saindo uns manguinhos. O primeiro a mudar para ali 

foi meu pai, o finado Zé Batista. E aí foi crescendo. E chegava um e pedia: Ah, 

me dá um pedacinho. Ele ia e dava. E ia crescendo, saindo uma moitinha do 

lado, e foi crescendo. Tinha os moradores primeiros, mas ia crescendo e 

chegava um e pedia, e eles davam. E foi crescendo, aí veio o rio e dividiu em 

dois pedaços. Pra cima chama Balaieiro, e para baixo Coruja. Entrevista, 

Ramiro B. dos Santos, 62 anos [jun. de 2016].  

 

 

As ilhas são partes do território, “extensão geográfica definida pelas inconstâncias da 

natureza, se formam e se dissolvem, mas permanecem sendo referência na vida dos que vivem 

e dependem dele” (SOUZA et al, 2009, p. 8). A ilha da Capivara, a maior ilha em extensão 

territorial (ver figura 15), abrigou muitas famílias na época da expropriação, possibilitando que, 

ora de modo silencioso, ora evidenciando conflitos, o modo tradicional de vida se mantivesse, 

além das intermitências próprias da natureza e as agruras de um território sobreposto.  

Figura 15: Ilha da Capivara, visualizada da margem direita do rio São Francisco.  

Fonte: Letícia Rocha, 2016. 
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f) A mata 

 

A mata58, parte alta do território, possibilita que a comunidade viva o tempo da natureza, 

refugiando-se nela nos tempos de enchente (ver figura 16) até que o rio “vaze”.  João Batista 

relembra: “Na última enchente, fui eu, meu pai, Nilo, tio Braúlio, Duriquim, o pessoal de Senhor 

Nicolau também. Foi em 1991 para 1992. Foi no ano que Thu nasceu, 24 anos, hein? Ficamos 

quase um mês59”.  A relação com o espaço ocupado na mata, durante o ciclo das enchentes, 

também institui topônimos: Angico Branco, Cavalo Morto, Boa Vista, Riacho Seco, Tapera, 

Pedregulho, Pau Enfincado e Barroca da Larga (ver mapa 04). 

                                                           
58   As matas correspondem as Matas Secas ou Florestas Estacionais Deciduais. No norte de Minas Gerais, essas 

formações ocorrem associadas a solos calcários e se caracterizam pelas fortes taxas de perda foliar. (PEDRALLI, 

1997 apud ALMADA et al, 2013). 

 
59 Entrevista concedida por João B. A. Silva, 42 anos. [jun. 2016] 

Figura16: Visualização da mata a partir da margem direita do rio São Francisco (em relevo, a área da 

mata). 

Fonte: Letícia Rocha, 2016. 
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O rio e suas dinâmicas fluviais determinam todo o movimento de ocupação, bem como 

o tempo das famílias que, dialeticamente, vivem o tempo do capital e o tempo da natureza, o 

que é característica das sociedades camponesas, mesmo das etnicamente reconhecidas, que 

existem qualitativamente para a cidade e são sociedades parciais com culturas parciais. Assim, 

como unidades humanas, se complementam como parte de um sistema de sociedade e cultura 

em que a sua própria existência se insere e estabelece (BRANDÃO, 2015, p.50). 

No espaço físico do território – rio, ilhas, barrancas, lagoas e mata –, o modo de vida 

tradicional da comunidade Caraíbas ressignifica as dinâmicas fluviais, a mobilidade na gestão 

do território. As vazantes e ilhas, com o “funcionamento do complexo formado pelo rio e as 

lagoas marginais na planície de inundação, criam uma diversidade de habitats essenciais para a 

manutenção da diversidade da ictiofauna e, por consequência, da base alimentar e econômica” 

da comunidade (ALMADA et al, 2013, p. 8). 

 

g) O trabalho no “lugar da gente” 

 

    O trabalho na comunidade Caraíbas é tido como atividade para manutenção familiar 

e se dá de modo mais totalizante. Como ofício, representa apenas uma dimensão das múltiplas 

identidades acionadas pela comunidade. 

 Na condição de pescador, os sujeitos não podem ser explicados “sem o rio, onde seguem 

encadeando as características ecossistêmicas próprias do lugar – ritmos das águas, 

comportamento das espécies – com o seu fazer social” (VALÊNCIO, 2010, p. 203). O modo 

de vida pulsa no tempo natural e, embora envolto nas redes capitalistas, configura uma recusa, 

ainda que de forma relativa e contraditória, o seu ingresso no tempo capitalista (CUNHA, 

2000).  

   De modo geral, na comunidade Caraíbas, concerne à mulher a realização de todos os 

serviços domésticos (cuidado da casa e quintal, preparação das refeições, cuidado das crianças, 

apanhar lenha, cuidado da horta e dos animais), ainda que em algumas famílias ocorra a 

contribuição do homem em algumas atividades domésticas. Aos homens concerne as atividades 

que provém a manutenção da família (pesca, roça, vazante, apicultura), porém, sempre apoiado 

pela contribuição das mulheres, como afirma Rosilene: “Tudo que ele vai fazer eu estou junto, 

só o meu que ele não está junto(risos)”60.  

                                                           
60 Relato de Rosilene Madureira Silva, 35 anos, entrevista coletiva [out. de 2016]. 
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Essa divisão social do trabalho na comunidade não é, contudo, prevalecente. Há 

expressivas situações familiares, principalmente na atividade da pesca, em que as mulheres não 

estão apenas inseridas na pesca como ajudantes ou no entorno da atividade da pesca (limpeza 

do pescado, o congelamento, a comercialização, etc.) 61, o que caracteriza a economia familiar. 

Elas estão diretamente inseridas na captura das espécies, segundo afirma Sheila: “Eu acordo 

cinco da manhã, apronto o café para meus meninos irem para a escola. Vou cuidar dos meus 

afazeres, e depois invento de dar uns lances aí, né? Entre a hora do café e do almoço, se não 

tiver muita gente no lance, dá para dar uns dois lances ou até três [...]62”. 

As crianças, além dos estudos, que ocorrem no translado diário para a zona urbana do 

munícipio, acompanham os pais nas atividades, quando possível. Rosalina ressalta: “Quando 

eu vou na roça mais João, lá na vazante, nós vamos na parte de cedo, essa aqui (aponta para a 

filha de 10 anos) está para a aula. Ela ajuda à tarde, quando é para tampar as covas, mesmo 

devagar, meio lá, meio cá63”. 

Na atividade da pesca, as crianças e adolescentes “participam”, principalmente quando 

ocorre da dupla de pescas ser compostas pelo casal, isto é, quando falta quem cuide das crianças. 

José Ranulfo esclarece: “Às vezes, vou pescar com a parceira – esposa. Às vezes até as crianças 

vão. Teve uma vez que levamos uma menina minha, de três meses. Ficamos com medo dos 

peixes caírem dentro da banheira que estava a menina, principalmente a piranha (risos). Ela 

era pequena, não podia ficar no barraco, eu lembro dessa passagem64”. 

A atividade da pesca em família é também, em algumas circunstâncias, uma pausa no 

puro labor cotidiano pela sobrevivência, às vezes é também lazer e sempre uma educação das 

crianças nas coisas do rio (ver figura 17), preparando a condição futura de sujeitos versados no 

                                                           
 
61 A mulher, considerando algumas situações, na atividade pesqueira – regime familiar – não está diretamente 

envolvida na captura do peixe, mas em atividades que estão no entorno da atividade da pesca (a descamação, o 

congelamento, a comercialização, a filetagem, etc.) que caracterizam a economia familiar. Através da 

normalização do decreto n.º 8.425, de 31 de março de 2015 (que regulamenta o parágrafo único do art. 24 e o art. 

25 da Lei n.º 11.959, de 29 de junho de 2009, para dispor sobre os critérios para inscrição no Registro Geral da 

Atividade Pesqueira e para a concessão de autorização, permissão ou licença para o exercício da atividade 

pesqueira), aquelas que na dinâmica da economia familiar não estão diretamente ligadas à captura do peixe, passam 

a pertencer a subcategoria de apoiadores da pesca (ROCHA et al, 2015, Discussão apresentada no Coninter IV, 

dez. de 2015). 

 
62  Entrevista – Sheila Bispo Cardoso, 28 anos [mar. de 2015]. 

 
63 Entrevista Coletiva – Fala de Rosalina da Silva Ramos, 48 anos [out. de 2016]. 

 
64 Entrevista – José Ranulfo M. de Souza, 44 anos [mar. 2016]. 
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conhecimento e gosto pelas coisas do rio, ainda que não tenham olhos acostumados a superar o 

sono, ficar atento ao peixe a balancear a rede. 

 

Este dia fomos até o Rio do Peixe [...]. Eu, meu marido, mãe e os meninos. [...] Quando 

começou a escurecer, nós desceu. E a gente desceu caseando, até Caraíbas. Eles 

estavam querendo dormir, mas cada hora que um peixe batia o cabo, Júnior assustava 

e gritava: o peixe, o peixe! Eles estavam querendo dormir, mas toda vez que o peixe 

estava batendo na rede, não tinha jeito para eles dormir! Quando chegou para cá do 

remanso, o dia estava começando a clarear. Aí os meninos acordaram. E Juninho 

disse: “Meu Deus, painho, ó o tanto de peixe! Você pegou tudo àquela hora?” Ele 

ficava tentando ficar com o olhar aberto para ver tirar os peixes da rede, mas não 

aquentava. Entrevista, Luciana Rodrigues dos Santos, 36 anos [out. de 2016]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Criança segurando um Mandi (Rogério Junior). 

Fonte: Arquivo da Comunidade Caraíbas, 2013. 
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h)  A economia no “lugar da gente” 

 

A base alimentar e econômica da comunidade está apoiada na pluriatividade: a 

agricultura de vazante, a agricultura do alto (plantio nas ilhas e quintais) e a pesca. 

Recentemente, em um processo de construção do plano de manejo do território, a comunidade 

optou pela implementação da atividade de apicultura, por meio do manejo de abelhas africanas 

(ver figuras: 18, 19, 20, 21). José Ranulfo explica: “A apicultura é uma coisa assim, que, pra 

nós, não atrapalha o pescador, não é um serviço que tem que estar ali direto. Você tira um dia 

ou dois e faz o que tem que fazer: manutenção das caixas, enxames, mas não interfere na vida 

do pescador para pescar e plantar. Acho importante porque vem para somar e preservar 

também, né? 65”. 

O revezamento da atividade da pesca e agricultura é realizado como ponto de 

estabilidade na manutenção familiar:  

 

[...] A gente vive em um equilíbrio, porque os dois têm importância igual. Porque no 

tempo em que a pesca está ruim, às vezes passa um tempo muito longo sem peixe. É 

a roça quem supre as necessidades da casa. Quando a seca vem e mata a plantação, 

que tá bom de peixe, a pesca supre as necessidades da casa. Entrevista, Sheila Bispo 

Cardoso, 29 anos [out. de 2016]. 

 

 

As situações em que a dupla de pesca é composta pelo casal podem ser consideradas 

como uma possível otimização da renda familiar, uma vez que, na gestão do tempo para o 

exercício da pluriatividade que caracteriza a economia das famílias, quando necessário, há 

como dividir as forças de produção da família entre a pesca e a agricultura de vazante ou 

agricultura do alto. A otimização pode acontecer até mesmo por meio do revezamento nos 

horários de pesca entre o casal (a homem pesca de noite e a mulher de dia). 

 

Pescar, a gente pesca sozinho, a gente reversa, ele pesca à noite, eu pesco o dia. Na 

roça, a gente está sempre juntos. Às vezes, ele vai com enxada, eu vou com foice, ou 

vice e versa. Ele vai abrindo as covas para plantar e eu vou plantando, tampando as 

covas, é assim que a gente faz. A única coisa que ele não faz lá em casa é arrumar a 

casa e limpar o quintal.  Relato de Sheila Bispo Cardoso, 29 anos, em entrevista 

coletiva [out. de 2016]. 

 

 

 

                                                           
65Entrevista – José Ranulfo M. de Souza, 44 anos [mar. de 2016].  
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A agricultura do alto e a agricultura de vazante têm como primeira finalidade a 

manutenção familiar. O que excede o consumo anual das famílias é comercializado, para 

viabilizar outros itens não produzidos pela unidade familiar.  

 

Se a gente colhe dois sacos de feijão, um a gente vende e o outro higieniza (coloca 

nas garrafas pets par não criar caruncho), para não dar inseto, a gente guarda para 

comer e plantar no ano seguinte. A abóbora, quando colhe bastante, a gente come, dá 

para os bichos, mas também vende, porque não tem nem como guardar por muito 

tempo. Melancia mais é para chupar. É assim, é para a sobrevivência mesmo, tanto 

para pagar as contas como para suprir a casa. Relato de Sheila Bispo Cardoso, 29 

anos em entrevista coletiva [out. de 2016]. 

 

 

Na atividade da pesca, as espécies capturadas são entregues para o atravessador – aquele 

que compra o peixe direto do pescador para revender. Outros vendem direto para o consumidor. 

Na comunidade não há energia elétrica, por isso a conservação do peixe por muito tempo não 

é possível, os pescadores trazem da cidade gelo em vasilhas térmicas.  

Desse modo, uma sazonalidade de atividades econômicas é percebida no cotidiano da 

comunidade, ocupando o tempo das famílias, que o divide de maneira a garantir o 

desenvolvimento de todos. Geralmente pescam à noite e, durante o dia, praticam as atividades 

de agricultura (ver figura 22)66.  

Em relatório técnico sobre a etnoecologia da comunidade, Almada67 (et al, 2013) aponta 

que entre os pescadores há uma percepção geral da diminuição significativa do estoque 

pesqueiro nas últimas duas décadas como consequência das grandes mudanças ambientais em 

toda a extensão do rio, tal como as barragens das lagoas realizadas por fazendeiros da região. 

Os pescadores diferenciam a sua ação de captura de espécies das ações que corroboram a 

degradação do rio e colocam em risco de extinção os estoques pesqueiros: 

 

                                                           
66 Informações procedentes de entrevista concedida por João Batista A. da Silva, 42 anos [nov. de 2015]. 

 
67 C.f.  Relatório Técnico –  Etnoecologia da Comunidade de Caraíbas, Pedras de Maria da Cruz/MG, 2013. 

(Arquivo CPP-MG). 
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 [...] Todo pescado que a gente faz, a gente tira da natureza, mas deixa ali uma fuga 

para o peixe também escapar, o nosso é só aquele permitido pela natureza, o menos 

esperto a gente pega, e o outro vai escapar. Por isso que eu acho que o pescador não 

destrói o meio ambiente, porque sempre ele deixa esses espaços. Por que se a gente 

fosse lançar uma rede para mode ela pegar o chão e ficar boiado em cima, a gente 

fazia isso, mas tem outra oportunidade para o peixe, ele costuma ir na rede e voltar e 

saltar ela por cima. Por isso que eu acho que o pescador não destrói tanto a natureza 

igual esses outros meios que têm, né? Há pouco tempo teve essa mortandade do peixe, 

aí não tem fuga para o peixe nenhuma, porque ele vive na água, água contaminada, o 

oxigênio vai tudo embora, não tem como, né? O pescador tem as oportunidades que 

ele deixa para o peixe. Entrevista, João C. Silva, 41 anos [mar. de 2016]. 

 

Figura 22: Calendário sazonal das atividades econômicas   da Comunidade Caraíbas. 

Fonte: ROCHA, 2016. 
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Os pescadores/as, conhecedores que são do rio, gerenciam seu tempo, conforme relata 

João Batista: “Quando é época da caminhada do peixe (época boa de pesca), o tempo é 

dedicado totalmente à pesca. É comum na época da caminhada do peixe dedicar a pesca e 

depois pagar a ajuda de uma pessoa na vazante [...]. Normalmente o peixe caminha três ou 

quatro dias e para 68”. Sheila complementa: “Mas não pode de tudo abandonar a roça, ela 

garante as despesa69”. 

No ciclo de desenvolvimento do grupo doméstico, além da sazonalidade de atividades 

econômicas que caracterizam a comunidade Caraíbas, há o complemento da renda com o acesso 

a programas sociais, como a bolsa família70, e trabalhos acessórios, para o complemento das 

suas principais atividades econômicas71. 

As relações sociais na comunidade são permeadas pela reciprocidade. As trocas 

realizadas, ainda que mercantis, têm sua materialidade, mas também sua dimensão simbólica 

valorativa. Partimos aqui da perspectiva de Sabourin (2009, p. 55) que compreende a 

reciprocidade como categoria econômica – dinâmica de reprodução das prestações, geradora de 

vínculo social, em que a dádiva não é desinteressada, mas também é motivada pelo 

reconhecimento do outro. 

Destarte, os “mutirões” da comunidade, as “trocas de dias de serviço e de colheitas” (ver 

figura 23) e a “ajuda” às famílias que se encontram mais necessitadas são ações que atualizam 

as estruturas de reciprocidade: binária, ternária, centralizada (SABOURIN, 2009, p.58)72, no 

                                                           
68 Relato de João B. da Silva, 42 anos. Em entrevista coletiva [jun. 2016]. 

 
69 Relato de Sheila Bispo Cardozo, 29 anos. Em entrevista [jun. 2016]. 

 
70 No cenário de ajuste fiscal, em 2015, foi sancionada a Lei n.º 13.134 que considera a incompatibilidade entre o 

seguro-desemprego e o acesso às políticas de renda mínima. Assim, no período dos quatro meses em os pescadores 

recebem o seguro-defeso, o acesso a bolsa-família fica suspenso.  Para MPP e CPP, há o equívoco de não se 

considerar que o seguro-defeso não é se não a própria renda mínima a substituir a renda proveniente da atividade 

pesqueira por ocasião do defeso. 

 
71  É permitido ao pescador/a o “[...] exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e 

vinte) dias, corridos ou intercalados, [...]” (Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, parágrafo 9, cap. III). Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/>. Acesso em: jun. de 2016. 

 
72 A partir da sistematização das estruturas de reciprocidade, apresentadas por Temple (1998): Reciprocidade 

binária: corresponde a relações de aliança (casamento, compadrio, redes interpessoais) e são estabelecidas entre 

indivíduos, famílias e grupos. Quando simétrica – cara a cara – gera amizade; quando assimétrica, traz o 

prestígio do doador e a obrigação ou a submissão do donatário (dádiva agonística). Reciprocidade ternária 

unilateral: envolve três partes. Ela é unilateral, no caso da dádiva intergeracional (relação de pais para filhos) e 

gera o sentido de responsabilidade. Ela pode ser bilateral – entre coletivos – como o compartilhamento de recursos 

comuns produzem a justiça e a confiança. Reciprocidade centralizada:  as prestações e decisões são distribuídas 

por um centro de redistribuição (o chefe, o patriarca, o rei, o poder religioso ou o Estado). Nessa estrutura, a 

confiança torna-se obrigação e obediência ao centro de redistribuição (SABOURIN, 2009, p. 58-69).  Dispositivos 
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cotidiano comunitário de Caraíbas. De acordo com João Batista: “É comum a gente emprestar 

o barco para alguns quando está sem instrumento e a pessoa se quiser deixa um peixe ou um 

trocado, nunca é obrigação73”.   Evidencia-se, também, a tensão entre a obrigatoriedade e 

espontaneidade no universo das trocas, o hau espírito da coisa dada (obrigação de dar, obrigação 

de receber e obrigação de retribuir), força que “coage” a retribuir alguma coisa dada, como 

mecanismos de coesão social (MAUSS, 2008). Quanto a isso, João Batista salienta: “Esse 

telhado que vou fazer? Eu não cobro se ela quiser, me paga alguma coisa.”74  

                                                           
de interface entre troca e reciprocidade: são mecanismos de articulação que introduzem uma certa dose de 

reciprocidade em relações mercantis, reduzem o efeito da concorrência da troca mercantil, protegem a origem e 

os processos dos produtos locais. Existe várias formas de regulação da interface troca/ reciprocidade mediante 

regras comuns, instituições, legislação ou política pública que vem regular a articulação entre as duas lógicas 

(SABOURIN, 2016, p.171). O autor aponta que o princípio de reciprocidade desdobra-se em estruturas de 

reciprocidade diferentes, centralizadas ou não, binárias ou ternárias, em que as relações de reciprocidade produzem 

valores diferentes. E estas podem ser ampliadas de maneira a reger a vida de povos inteiros, bem como regular a 

vida mais moderna em alguns dos seus aspectos, por exemplo, o político. 

 
73 Relato de João B. da Silva, 42 anos em entrevista coletiva [jun. 2016]. 

 
74 Idem. 
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Na gestão do tempo dos pescadores que são “seus próprios patrões”, percebe-se que 

sobressai o princípio da reciprocidade entre os parentes e vizinhos. Diversas foram as vezes, 

durante a pesquisa de campo, em que presenciamos pescadores que, estando a caminho da 

realização de suas atividades diárias (pesca ou agricultura), pararam nos quintais para 

cumprimentarem os vizinhos e começaram a contribuir com a atividade (construção de barco, 

conserto de motor). Dedicaram, assim, o tempo dos seus afazeres pessoais ao vizinho ou parente 

encontrado no caminho, sem contudo haver uma negociação de pagamento da ajuda recebida, 

seja por parte de quem a recebeu ou de quem a disponibilizou, porque, além da materialidade 

do trabalho compartilhado, há o vínculo da amizade e aliança. 

A “relação de compadrio” – modo de fortalecimento da cordialidade entre famílias – 

também é estabelecida na comunidade Caraíbas.  A “simpatia” – como rito religioso – 

estabelece a relação de compadrio, oferece uma extensão das relações de parentesco além do 

apadrinhamento das crianças. Ao perceber algumas pessoas se chamando de compadre e 

comadre, indagamos para Dona Luiza se a outra pessoa que ela estava chamando de compadre 

havia batizado algum dos seus filhos. Obtivemos como resposta: “Não, mas se passar três 

sextas-feiras chamando de compadre, depois disso tem que continuar sempre. Os mais velhos 

falavam isso” 75.  

A ação da limpeza de arrasto, manejo coletivo de uma área de pesca comunitária, além 

de atender à necessidade da disponibilização de uma área apropriada para a prática de 

determinadas técnicas da pesca, enseja não apenas amizade, mas também confiança mútua entre 

os membros (na capacidade de resistência do companheiro a mergulhar e a confiança deste no 

socorro necessário – caso ocorra algum problema durante o mergulho). Do mesmo modo que 

proporciona o prestígio e a honra tanto dos que mergulham (ação perigosa), como dos que têm 

a presteza para pilotar o barco, garantindo a força necessária para a retirada dos paus submersos. 

A própria conquista do TAUS podemos identifica-la como um dispositivo de interface 

entre troca e reciprocidade – o Estado reivindica o seu direito sobre as áreas inundáveis e as 

destina ao uso coletivo da comunidade Caraíbas, gerando o valor da justiça social. Nesse mesmo 

sentido pode ser compreendida a política pública do seguro-defeso – conquista da categoria da 

pesca artesanal que, no período da piracema (reprodução dos peixes), interrompe-se a atividade 

                                                           
75 Luiza Rodrigues dos Santos, 63 anos [nov. 2015]. Observações do Diário de Campo, Rocha, 2016. Compadres 

são concebidos como irmãos, parentesco ritual e, com grande frequência, são "irmãos de sangue" 

(WOORTMANN, 1990, p. 33). 
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da pesca e o Estado assume, junto com os pescadores, os custos dessa preservação ambiental, 

pagando-lhes o seguro-defeso76, oportunizando a solidariedade social de preservação ambiental 

de uma nação. 

Na relação da Comunidade Caraíbas com o espaço ocupado – rio, vazante, barranca e 

mata – encontra-se um modelo relacional em que o território é pensado naturalmente em função 

da família e do trabalho, vinculado a valores e princípios organizatórios” (WOORTMANN, 

1990) da condição de ser pescador e vazanteiro. 

 

i) O Sagrado no “lugar da gente” 

 

O sagrado manifesta-se sempre como uma realidade diferente das realidades “naturais”, 

enquanto o profano corresponde ao conjunto de relações humanas não concernentes à ordem 

sobrenatural. O sagrado e o profano constituem duas modalidades de ser no mundo, duas 

situações existenciais assumidas pelo homem ao longo da sua história (ELIADE, 1992, p. 14).  

 Nessa perspectiva, o mesmo autor propõe o termo hierofania, o qual não implica 

nenhuma precisão suplementar: exprime apenas o que está implicado no seu conteúdo 

etimológico: algo diferente da realidade natural, que se revela a alguém. Tal manifestação “de 

ordem diferente” pode se dar em objetos que fazem parte integrante do mundo “natural” (pedra, 

árvore, rio), do “profano”, tendo esses objetos sua realidade imediata transmudada em uma 

realidade sobrenatural. 

O sagrado e o profano são aspectos inerentes à existência humana. Na condição de 

oposição e complementariedade produzem uma teia de significados, pelos quais os indivíduos 

reorganizam o seu contexto social, através da consolidação do universo de sentido, de uma 

ordem de existência cósmica, concernente a sua cultura, aqui compreendida como “um padrão 

de significados transmitido historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de 

concepções herdadas, expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens 

comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida” 

(GEERTZ, 1989, p.103).   

                                                           
76 No presente momento, no cenário de crise política e econômica, presencia-se no país a construção de 

mecanismos jurídicos que possibilitam a retirada de direitos, entre estes a do seguro-defeso, o que sinaliza uma 

deterioração dos dispositivos institucionais que consolidam a lógica econômica de reciprocidade 

redistributiva/centralizada. 
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Ao compreender as hierofanias – manifestação do sagrado em objetos, que se tornam, 

por isso, “símbolos sagrados, os quais sintetizam o ethos de um povo, o tom, o caráter e a 

qualidade da sua vida, seu estilo e disposições morais e estéticos – sua visão de mundo” 

(GEERTZ, 1989, p103), identificamos tais manifestações no território da comunidade Caraíbas.  

Na comunidade, as famílias identificam-se como participantes de três igrejas: a 

Adventista do Sétimo Dia, a Assembleia de Deus e a Católica Apostólica Romana. Alguns 

vestígios de manifestação de religiões da matriz africana foram reconhecidas, mas existem de 

modo sigiloso e restrito a algumas pessoas, e estas se autodeclaram católicas. A participação 

nas atividades de cada igreja se dá nas comunidades vizinhas, Quebra Guiada e do Balaieiro, e 

na zona urbana de Pedras de Maria da Cruz. Entretanto, as manifestações dos fenômenos 

religiosos, na comunidade, não estão confinadas a espaços próprios de expressão – 

característica da institucionalização moderna do sagrado (CRUZ, NETO, 2014).  

No território, entre as famílias, as manifestações religiosas têm espaço no cotidiano 

comunitário e referência coletiva de sentido por meio das devoções populares (folias de Reis, 

danças de São Gonçalo); por identificação de lugares encantados (o rio Pardo, a lagoa Branca, 

lagoa do Mundo Novo) e seres míticos (mãe d’água e cabocla d’água). 

Algumas descrições de espaços habitados, lugares de hierofanias na comunidade 

apontados como encantados, explicitam funções sociais: auxiliar na atividade da pesca, como 

ressalta Rosalina: “Meu pai dizia: óh, compadre, me ajuda a pegar um peixinho. A gente ficava 

com medo e dizia: ‘pai, para com isso’. Ele respondia: queta menina, ele não faz mal para 

ninguém”77; valores morais (o respeito aos progenitores) e um ordenamento existencial que se 

desestrutura pelo atual processo de desenvolvimento (os seres míticos cuidam da natureza). 

 

A lagoa Mundo Novo era uma lagoa de difícil acesso. Todos os bichos da mata vinham 

beber água nela. Lá era comum encontrar a onça da mão virada (pessoa que foi 

praguejada pela mãe – fora transformado em onça, entretanto, uma das patas dianteira 

ficou no formato humano e era virada – punho fechado); o bicho homem era o 

encantado da mata – temido pelos caçadores, pois corria atrás deles e escondia as 

armas. Hoje a lagoa está acabada pelo desmatamento da fazenda Boa Vista – criação 

de pastos. Entrevista concedida por João Batista A. Silva, 42 anos [mar. de 2016]. 

 

 

Os mitos se distinguem do folclore e das lendas, eles instruem os seres humanos sobre 

aquilo que deve ser feito para evitar o caos – o estado que a humanidade, individual e 

coletivamente, mais teme. Nesse sentido, a teoria funcional de Malinowski (1934 apud 

                                                           
77 Entrevista Rosalina da Silva Ramos,47 anos [mar. de 2016]. 
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HOWBEL; FROST, 1976, p.353) sobre o mito aponta que este é mais que uma especulação 

ociosa sobre a gênese das coisas, as crenças são uma segurança social – um meio de educação 

e aprendizado de manutenção da cultura. 

Na Comunidade Caraíbas, a narração da existência de seres míticos, como o caboclo 

d’água, dividem opiniões, principalmente pelos pertencentes às igrejas evangélicas. Poucos 

afirmam que viram, todavia, a não visualização nem sempre é razão suficiente para a negação 

existencial, eles preferem explicar o porquê dos seres míticos estarem desaparecendo. Nélio 

afirma: “Com o rio secando, a mãe d’água e o caboclo d’água começaram a desaparecer. O 

povo ficou liberto, desenvolvido”.78 Outros defendem a existência de modo tenaz, explicitando 

a relação com o ser e a função social. 

 

Eu, é o seguinte, na beira do rio onde eu moro, eles ainda vão. Eu trato deles, eu ponho 

fumo e cachaça. Tem muita gente que diz que é mentira, mas eles existem e estão lá. 

Eles gostam muito de fita vermelha, cachaça, eles bebem. Eu coloco para me proteger, 

na pesca, como minha labuta é no rio, eu mexo é com pesca. Aí eu peço permissão 

para eles porque quem manda na natureza é eles. Entendeu? No fundo d’água quem 

manda é eles, mais ninguém. Ninguém tem como dizer, eu vou mandar no fundo da 

água. Quem manda é eles. Por isso que a gente agrada, porque são pescadores, é 

marinheiro, andam na margem do São Francisco, que é o rio, a gente tem que pedir 

para eles permissão e proteção. A função deles é essa mesma, controlar o rio. Agravou 

eles, eles se vingam mesmo. Aqui nessa pedreira tem a mãe d’água. Então todos 

devem respeito para os encantos. Entrevista concedida por Agenor P. Mendes, 69 

anos [jul. de 201579]. 

 

Em uma entrevista coletiva, enquanto alguém afirmava a existência do compadre 

d’água, outros ironizavam, dizendo que “os compadres deles”, moram em Maria da Cruz 

(referindo-se a relações estabelecidas pelo compadrio), entretanto, as mesmas pessoas que se 

pautaram por tal racionalidade, apoiaram o consenso coletivo de que o rio Pardo é encantado 

(um subafluente do rio São Francisco), que as mudanças em sua vazão, relatadas por 

pescadores/as, são devidas a ações do sobrenatural. Se por um lado as denominações religiosas 

avançam na desconstrução dos seres míticos como o caboclo d’água, ainda não influenciaram 

no reconhecimento dos lugares de hierofania da atividade da pesca. 

 

 

                                                           
78 Entrevista coletiva concedida por Nélio Francisco Lima, 58 anos e Maria Nazaré Pereira Lima, 54 anos (mar. 

de 2016). 

 
79 Entrevista concedida na oficina de construção da Cartografia Social da Comunidade Quilombola Pescadora 

Vazanteira de Caraíbas, Pedra Maria da Cruz – MG, 2015. 
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O rio Pardo é encantado, ele é o seguinte: ele seca e daqui a pouco se passa para lá e, 

quando volta, ele está cheio. Há uns bancos de areia na boca dele, quando se pensa 

que não, transforma tudo em água. E fica aquele remansão, aquele rebojo. Ele fica há 

uns 30 quilômetros da comunidade caraíbas.  Entrevista concedida por Nélio 

Francisco Lima, 58 anos [mar. de 2016]. 
 

 

A comunidade, no processo de retomada do território e manutenção da sua posse 

territorial, simultaneamente com a articulação política, como MPP, aciona suas devoções 

populares e a elas atribuem suas conquistas (ver figuras 24, 25). Ela, ao mesmo tempo em que 

se identifica com as lutas territoriais da sua categoria organizada como movimento social – 

ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores sociais pertencentes a diferentes 

classes (GOHN, 2010) –, comemoram, reverenciam as festas, as manifestações sagradas, 

culturais, os rituais dos ciclos do trabalho, gestos, rezas, ritos, mitos, na certeza das recompensas 

pedidas e aclamadas através de promessas que as envolvem (PAULA, 2013, p.25). 

 

Eu fiz essa promessa umas oito horas da manhã, quando ligaram e disseram 

que já tinha ordem de despejo para nos tirar daqui, eu desci para cá80 e fiz a 

promessa. Quando foi a noite, eu tive a notícia que a reintegração foi 

derrubada, aí eu chorei quando tive essa notícia. Eu acredito sim em Senhor 

São Gonçalo, ele é muito milagroso, ele faz muitas graças. Ele não é um santo 

de brincadeira, é de muita atenção, é um santo muito respeitado. Eu tenho 

muita fé nele e depois dessa promessa, a fé aumentou. Relato de Luciana R. 

dos Santos, 35 anos [out. de 2015]. 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Luciana se refere à sede da Comunidade. 
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No processo de construção de sua Cartografia Social, a Comunidade estimulou a 

memória, focalizando suas percepções e representações do espaço tradicionalmente ocupado, 

bem como o conflito de sobreposição do seu território por aqueles que “aqui chegaram”. Na 

narração e construção do etnomapa (ver figura 26), encontrou-se as “marcas mnemo-

territoriais” (ARRUTI, 2002) – memórias vinculadas ao território – que evidenciaram um modo 

de vida, ainda que fragilizado e fragmentado, reconstituindo a gramática de seus direitos 

políticos e sua identidade social. 

A peculiaridade de um modo de vida é evidenciada também pelas performances dos 

sujeitos, que têm suas vidas imbricadas na dinâmica do “lugar”. Em seus corpos, como reservas 

mnemônicas, são rememorados movimentos, imagens ou palavras, imaginados e fabulados pela 

mente, não anterior à linguagem, mas constitutivos da linguagem, um ensaio psíquico para as 

ações físicas retiradas do repertório que a cultura provê (JOSEPH ROACH,1996 apud 

MARTINS, 2003) e lhes permitem guardarem o conhecimento do seu lugar. 

Figura 26: Etnomapa da Comunidade Caraíbas. 

Fonte: Alzenir Tomaz, 2015. 
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O corpo e a voz, em performance, não são apenas expressões e representações de uma 

ação, que nos remete simbolicamente a um sentido, mas, principalmente, a um local de inscrição 

do conhecimento. O que no corpo se repete, não repete apenas como hábito, mas como técnica 

e procedimento de inscrição, recriação, transmissão e revisão da memória do conhecimento 

(MARTINS, 2003, p.66). No processo de construção da cartografia, quando a habilidade com 

o lápis faltava, eram os corpos que davam continuidade a descrição do lugar, através do gesto, 

do movimento corporal. 

No acionamento das memórias da comunidade Caraíbas, como já mencionado, 

percebemos que a reivindicação territorial, no que diz respeito aos limites físicos, fica aquém 

do espaço tradicionalmente ocupado, pois algumas localizações de hierofanias e de seres 

míticos foram identificadas, além da delimitação territorial sugerida pela comunidade. Nessa 

circunstância, percebe-se o desafio para a comunidade em pensar uma proposta de 

reconstituição territorial que possibilite a construção de um movimento de retorno das famílias 

dispersas ao longo do processo de expropriação. 

Porém, para tal processo, faz-se necessário o restabelecimento pleno do território, pois 

o processo de expropriação pode desconstruir o modo tradicional de vida de um coletivo, a 

condição existencial de sobreposição territorial, a qual a comunidade de Caraíbas tem 

vivenciado por anos, frente a sua resistência a uma total desapropriação, que tende a inviabilizar 

e descaracterizar a sobrevivência futura do modo de vida dos comunitários. 
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CAPÍTULO II – A PESCA ARTESANAL COMO MODO DE VIDA TRADICIONAL 

 

Como atividade econômica, a pesca artesanal é definida pela autonomia dos seus 

produtores, em regime de economia familiar ou individual, possibilitando a obtenção de 

alimento para as famílias dos pescadores ou para fins exclusivamente comerciais, sendo 

também caracterizada pelo desenvolvimento dos instrumentos de pescas e utilização de 

embarcações de pequeno porte81. Mas há que se considerar outras dimensões da experiência 

dos sujeitos a protagonizarem essa atividade que extrapolam as práticas políticas e econômicas, 

consolidando a manutenção de um modo de vida fortemente marcado por vínculos culturais. 

Homens e mulheres das águas dos mares e rios brasileiros garantem, por meio da 

atividade da pesca artesanal, a reprodução social inserida no modo de produção tradicional.  A 

percepção que os pescadores têm do meio ambiente varia de acordo com as formas de produção 

em que estão entremeados, um determinado ambiente pode ser lugar de moradia, trabalho e 

poderes sobrenaturais, que podem interferir no funcionamento da vida dos homens, o que 

possibilita compreender os ritos de proteção descritos por Malinowski em 1948. (GOLDELIER, 

1973, p.39 apud DIEGUES, 1983, p. 101). 

A pesca é uma atividade de extrativismo marcada pela mobilidade dos recursos 

pesqueiros no ecossistema, pelos fenômenos naturais e pela imprevisibilidade da captura, 

amalgamando o modo de vida dos pescadores(as) artesanais à natureza. O trabalho não é 

considerado um custo de produção ou um valor de troca; o pescado aparece como dádiva da 

natureza; as condições primitivas da produção se apresentam como pressupostos naturais da 

existência do pescador (DIEGUES,1983, p.92). 

Nesse sentido, outros estudos corroboram a afirmação de que, envolta na hegemônica 

racionalidade capitalista, outras racionalidades não conduzidas pelo fator econômico convivem 

e sobrevivem, em um constante metamorfosear-se.  O modo de vida das comunidades 

tradicionais coloca em cheque a proposição de Adam Smith de que o homem é propenso à 

permuta e à barganha (SMITH,1996). 

A teoria da escassez de recurso e as necessidades infinitas em equação não são 

imperativos no cotidiano dos povos e comunidades tradicionais. A sociabilidade humana 

                                                           
81 Definição prevista na Lei n.º 11.959, de 29 de junho de 2009. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/>. 

Acesso em: 22 abr. de 2016. 
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também se fundamenta em muitas situações, na reciprocidade, a qual está no cerne da vida 

social das comunidades primitivas (SAHLINS, 1992). 

Nessa acepção, compreende-se que uma “economia substantiva”, caracterizada pela 

interdependência do homem em relação ao seu ambiente social e natural (POLANYI, 2012), 

baseia-se em formas de integrações: reciprocidade, redistribuição e troca, as quais se 

fundamentam nas relações sociais construídas e instituídas, e por isso, podem ou não extrapolar 

a primazia do ganho material. Essas formas de integração podem ser identificadas no cotidiano 

das comunidades tradicionais, entremeadas no modo de produção.  

 

2.1 A Pesca Artesanal e Literatura de Campesinato 

 

A inserção ou não da sociedade de pescadores no mundo camponês foi e ainda continua 

sendo objeto de debates (DIEGUES, 1995).  Tais debates se deram, principalmente, frente a 

certas situações em que os pescadores combinam a atividade da pesca e atividades agrícolas no 

cotidiano do modo de produção doméstica (MPD), que se baseia no suprimento das 

necessidades familiar como produtora e consumidora; produtora no valor de uso, em um padrão 

de circulação simples de mercadorias, com forma dinâmica na variação das razões da 

intensidade do trabalho (WOORTMANN, 2001); podendo se considerar até mesmo a existência 

do trabalho acessório, na forma de assalariamento, que está relacionado ao ciclo de 

desenvolvimento do grupo doméstico ou ao rendimento negativo da sua principal atividade 

econômica ( SANTOS, 1978, p.38 apud  WOORTMANN, 2001, p.09). 

Nesse contexto é que muitos dos esforços científicos na busca de definições e 

compreensões da categoria da pesca artesanal em suas múltiplas “nomenclaturas regionais –  

jangadeiro, em todo o litoral nordestino, do Ceará até o sul da Bahia; caiçara, no litoral entre o 

Rio de Janeiro e São Paulo; e o açoriano, no litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul” 

(Diegues 1995) – estiveram concernentes à narrativa do campesinato, procurando diferenciar 

os pescadores que estão também ligados à atividade agrícola – tendo a pesca como atividade 

complementar – ou mesmo os que vivem exclusivamente da extrativismo dos recursos 

pesqueiros. 

Em pesquisa sobre os pescadores do malaio, Firth (1946) utilizou indistintamente os 

termos "economia de pescadores" e economia camponesa, considerando que a economia 

pesqueira malaia apresentava analogias estruturais com a economia camponesa e podia ser 

tratada como parte desta. Diegues (1983), ao analisar as formas de organização da produção na 
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pesca, propõe as tipologias pescadores artesanais e pescadores-lavradores (que tem a pesca 

como atividade ocasional do pequeno agricultor).  

Mauro Almeida (2007) ressalta que os pescadores artesanais, juntamente com outras 

categorias sociais – que de algum modo se inserem na descrição dos traços característicos das 

sociedades camponesas identificados por Mendras (1978)82 e, ainda, considerando-se a 

condição não amorfa dos diferentes grupos camponeses (WOLF, 1976) – são categorias que 

não foram contadas entre os atores dinâmicos, cabendo-lhes a condição de campesinatos 

marginais nas narrativas agrárias.   

Quanto às minorias indígenas, havia uma indecisão conceitual, sem que ficasse claro se 

deveriam contar como campesinatos ou como sociedades à parte, ou ainda como 

nacionalidades. Kalervo (2009, p. 181-182) denominou de “campônio marginal” esse 

agrupamento analisando as condições pelas quais se reproduz no contexto socioeconômico do 

campo brasileiro, esteando-se na ideia de que esse grupo não é apenas produto da história 

econômica, mas resultado da mistura das raças, particularmente a negra e a ameríndia. 

Ao analisar revisões bibliográficas concernentes à pesca (ver quadro 02) que 

caracterizam a tentativa de separação das comunidades caiçaras, como pescadores ou 

lavradores, Adams (2000) censura as bases de tal processo, que se constitui no idealismo ou 

“puritanismo”, na busca por identificação de comunidades dotadas de um referencial marítimo 

ou mesmo fluvial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Para Henri Mendras, as sociedades camponesas se definem pelos seguinte traços: a autonomia relativa das 

coletividades camponesas frente a uma sociedade envolvente que as domina, mas tolera as suas originalidades; a 

importância  estrutural do grupo doméstico na organização da vida econômica e da vida social da coletividade; um 

sistema econômico de autarquia relativa, que não distingue consumo e produção e que tem relações com economia 

envolvente; uma coletividade local caracterizada por relações internas de interconhecimento e de relações débeis 

com as coletividades circunvizinhas; a função decisiva do papel de mediação dos notáveis entre as coletividades 

camponesas e a sociedade envolvente (MENDRAS, 1978, p.14-15). 
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QUADRO 2-  Síntese/referências de definições da categoria pescadores - ADAMS 

 

REFERÊNCIA 

 

DEFINIÇÃO 

 

 

Bernardes & 

Bernardes (1950) 

 

Separam os processos de pesca em dois grupos, dependendo das técnicas utilizadas: a 

pesca interior, realizada em lagoas, embocaduras de rios e fundos de enseadas; e a 

pesca marítima ou costeira, que compreende tanto os processos tradicionais, como os 

modernos, utilizados nas praias, pontas, ilhas rochosas e ao largo da costa. Mesmo 

assim, todos os autores concordam que há uma clara distinção entre o mundo simbólico 

e a organização social e produtiva daqueles que dependem basicamente da agricultura 

e daqueles que dependem primordialmente da pesca. 

 

 

Mussolini (1980) 

 

A inexistência de meios materiais, que possibilitassem seu deslocamento para longe da 

costa, fazia com que a maior parte das comunidades caiçaras garantisse sua 

subsistência com a produção da roça, derrubando a Mata Atlântica, complementada 

pela pesca costeira ou pela caça. 

 

 

Diegues (1983) 

 

A pesca realizada nos moldes da categoria de pequena produção mercantil é dividida 

entre pescadores-lavradores (cuja produção enquadra-se na noção de campesinato) e 

pescadores artesanais (que se aproximam mais da corporação de ofício). 

 

 

 

Maldonado (1986) 

 

Dependendo da forma com que o meio marítimo seja explorado, surgem percepções 

específicas do significado do mar e do trabalho na pesca, que se traduzem em 

comportamentos distintos com relação à natureza. O pescador-agricultor é aquele que 

pesca e planta para produzir e comercializar, praticando uma pesca simples, que o 

impede de alcançar longas distâncias no mar. À exploração da terra e do mar 

caracterizam um pluralismo econômico e a associação destas duas atividades garante 

sua subsistência em épocas pouco propícias à pesca. 

 

 

 

 

 

Beck (1989) 

  

O que caracteriza as comunidades pescadoras-lavradoras é a relação entre a pesca de 

pequena escala (ou artesanal) e a agricultura de pequena escala (ou familiar, 

camponesa), "sintetizada na dupla identidade autoatribuída: lavradores e pescadores". 

O lavrador domina o conhecimento da terra, dos ciclos anuais, das técnicas, dos 

períodos de chuva e seca e tem o controle do grupo familiar para o trabalho na roça e 

no engenho. O pescador é o que domina o conhecimento do mar e da pescaria. Esta 

articulação entre roça e pesca parece ter uma importância fundamental na organização 

da vida econômica, do universo simbólico e de toda a organização social do lavrador-

pescador. 

 

 

Silva (1993) 

 

Que distingue duas formas tradicionais de produção na pesca brasileira, entre o século 

XVII e início do XX: aquela dos pescadores-lavradores ou pescadores-sitiantes 

(caiçaras de São Paulo e caboclos da Amazônia) e aquela dos pescadores marítimos 

artesanais (jangadeiros do Ceará ou Pernambuco, ou pescadores de saveiros da Bahia). 

 

 

 

 

Org.: ROCHA, 2016. 

Fonte: Adams, 2000, p. 152-153. 
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Frente à regularidade e intensidade de uma tradição do trabalho agrícola e do trabalho 

na pesca para classificar o pescador-lavrador, compreende-se que as escolhas da articulação 

entre roça e pesca de uma comunidade na sua manutenção têm suas diversas razões de ser: 

econômico ou simbólico, de um metamorfosear-se para manter-se, “autoatribui-se uma 

identidade” (BECK, 1989), para autoafirmar sua alteridade frente o “outro” e tornar possível a 

sua existência, a expansão e manutenção do seu modo de vida nos contextos socioeconômicos 

em que se encontram.  

As peculiaridades de um modo de vida e de uma cultura são mais formas apropriadas 

do que próprias (BRANDÃO, 2012) do múltiplo universo camponês dentro dos moldes de 

produção mercantil. Entretanto, no processo de apropriação, tem-se o envolvimento de padrões 

de comportamento transmitidos socialmente: paradigmas mentais com particularidades no 

modo de perceber o mundo, a natureza e os significados socialmente compartilhados 

(DIEGUES, 2008) que definem a categoria da pesca artesanal como modo de vida, a considerar 

também as peculiaridades assumidas pelos grupos sociais em seus diversos espaços 

apropriados. Os casos de campesinato puro, exclusivamente agrícola em comunidades 

tradicionais, têm se tornados raros (BRANDÃO, 2012). 

 

A pesca, como atividade principal ou secundária, frente à agricultura, à pequena 

pecuária (idem), à produção doméstica de artesanato (bem mais corriqueira no 

Vizinho Vale do Jequitinhonha do que no do São Francisco), à subserviente venda de 

trabalho de membros do grupo doméstico ou de famílias inteiras aos ofícios da 

carvoaria predatória e à migração sazonal de homens e mulheres a centros locais, 

regionais ou nacionais de trabalho ocasional, completam e tornam viável a própria 

reprodução da unidade doméstica e da própria comunidade tradicional ( BRANDÃO, 

p.371). 

 

Os conceitos utilizados ainda hoje para analisar as sociedades camponesas, tais como a 

unidade familiar, a renda da terra e o consumo familiar, oferecem elementos necessários para a 

compreensão de grupos sociais que, perante a necessidade de se reinventarem frente ao sistema 

capitalista, reordenam seus modos de vidas e referencial cultural na pluriatividade de formas 

tradicionais de produção, como, por exemplo, a atividade da pesca associada à atividade da 

agricultura. 

Na atualidade, lidamos com um desgaste conceitual do termo campesinato, que permite 

subsumir uma enorme variedade de sujeitos, objetos locais sob uma única linguagem teórica. 

Dado tal desgaste, Mauro Almeida (2007) aponta fazer-se necessário pensar o fim de um 

paradigma, sem necessariamente o fim das pessoas e situações que eram pensadas.  
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Nessa perspectiva, considerando os camponeses como sujeitos históricos e não modelos, 

Woortmann (1990, p. 11) propõe-se a pensar o que fica dos sujeitos, como categoria do 

campesinato, desse processo de pensamento. O mesmo autor sinaliza a abstração de uma ética 

camponesa em constante processo de reelaboração, a se configurar em uma última instância 

como ordem moral – a “campesinidade”, qualidade presente em maior ou menor grau em 

grupos específico: “isto é, uma forma de perceber as relações dos homens entre si e com as 

coisas, notadamente, a terra”.  

Nessa passagem de paradigma sugerida por Almeida (2000), a pauta da reforma agrária 

passa a ser fomentada por uma pluralidade de sujeitos em movimento. Estes obrigam o Estado 

a pensar outros moldes na distribuição da terra, propõem o uso coletivo dos espaços, onde os 

recortes propostos para redistribuição são dotados de simbiose para com os sujeitos coletivos a 

reivindicá-los, ampliando-se o horizonte da luta por direitos dos PCTs. 

Aqui reconhecemos a enorme vitalidade e recuperação da diversidade social do 

paradigma “Povos e Comunidades Tradicionais”, anuindo sua capacidade de distinção de 

modos de existências em dimensões mais amplas do mundo cultural, político, econômico e 

social em que a diversidade das categorias sociais se produz e reproduz, rompendo com a 

primazia do econômico.  

As categorias sociais transformam-se historicamente, conforme as relações de produção 

existente em cada época, entretanto, sem sucumbir completamente os elementos diacríticos que 

marcam o seu modo de vida, que são ressignificados no decurso dos processos socioeconômicos 

da sociedade. Como atesta Sahlins (1992), os sistemas locais se relacionam com o sistema 

capitalista. Segundo seus próprios termos, as comunidades tradicionais submetem as razões 

capitalistas às suas próprias razões, o que sinaliza a capacidade regenerativa de não se 

sucumbirem em relação às lógicas capitalistas, mas, em outros termos, ainda que de forma 

híbrida, recolocarem as relações comunitárias.  

 

2.2 Povos e Comunidades Tradicionais 

 

Os primórdios da questão agrária no Brasil remete-se a criação da Lei 601, de 1850 

(primeira lei de regularização fundiária no Brasil), a qual, antes de ser uma tentativa de 

desenvolvimento do capitalismo no país, por meio do trabalho assalariado, principalmente no 

campo brasileiro, foi a construção de uma nova forma para manter o nível de acumulação do 
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capital nos moldes da escravidão. Os trabalhadores “escravos” passam a ser livres, porém, a 

terra passa a ser “escrava”. (MARTINS, 1981; MARTINS, 2000). 

Fernandes (2004) analisa que a estrutura fundiária vem sendo mantida pelos mais altos 

índices de concentração do mundo, desde as capitanias hereditárias até os latifúndios atuais. 

Dada essa situação de concentração fundiária, inviabilizadora dos modos de vida tradicional, a 

luta pela terra tem a sua existência com ou sem projetos de reforma agrária, embora se considere 

a sua interatividade com a luta pela reforma agrária. 

No Vale do São Francisco, o fechamento das “terras livres” e, consequentemente, a 

eliminação de uma autonomia na produção camponesa, entre 1970 e 1979, viabilizou a 

consolidação da economia capitalista com a expansão da pecuária e reflorestamento, por meio 

da participação do Estado na criação de uma infraestrutura de apoio à expansão econômica, 

configurando a realidade de exclusão e vulnerabilidade social de uma multiplicidade identitária 

de modos de vidas presentes nas barrancas do rio São Francisco (OLIVEIRA, 2012).  

Estão imbricados nesses contextos mencionados os processos das atuais lutas territoriais 

do Brasil, em que uma multiplicidade de modos de vida, em sua pertinácia existencial ligada 

ao território e posse coletiva, submete o Estado a abrir outras perspectivas para tratar a questão 

fundiária além das predominantes modalidades de distribuição de terras em públicas e privadas 

(LITTLE, 2002). Almeida (2004) constata que “dos 850 milhões de hectares no Brasil, cerca 

de um quarto estão ocupados por esses modos de vida” em suas múltiplas identidades: povos 

indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, geraizeiros, vazanteiros, apanhadores de flores 

etc. 

Essas múltiplas identidades demandaram da sociedade o reconhecimento de uma 

categoria de diferenciação que abarcasse a diversidade de identidades coletivas tradicionais, 

com seus desafios tanto na ordem do direito como das políticas públicas como garantia de 

reconhecimento e reprodução dos seus modos de fazer, criar e viver (O’DWYER, 2014). Nesse 

panorama, temos a etnogênese do conceito “Povos e Comunidades Tradicionais” que, de acordo 

com Little (2002), surge para englobar grupos sociais distintos que defendem seus territórios 

frente à usurpação de antagonistas, outros grupos sociais ou mesmo do Estado/ Nação. 

 

Povos e Comunidades Tradicionais podem ser entendidos como grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 

organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição 

para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (Art. 3º do 

Decreto 6.040, de 7/2/07). 
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Ao considerar a complexidade desses sujeitos e a diversidade identitária, Brandão 

(2012, p. 377-378), no estudo de comunidades tradicionais, no Projeto Opará83, no norte de 

Minas, conceitua o termo comunidade tradicional a partir de alguns qualificadores: a 

transformação da natureza – legitimação através de um trabalho coletivo de socialização da 

natureza; a autonomia – relativa autonomia para a reprodução de seus membros e da 

coletividade como uma totalidade social articulada com o “mundo de fora”; autoctonia – a 

comunidade se reconhece com herdeira de nomes, tradições, lugares socializados, direitos de 

posse e proveito de um território ancestral; memória de lutas passadas de resistência –  

memórias dos fatos e feitos, das histórias e estórias da fundação do lugar e de sua continuidade 

associada a situações de luta e de conquistas, de confronto, de expropriação e de resistência; a 

história de lutas e resistências atuais e a experiência da vida em territórios cercados e 

ameaçados. 

Os PCTs no Brasil têm se autoatribuído identidades a partir de critérios étnico-raciais 

(quilombolas, indígenas); a partir da ligação com algum bioma ou ecossistemas específicos 

(geraizeiros, veredeiros etc.); por uma atividade laboral predominante que figura como marca 

identitária (pescador, vazanteiro, apanhadores de flores etc.); pelo tipo de ocupação e uso do 

território (fundo de pastos, faxinalenses etc.) ou, ainda, por motivos culturais (congadeiros, 

povos de terreiros, maracatus etc.). 

As autoatribuições dos PCTs têm sido associadas aos conflitos ambientais, em que as 

identidades se objetivam em movimento social na defesa do lugar (ZHOURIR, 2011, 2014). 

Outros autores, como Costa Filho (2016)84, contextualizam que os conflitos são contingenciais 

e não estruturais, pois muitas dessas identidades estavam objetivadas anteriormente aos 

conflitos ambientais, ainda que a autoafirmação étnica se dê sempre em contextos relacionais e 

sempre há outros grupos sociais ou forças antagônicas, em alguma medida, na relação com 

esses grupos. 

 Concordamos com as considerações de Costa Filho, compreendendo que a 

autoidentificação independe da situação de conflito, pois muitos desses grupos sociais, em seus 

                                                           
83 O projeto Opará é a sequência de estudos teóricos e de pesquisa de campo desenvolvidos na Universidade 

Estadual de Montes Claros a partir do grupo de estudos e pesquisas Opará – tradições, identidades, 

territorialidades e mudanças entre populações rurais e ribeirinhas no Sertão Roseano, o qual envolveu, em sua 

substância, uma série de estudos centrados na comunidade tradicional norte-mineira (BRANDÃO, 2012). 

 
84  COSTA FILHO, A. Minicurso: Direitos Fundamentais dos Povos e Comunidades Tradicionais, Buritizeiro, 

2016. 
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territórios, reproduzem um modo de vida permeados por peculiaridades das suas identidades. 

Há casos, fato que tem se tornado bem raro, em que o olhar acadêmico e suas pesquisas, ou 

mesmo situações desenvolvimentistas antagônicas, ainda não alcançaram esses sujeitos e suas 

coletividades, e eles já se reconhecem como tais, há, ali, uma consciência da identidade coletiva. 

Entretanto, os conflitos ambientais marcam a necessidade do pronunciamento político 

de tais identidades, devido às disputas territoriais e acionamento do ordenamento jurídico85, 

trazendo para o campo social a incompatibilidade de distintos projetos de desenvolvimento. 

Nessa situação se compreende a lume do caso do território pesqueiro Caraíbas.  

O grupo social supracitado sempre se reconheceu como famílias de pescadores e 

vazanteiros, guardava na memória a sua relação de parentesco com o povo gorutubano e, 

principalmente, por mais de quarenta anos, encontrou caminhos para impedir uma completa 

desterritorialização do espaço que lhe fornece elementos identitários.  Entretanto, fora no 

pronunciamento à sociedade, por meio da categoria da pesca artesanal objetivada, em 

movimento social, que sua identidade coletiva pautou seus direitos territoriais e ascenderam-se 

suas primeiras conquistas territoriais.  

O caso do território pesqueiro Caraíbas se insere no atual cenário de conflitos86 

relacionados à questão agrária no Brasil.  Nos dados do Caderno de Conflitos no Campo, de 

201587, publicados pelo Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno, Gonçalves (et. al, 

                                                           
85  Há todo um arcabouço jurídico que garante aos brasileiros o direito à autoidentificação: o direito à identidade e 

diversidade cultural está presente em diversas passagens da Constituição Federal de 88, mas, sobretudo, nos artigos 

215 e 216; a Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada pelo Brasil por 

intermédio do Decreto Legislativo n.º 143, de 2003, afirma, entre os muitos direitos reconhecidos aos Povos 

Indígenas e Tribais, os direitos à autoidentificação como um “critério fundamental” para a definição dos grupos 

aos quais seu texto se dirige (art. 1. Item 2); o Decreto n.º 4.887/2003, que regulamenta o procedimento para 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das  terras ocupadas por comunidades 

quilombolas, expressamente prevê como mecanismo de determinação da identidade os critérios de autoatribuição 

e autodefinição por parte dos grupos étnico-raciais (cf. art. 2º); a Portaria n.º 89, de 15 de abril de 2010, da 

Secretaria do Patrimônio da União (CPU), que disciplina a utilização e o aproveitamento dos imóveis da União 

em favor das comunidades tradicionais, também adota o direito à autoidentificação como ferramenta de atribuição 

de identidade (cf. art. 4º) etc. 

 
86 Conflitos são as ações de resistência e enfrentamento que acontecem em diferentes contextos sociais no âmbito 

rural, envolvendo a luta pela terra, água, direitos e pelos meios de trabalho ou produção. (C.f Comissão Pastoral 

da Terra, 2016, p. 13). 

 
87 Desde 1985, a Comissão Pastoral da Terra sistematiza os dados dos conflitos no campo, através do Centro de 

Documentação Dom Tomás Balduíno, publicando, anualmente, o livro Conflitos no Campo Brasil, em que se 

registra os conflitos por terra – violências como despejos e expulsões – e os números da violência contra pessoa, 

como assassinatos, ameaças de morte, prisões. Há, ainda, os dados do trabalho escravo, conflitos pela seca e as 

manifestações envolvendo os temas citados, entre outras informações. Em 2002, a CPT incluiu em sua 

documentação os conflitos gerados pelo uso da água. E, nesse mesmo ano, a obra Conflitos no Campo foi 

reconhecida como publicação científica pelo Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia (IBICT). 



97 
 
 
 

 

 
 

2016, p. 87) sinaliza que, no ínterim de 2008 a 2015, o número de conflitos de luta pela terra88, 

envolvendo os PCTS, cresce significativamente em relação às categorias sociais dos Sem Terra. 

As famílias dos PCTs estiveram evolvidas em 28% do total, entre 2000 e 2007, e com 56%, no 

período seguinte: 2008-2015. 

 Na análise dos dados acima mencionados, Porto Gonçalves (et. al, 2016) e Umbelino 

Oliveira (2016) inferem uma insurgência dos PCTs como ressignificação da luta pela terra/ 

reforma agrária pautada por uma pluralidade identitária, frente ao direito de autoidentificação 

e especificidades do seu modo de vida. 

 

2.3 O Rio São Francisco e suas formações identitárias  

 

Ó, diz que quem não sabe fazer esse nó aqui não é pescador. Então, eu vou 

fazer. Nasci em uma cidade que chama Santo Sé, Bahia. Meu marido tinha a 

família dele em Ribeirão Preto, mas aí, quando chegamos em Ribeirão Preto, 

não deu certo, porque a gente que é pescador não se dá bem na cidade grande, 

né? Gosta da beira do rio. Aí, nós viemos pra cá, para Minas. E estamos aqui 

até agora. Eu, desde 10 anos, que eu teço com meu pai rede. Depois que eu 

casei, continuei tecendo também. Não tem como a gente viver sem ser na beira 

do rio. Nós, que somos pescador, a gente sabe que é difícil morar em terra que 

é distante do rio. É por isso que a gente procura sempre a beira do rio. Porque 

o rio é tudo, é tudo para nós. Sem o rio nós não somos nada. Pescadora Maria 

de Deus, 54 anos, Itacarambi, 201589. 

 

 

 

O ciclo hidrossocial90 entre o rio São Francisco e os sujeitos ao longo de suas margens 

é um motor propulsor de múltiplas identidades.  O rio, personificado na memória brasileira 

como o “Velho Chico”, além da condição de “um acidente geográfico da natureza, configura a 

vida das pessoas” (OLIVEIRA, 2009), “corre ao contrário e se estende do Sul, mais baixo, para 

o Norte, mais alto, devido à falha geológica denominada depressão sanfranciscana” 

(ZELLHUBER, SIQUEIRA, 2007). Constitui um modo de vida “[...] que se consolidou, 

possibilitando um incremento na diversidade sociocultural do Alto-Médio São Francisco, com 

                                                           
Disponível em: < http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes/conflitos-no-campo-brasil>. Acesso em: 

15 de abr. de 2016. 

 
88 C.f Comissão Pastoral da Terra, 2016, p. 13. 

 
89 PESCANDO Liberdade. Direção: Caio Formiga et al. Produção: Brigada de Audiovisual dos Povos, 2016. 1 

DVD (31 min, 44 s). 

 
90 TUNDISI, G. J. Apresentação. In:_VALENCIO, N. Pescadores do Rio São Francisco – a produção social da 

inexistência. São Carlos: RiMa,2007. 
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costumes, mitos e uma economia local formada pela pesca artesanal” (THÉ, 2012, p. 31).  Como 

rio da “unidade nacional”, serviu como principal meio para a ocupação e integração do território 

e interiorização do desenvolvimento, como fonte privilegiada de recursos naturais.  É 

identificado, também, como o lugar dos deserdados, alternativa dos economicamente excluídos 

(VALENCIO, 2007). 

O rio, espaço físico de consolidação de modos tradicionais de vida, localiza-se no 

percurso de dois mil e setecentos quilômetros de extensão, tendo sua nascente histórica na Serra 

da Canastra, em Minas Gerais, e sua foz na divisa entre Alagoas e Sergipe. Possui como bacia 

fluvial 639.219 Km² (seiscentos e trinta em nove mil e duzentos e dezenove quilômetros 

quadrados), correspondendo a 7,5% do território brasileiro, abrigando aproximadamente 18 

milhões de pessoas, em 507 municípios, nos estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás, 

Pernambuco, Sergipe e Alagoas, mais o Distrito Federal91. 

O rio São Francisco, devido à sua importância política, econômica e social, é também, 

cenário de disputa de contrários projetos de desenvolvimento, por isso, é lugar de conflitos por 

usos múltiplos de suas águas e pela posse das terras que o margeiam. Há décadas vem sendo 

impactado por atividades antrópicas, tais como geração de energia elétrica92, lançamento de 

esgotos brutos e efluentes industriais, supressão de sua mata ciliar e o projeto de transposição 

de suas águas, em fase de conclusão, ainda que sobre ampla manifestação contrária por parte 

da sociedade93. 

Frente ao panorama descrito, que cristaliza um viés puramente economicista de 

apropriação das águas do rio São Francisco, uma visão catastrófica é visualizada para as 

barrancas sanfranciscanas por pesquisadores que preveem “a extinção inexorável do rio São 

Francisco” (FILHO, 2012) perante o “extermínio do cerrado que envolve também a extinção 

dos grandes mananciais de água do Brasil, porque as grandes bacias hidrográficas brotam do 

Cerrado, como o rio São Francisco” (BARBOSA, 2015).   

                                                           
91 C.f Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco. Disponível em: http://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/>. 

Acesso em: 16 abr. de 2016. 

 
92 Os represamentos construídos nas últimas décadas correspondem atualmente a nove usinas hidrelétricas (UHE) 

em operação: Paulo Afonso I  em  Paulo Afonso -BA/1954; Paulo Afonso II  em Delmiro Gouveia - AL/ 1961; 

Paulo Afonso III  em Delmiro Gouveia - AL/ 1971; Paulo Afonso IV em  Delmiro Gouveia  -  AL/ 1979; Apolônio 

Sales  em Delmiro Gouveia - AL/ 1977; Sobradinho Juazeiro  -  BA/ 1979; Itaparica  em Glória  - BA/ 1988; Três 

Marias em  Três Marias - MG/ 1962 e Xingó  em Canindé de São Francisco - SE/1994. 

 
93 C. f Ribeiro, M. B. A potencialidade do Semiárido Brasileiro – O Rio São Francisco: Transposição e 

Revitalização / Uma Análise. Brasília, 2007. 
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No cenário do espaço sanfranciscano, no norte de Minas, além das comunidades, o que 

predomina nas margens do rio e no alto das chapadas são grandes propriedades do agronegócio, 

extensões de terras e de monoculturas vazias de gente e de vida comunitária (SOUZA; 

BRANDÃO, 2012, p. 92). Todavia, compreensões diferenciadas, marcadas pela lógica 

cosmológica dos PCTs, contrapõem a mercantilização das águas do rio São Francisco.  Segundo 

dados do Centro de Documentação (CEDOC) Dom Tomás Balduíno, na soma dos conflitos por 

água e terra na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (BHRSF), no período do ano de 2000 

a 2015, registra-se novecentos e oitenta e dois conflitos, uma média anual de sessenta e cinco 

ocorrências de conflitos por ano, numa tendência crescente94. 

Na soma desses conflitos, entre a diversidade dos PCTs, as categorias envolvidas: 

pescadores, vazanteiros, quilombolas, indígenas, camponeses de fundo de pasto, geraizeiros 

correspondem a 39 % (ver gráfico 01). 

 

 

 

                                                           
94  Arquivo CEDOC Dom Tomás Balduíno. 
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Temos racionalidades diversas a coexistirem nas águas e terras sanfranciscanas.  Os 

sujeitos da pesca artesanal da BHSF, reunidos em Congresso Nacional marcado pela visão 

cosmológica, afirmaram que o rio tem alma: “As Barragens retiraram a vida e o espírito do 

Velho Chico. Para devolver essa vida, como tem feito algumas nações do mundo, retirem as 

barragens do São Francisco!”95.  

Souza e Brandão (2012) identificam, nas barrancas do São Francisco, no norte de Minas, 

uma diversidade de modos de vida a configurarem múltiplos signos identitários apresentando 

uma heterogeneidade das “gentes do rio” a consolidarem uma cultura sanfranciscana – conjunto 

de relações intimamente ligadas ao rio – marcadas por peculiaridades de grupos sociais nos 

processos de autoidentificação. As relações de famílias com os diversos espaços que compõem 

a paisagem sanfranciscana – vazantes, rio, ilhas, terras altas – imprimem várias possibilidades 

de autoidentificação.  

As diversidades identitárias encontram-se fragmentadas, são culturas hibridizadas96, 

reinventadas e ressignificadas no processo de resistência, de busca pelo “ser” – em suas 

múltiplas identidades – e “está” nas margens do rio, no “lugar” que lhes imprime 

especificidades dos seus modos de vida. 

Em relação a esse horizonte sanfranciscano, o conceito essencialista de identidade não 

se sustenta, tampouco contribui para a compreensão de questões como territorialidades, 

múltiplas identidades e demarcações territoriais. Tais questões têm peso fundamental para os 

processos de autoafirmação e defesa dos territórios dos PCTs no Brasil.  

A “compressão espaço-tempo”, principal característica da globalização, questiona a 

ideia de identidade como algo fixo, pois faz com que o “espaço encolha para se tornar uma 

aldeia global” (HALL, 2011). Há de se considerar também as contínuas mudanças na economia 

                                                           
95 Carta do Congresso dos Pescadores e Pescadoras da Bacia do Rio São Francisco. Disponível em: < 

http://www.cppnac.org.br>. Acesso em: 1º mai. de 2016. 

 
96 A hibridização se dá entre identidades situadas assimetricamente em relação ao poder. Os processos de 

hibridização analisados pelas teorias culturais contemporânea nascem de relações conflituosas, entre diferentes 

grupos nacionais, raciais ou étnicos. Eles estão ligados à história de ocupação, colonização e destruição. Trata-se, 

na maioria dos casos, de uma hibridização forçada (Silva, 2013, p.87). 
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global que suscitam novas formas de colonização e migrações, provocando a articulação de 

múltiplas identidades e a consolidação de sociedades multiculturais97. 

Hall (2013) sugere que em vez de se falar em identidade como coisa acabada, dever-se-

ia falar da identificação e vê-la como um processo em andamento. A identificação se dá através 

da cultura, compreendida como um conjunto de significados partilhados. E sendo a linguagem 

responsável pelo atributo de sentido do significado, esse só poderá ser compartilhado pelo 

acesso comum ao significante, que funciona através das representações98. 

 O reconhecimento do significado faz parte do senso de nossa própria identidade, através 

do sentimento de pertencimento (HALL, 1997 apud SANTI; SANTI, 2008). Assim, a 

identidade está profundamente envolvida nos processos de representação. A configuração e 

reconfiguração das relações espaço-tempo, no interior de diferentes sistemas de representação, 

têm efeitos profundos sobre a forma como as identidades são localizadas e figuradas (HALL, 

2011) por parte de grupos identitários, sobre eles mesmos ou através das percepções e ações de 

outros.  

Por entender o conceito de identidade como construção da percepção que o sujeito tem 

de si, o qual constrói as representações através dos signos: ser pescador, ser vazanteiro, ser 

quilombola, ser indígena, ser ribeirinho, entre outros, faz-se necessário, também, pensarmos o 

conceito de diferença, o qual é construído através das percepções do que é o outro em relação 

ao eu.  Como criação linguística, identidade e diferença são o resultado de atos de criação, o 

que significa dizer que não são "elementos" da natureza, que não são essências. A identidade e 

a diferença são criações sociais e culturais e não podem ser compreendidas fora de um processo 

de produção simbólica e discursiva (SILVA, 2013). 

Os PCTs, com suas próprias ideias e valores, acionam suas identificações diacríticas nos 

processos de resistência, nos quais muito mais se pronunciam publicamente tais identidades do 

que se constituem em meio ao conflito, considerando o que afirmou Barth (1976, p.14) “um 

mesmo grupo de indivíduos, [...] posto diante das diferentes oportunidades oferecidas por 

diferentes meios, se veria obrigado a adotar diferentes padrões de existência e a institucionalizar 

diferentes formas de conduta”. 

                                                           
97 Hall (2008) define sociedades multiculturais a partir do termo multicultural, pois, este descreve as características 

sociais e os problemas de governabilidade apresentados por qualquer sociedade nas quais diferentes comunidades 

culturais tentam construir uma vida em comum, ao mesmo tempo em que retêm algo de sua identidade “original”. 

 
98  C.f  (SILVA, 2013). 
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No processo de hibridização, as peculiaridades das identidades tradicionais não estão 

simplesmente condenadas a se perderem. Em muitas situações, elas podem adquirir nova 

função, acrescer outros significados, dado que a cultura não é algo dado, posto, é algo 

dissipável, mas também algo constantemente reinventado, recomposto, investido de novos 

significados (CUNHA, 1979, p.38), são também formas de manutenção territorial, pois, como 

lembra a pescadora Maria de Deus, o “Padre Cícero já dizia que a gente que é pescador tem 

que acompanhar o rio99”. 

 

2.4 Pesca Artesanal: ofício e modo de vida 

 

Até as primeiras décadas do século XX, a pesca, em geral, era realizada dentro dos 

moldes da pequena produção mercantil – realizada entre unidades familiares ou pequenas 

comunidades pesqueiras, sendo a reprodução do modo de vida, a razão primeira das atividades 

pesqueiras (DIEGUES, 1983, p. 5). 

De modo geral, a pesca artesanal caracteriza-se como importante posto de trabalho e 

economia no Brasil. Avalia-se que nos históricos primórdios da atividade da pesca encontram-

se racionalidades distintas a fazerem uso dessa atividade: uma diversidade de sujeitos sociais 

com seus modos de vidas e outros sujeitos a compor a elite da atividade no Brasil colonial e 

Imperial (SILVA, 2015).  

 

 

Muito antiga, tem origem nas técnicas indígenas, nas técnicas portuguesas e 

espanholas de navegar, pescar, produzir redes e de elaborar embarcações, remontando 

a atividade ao Período Colonial [...]. Desse modo, a pesca necessita ser compreendida 

de forma complexa. Têm-se os pescadores mestiços de origens indígenas, africana, 

portuguesa, e recriadas pelos descendentes mestiços, dentre outras nomeações 

étnico-sociais100, que são mais numerosos e dispersos espacialmente, e os pescadores 

armadores, coletores de baleias, que se compunham como elites no Brasil Colonial e 

no Brasil Império, que utilizavam técnicas modernas, já em grande escala de produção 

(SILVA, 2015. p. 19-20). 

 

 

A descrição de Silva (2015, p.19) – “pescadores mestiços de origens indígenas, africana, 

portuguesa, e recriadas pelos descendentes mestiços, dentre outras nomeações étnico-sociais” 

                                                           
99 ROCHA, 2016. Observações de Diário de Campo. Pescadora Maria de Deus Pereira da Silva, 54 anos. Fala 

durante a oficina do rancho temático Identidade e Território, no Congresso dos Pescadores artesanais da Bacia do 

Rio São Francisco. Ilha do Fogo – Juazeiro da BA/ Petrolina PE, em 02/04/16. 

 
100 Grifos nosso. 
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–, para designar a pesca artesanal, contribuiu para a compreensão de que vários sujeitos, nas 

suas diversas autoidentificações, têm a atividade da pesca como base da organização do seu 

modo de produção. 

A atividade da pesca artesanal não se caracteriza apenas como trabalho que se define no 

âmbito do sistema capitalista, em que a expropriação do sobretrabalho se faz com a separação 

do trabalhador dos instrumentos de trabalho e com a perda do controle do processo de trabalho 

(DIEGUES, 1983). Essa dimensão é acoplada à atividade da pesca no seu processo de 

institucionalização pelo Estado, questão a ser discutida posteriormente. 

Atualmente, a atividade da pesca está dividida em nove categorias: a) Aquicultor; b) 

Pescador Profissional Artesanal; c) Pescador Profissional Industrial; d) Empresa Pesqueira; e) 

Embarcação de Pesca; f) Trabalhador de Apoio à Pesca Artesanal101; g) Aprendiz de Pesca; h) 

Pescador Amador ou Esportivo; i) Armador de Pesca (BRASIL. 2015, p.2).  

No Alto e Médio São Francisco mineiro, as identidades pescadores e vazanteiros têm 

seu modo de produção na atividade da pesca consorciada à agricultura. O vazanteiro 

caracteriza-se pelo sistema de trabalho baseado na mão de obra familiar; no uso de plantio nas 

vazantes e lameiros nas margens do rio (áreas férteis), espaço geográfico que imprime a 

identidade vazanteira; na troca de dias de serviço entre famílias é comum; na pesca, que  é  uma  

atividade  central  no sistema  de  produção  e  consumo  dos  vazanteiros –  independentemente  

do  registro  como pescadores  profissionais  e  do  vínculo  com  a  Colônia  de  Pescadores; na 

comercialização do peixe (antigamente o peixe seco, atualmente o peixe fresco, resfriado ou 

congelado); nas áreas comuns – complexo de terra firme em que é praticado o extrativismo 

(OLIVEIRA, 2005, p. 80-81). 

Os sujeitos ao se autoidentificarem como pescadores profissionais, no alto e médio São 

Francisco, possuem a pesca como a principal atividade, contudo, o consórcio entre a atividade 

da pesca e a agricultura/vazante é notório na região. A identificação dos pescadores artesanais 

das margens do rio São Francisco como pescadores profissionais alude à necessidade de 

                                                           
101 A categoria de trabalhador de apoio à pesca artesanal foi criada via decreto, o Decreto 8.425, publicado no dia 

1º de abril de 2015. Para o Movimento dos Pescadores e Pescadoras artesanais do Brasil, tal decreto implica 

diretamente no direito de autoidentificação dos pescadores. Com o decreto, só é considerado pescador artesanal 

quem faz a captura do pescado, excluindo a produção familiar tradicional, que inclui a maioria das mulheres das 

comunidades. Em nota divulgada, o MPP afirma que “com isso, se impede o trabalho, o direito à identidade das 

pescadoras artesanais que fazem o beneficiamento e a confecção dos apetrechos da pesca, retiram seus direitos e 

criam precedentes para a negação de direitos trabalhistas e previdenciários conquistados”. Disponível em: < 

http://peloterritoriopesqueiro.blogspot.com.br/2015/06/carta-aberta-contra-o-decreto-8425>. Acesso em: 06 jan. 

de 2016. 
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obtenção da carteira de pesca – Registro Geral de Pesca (RGP) emitida pelo antigo Ministério 

da Pesca e Aquicultura (MPA102), a qual tem a função de legalizar a pesca nos rios e mares. 

Assim, o uso do termo profissional tem influências da exigência da legalização da atividade da 

pesca, ou seja, o Estado, com seus mecanismos de regulação, também imprime, em parte, 

elementos na autoidentificação das comunidades. 

Os pescadores que estão organizados como MPP têm seu modo de vida caracterizado 

pelo consórcio entre pesca para consumo familiar, comercialização e agricultura em pequena 

escala, assim como para acessar as matérias-primas necessárias à confecção dos apetrechos da 

pesca (MPP, 2013). 

A prática de consorciação entre a pesca e agricultura perpassa todo o modo de produção 

dos sujeitos autointentificados como pescadores profissionais e vazanteiros. Há que se 

considerar que, mesmo residindo em áreas urbanas, tanto vazanteiro como pescador 

profissional utilizam do consorciamento das atividades – como a pesca é uma atividade central 

no sistema de produção e consumo dos vazanteiros, é comum os pescadores dizerem “todo 

pescador tem a sua vazante” (OLIVEIRA, 2011, p.57).  Também foram identificados 

consorciamento da atividade entre pesca e agricultura com a autoidentificação dos sujeitos 

como pescadores/lavradores, sem, contudo, reconhecerem a nomenclatura vazanteiro, por 

Souza (2010, p. 123), entre os municípios de Pirapora e Buritizeiro.  

É rotineiro encontrar sujeitos que assumem as duas identificações: pescadores com RGP 

que se organizam politicamente como vazanteiro – Vazanteiros em Movimento103, bem como 

vazanteiros que não possuem o RGP, mas reconhecendo o seu modo de vida, que tem 

consorciamento entre a atividade da pesca e agricultura e se articulam politicamente no MPP.  

No relatório da Pesca Artesanal do Alto e Médio São Francisco (ROCHA, 

NASCIMENTO, 2011), a partir dos dados do universo de pescadores que participaram da 

pesquisa, constatou-se a afirmação da necessidade da pluriatividade para complemento da renda 

(Ver figura 27), sendo apontado por 70,7% dos pesquisados a dedicação das atividades pesca e 

lavoura.  

                                                           
102 O órgão da Pesca e Aquicultura foi criado em 1º de janeiro de 2003, com o nome de Secretaria Especial da 

Aquicultura e Pesca. Em 26 de junho de 2009, a pasta ganhou status de ministério. No dia 02 de outubro de 2015, 

a presidente Dilma Rousseff, dentro do contexto de reforma ministerial, extinguiu o Ministério da Pesca e 

Aquicultura. O setor passou a integrar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

 
103  O grupo “Vazanteiros em movimento” é uma articulação política de alguns grupos de vazanteiros nas margens 

do São Francisco (municípios de Manga, Matias Cardoso e Itacarambi). 
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A atividade da pesca e agricultura de vazante é peculiar no modo de vida dos pescadores 

artesanais e vazanteiros do São Francisco, em Minas Gerais, que protagonizam uma resistência 

necessária à manutenção do modo de vida tradicional, frente ao modelo de produção capitalista. 

Esse modelo, que ora se beneficia fazendo uso do modo de produção tradicional, ora inviabiliza 

sua existência sem adaptações, pois a diversidade de formas de organização social da produção 

se articula historicamente sob dominância das forças produtivas hegemônicas 

(DIEGUES,1983). 

Valencio (2007, p. 23) corrobora a reflexão de situações que complexificam a atividade 

da pesca como modo de vida e oficio no rio São Francisco.  Tais situações têm sido, também, 

realidades presentes em outros espaços fluviais e marítimo da pesca artesanal no país.  A autora 

aponta que os pescadores formam subgrupos heterogêneos e que na maioria das vezes guardam 

conflitos entre si, indicando que há dois subgrupos básicos de pescadores que se dedicam à 

atividade da pesca com a finalidade de obter a renda principal da família, ou seja, que se 

encontram na categoria da pesca artesanal. 

No primeiro grupo, da categoria da pesca artesanal, estariam aqueles que exercem a 

profissão devidamente cadastrado com RGP, e aqueles que, mesmo não estando cadastrados, 

exercitam a atividade com regularidade. E, no segundo grupo, estariam aqueles que estão 

Figura 27: Tabela n.º 2 do Diagnóstico da Pesca Artesanal no norte de Minas, Alto/ Médio SF. 

Fonte: ROCHA; NASCIMENTO, 2011, p.13. 
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cadastrados com RGP, mas não podem ser considerados pescadores profissionais104 (devido ao 

fato dos fins da aquisição do RGP visar apenas o direito de uso de equipamentos permitidos 

para profissionais, ou para fazer jus ao acesso dos benefícios previdenciários, conquistados pela 

categoria da pesca artesanal)105. Quando apenas essas últimas razões apontadas justificam a 

aquisição do RGP, esses sujeitos têm sido identificados pelos pescadores profissionais 

artesanais como os “pé enxuto”106. 

Os pescadores utilizam o termo pé enxuto para designarem os pescadores/os que obtêm 

o RPG apenas para acessar direitos previdenciários (aposentadoria, auxílio-doença, assegurado 

especial do INSS etc.) e trabalhistas (seguro-defeso), pois, na prática, não sabem ou não 

praticam minimamente a atividade da pesca. Quando veem um pescador reclamando da pesca, 

sabem diferenciar se realmente é o tempo que não está propício ou se é porque estes não 

possuem habilidades para a prática de captura das espécies. 

Segundo dados, há mais de um milhão de pescadores artesanais no país (ver gráfico 02), 

e oitenta e dois mil107 (ver gráfico 03) na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (BHSF), a 

partir do Registro Geral da Pesca, segundo dados da Secretaria da Pesca e Aquicultura108.   

                                                           
104. Esta situação tem onerado o orçamento do Estado brasileiro.  Desde 2012 que o Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA) não tem efetivamente emitido o registro para os pescadores e pescadoras artesanais. Nos 

últimos 4 anos, em todo o país, contabilizam-se que mais de 250 mil registros não foram emitidos, conforme 

divulgação do MPA, durante Seminário do RGP, realizado em Brasília, em abril de 2015. Entretanto, o corte de 

registro não tem conseguido atingir os reais infratores. E muitos pescadores artesanais têm sido penalizados pela 

inoperância do Estado (MPP, 2016). 

 
105 Há casos em que muitos pescadores amadores possuem também a carteira de pescador profissional para 

transportar livremente o pescado (ROCHA, NASCIMENTO, 2011, p.39). 

 
106 ROCHA, 2016. Observações do Diário de Campo.  

 
107  Considerou-se a condição ativo para quantificar os sujeitos da pesca artesanal no Brasil e BHSF. A condição 

de cancelado e suspenso, segundo Artigo 17 da Instrução Normativa n.º 6, de 2010, se dá nos seguintes casos: a 

pedido do interessado; quando não comprovado o exercício da atividade de pesca como profissão ou principal 

meio de vida, no caso da Licença de Pescador Profissional; de ofício, quando infringir qualquer dispositivo 

constante da presente Instrução Normativa; a pedido do órgão fiscalizador competente;  nos casos de óbito do 

interessado;  por decisão judicial; quando não procurada ou recebida pelo interessado, após transcorrido 06 (seis) 

meses da data de sua emissão;  quando comprovado vínculo empregatício em atividade distinta da pesca; quando 

comprovada a situação de aposentadoria por invalidez ou outra aposentadoria que não seja a de segurado especial 

ou aposentadoria como pescador, ou que receba benefícios inerentes ao amparo assistencial ao idoso e ao deficiente 

ou outro benefício previdenciário assemelhado; quando não renovados por um período superior a 06 (seis) meses 

da data do vencimento; quando o registro for suspenso por mais de 06 (seis) meses, sem que seja apresentado 

recurso ou justificativa pelo interessado. Disponível em < http://sinpesq.mpa.gov.br/rgp/>. Acesso em: 02 de mai. 

2016. 

 
108 A quantificação dos sujeitos da pesca artesanal se deu através da consulta a Lista do Registro Geral da Pesca, 

disponibilizado no site da Secretaria da Pesca e Aquicultura. Para quantificação dos pescadores artesanais da 

BHSF, considerou-se os inscritos no RGP, dos municípios da bacia hidrográfica do Rio São Francisco (a partir da 
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lista dos municípios disponibilizados pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco). Considerou-se a 

condição ativo para quantificar os sujeitos da pesca artesanal no Brasil e BHSF. 

Gráfico 03: Situação do RGP dos Pescadores Artesanais na BHSF. 

Fonte: Secretaria da Pesca e Aquicultura. 

Elaboração: ROCHA; NASCIMENTO, 2016. 

Gráfico 02: Situação do RGP dos Pescadores Artesanais no Brasil. 

Fonte: Secretaria da Pesca e Aquicultura. 

Elaboração: ROCHA; NASCIMENTO, 2016. 
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Contudo, ficam explícitas as dificuldades por parte do Estado de apreender em seu 

controle os reais sujeitos da pesca artesanal no seu conjunto existencial no país. A identificação 

dos dois subgrupos indica a fragilidade dos dados do Estado na tentativa de quantificar esses 

sujeitos. Os problemas quanto ao registro e controle dos sujeitos da atividade pesqueira no país 

se remontam aos primórdios da institucionalização da atividade da pesca pelo Estado, a ser 

tratada, aqui, posteriormente.   

Os próprios sujeitos da pesca artesanal criam suas categorias nativas para definirem 

aqueles que não praticam a pesca, mas usufruem das conquistas do grupo “pé enxuto” e criam 

também elementos diacríticos que terminam a identidade de pescador: “Quem não sabe fazer 

esse nó aqui, não é pescador”. Destarte vão apontando as diferenças da pesca artesanal como 

oficio e modo de vida por meio da externalização de significados socialmente construídos. 

É no âmbito das relações sociais, política, econômica e cultural dos pescadores que se 

dedicam à atividade da pesca com a finalidade de obter a renda principal da família, já 

mencionadas anteriormente, que se pode compreender a pesca artesanal, para além de um 

ofício, como um modo de vida, pois a construção dos instrumentos de pesca e a captura das 

espécies se entremeiam ao conhecimento tradicional e crenças fundadas no acúmulo das 

tradições culturais e na relação empírica com o ambiente aquático (THÉ, 2003, p. 9). 

A constituição da identidade dos pescadores tem sua complexidade. Há particularidades 

que tem chamado a atenção, por exemplo, como pensar a territorialidade dos pescadores hoje. 

Um grupo humano que ora está em alocações urbanas, ora está nos ranchos; ora são plantadores, 

ora são vazanteiros; fazem uso de uma territorialidade que não se limita a uma localização física 

definida, apenas “acompanha o movimento das águas109”.  

 

Aqui no congresso, eu ouvi um pescador dizer que a linha que delimita o 

território do pescador é invisível, ela tem que ser fluída como as águas. Isso 

mostra a complexidade que a identidade do pescador artesanal está inserida, 

tem a ver com o ofício, entretanto, extrapola a dimensão pura desse. Está 

marcada pela resistência e luta; processo afirmativos de um modo de vida 

imbricado na dinâmica fluvial. O ofício é apenas um elemento da complexa 

identidade da pesca artesanal. Senhor Toinho pescador costuma dizer: não 

pense que o pescador artesanal é um passarinho que anda voando e quando 

pousa ele deixa de ser passarinho (MARQUES, 2016). 

 

                                                           
109 ROCHA, 2016. Diário de Campo. Esta observação foi realizada na oficina Identidade e Território, no Congresso 

dos Pescadores Artesanais da Bacia do Rio São Francisco, Ilha do Fogo, Juazeiro - BA/ Petrolina - PE, abril de 

2016. Na construção coletiva da compreensão do território, os pescadores ressaltavam que o seu território 

acompanha também o movimento das águas, ou melhor, das espécies. 
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O elemento diferencial que caracteriza cada identidade tradicional é apontado pelos 

próprios sujeitos que se identificam, diferenciando-se do outro: “Cada grupo retira do seu 

estoque cultural aqueles aspectos que, politicamente, expressam sua diferença 

contrastivamente” (COSTA, 2015, p.23).   

O princípio de afirmação da identidade da pesca artesanal está vinculado ao elemento 

que marca o sujeito para além do recurso específico da biodiversidade. Apesar de ter na relação 

com as espécies dos rios, mares e lagoas um elemento constituinte da sua identidade, esse grupo 

tradicional está amplamente vinculado aos mistérios, a uma espiritualidade, a sacralidade, a um 

processo de sentido que produz a própria condição existencial como ser humano.  

O pescador artesanal é um sujeito que está nas áreas urbanas, nas águas do rio ou do 

mar e nas vazantes, afirmando a sua existência, que passa pela polissemia e envolve uma 

multiplicidade de atividades110.  

 

2.5 Institucionalização da atividade da Pesca Artesanal e Movimento Social 

 

Para uma compreensão dos sujeitos da pesca artesanal, os quais possuem um sentido 

próprio de fazer e de ler a natureza, é preciso tecer uma análise que extrapole o viés da economia 

e trabalho. Isso demanda uma apreensão da dimensão política da categoria da pesca artesanal 

nas relações institucionais com o Estado. 

Na primeira fase da República (1889- 1930), mediante a necessidade do novo sistema – 

uma unificação do território sob uma única administração, que contribuísse para a formação da 

ossatura do Estado –, a institucionalidade da pesca foi construída na busca por controle estatal 

sobre o território nacional, cabendo à Marinha controlar possíveis invasões, não só no tempo 

de guerra, mas também na usurpação estrangeira sobre as riquezas naturais do país (RESENDE, 

2014).  

Diante da escassez de recursos financeiros para garantir totalmente ou em maior parte o 

controle territorial de um país com dimensões continentais, a atividade pesqueira e seus barcos 

                                                           
110  ROCHA, 2016. Diário de Campo. Esta discussão é resultado do diálogo com o professor Juracy Marques, 

professor da Universidade Estadual da Bahia, por ocasião do Congresso dos Pescadores Artesanais da Bacia do 

Rio São Francisco, Ilha do Fogo, Juazeiro - BA/ Petrolina - PE, abril de 2016. 
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privados tornaram-se parte da frota de guerra brasileira para oferecer à nação um maior 

contingente de proteção a baixo custo (VILLAR, 1945, p.23 apud RESENDE, 2014 p. 49).  

Em 1846, com a criação das Capitanias dos Portos111, nas Províncias marítimas do 

Império, tiveram-se os primórdios do arrolamento de todos os pescadores do Brasil via processo 

de matrícula, tal ação baseou-se nos princípios da inscrição marítima francesa (SILVA, 1988).  

Por conseguinte, a regulamentação da pesca não se tratara da luta de uma categoria 

socioprofissional por regulamentação. Para o aludido autor, a regulamentação dos pescadores 

foi: 

 

a) algo imposto a eles, por razões inteiramente alheias aos problemas e à natureza do 

trabalho pesqueiro; 

b) teve, como alvo central, subordinar os pescadores (sobretudo aqueles de alto-mar) à 

Marinha de Guerra, no sentido de constituírem uma reserva militar para aquela, sem 

abdicarem da atividade pesqueira; 

c) por sua natureza, não trouxe nenhum benefício aos pescadores, no sentido de se 

constituir entre eles uma consciência da especificidade da profissão pesqueira (SILVA, 

1988, p.126). 

 

   Tal processo de cadastro deu-se mediante cobrança de taxas dos cadastrados, bem 

como outras taxas pelo arrolamento das embarcações, o que explica a debilidade administrativa 

das Capitanias dos Portos, que não conseguiu que fosse matriculado um número proporcional 

da população marítima real do Brasil, e a causa da profunda desconfiança dos pescadores 

quanto ao serviço militar na Marinha de Guerra, ao qual teriam que se submeter caso se 

matriculassem. Assim, as Capitanias deixaram essa tarefa para um outro instrumento de 

controle sobre os pescadores, também proposto pela Marinha: as Colônias de Pescadores, 

fundadas a partir de 1919 (SILVA, 1988).  Mais de 800 colônias de pescadores no Brasil foram 

criadas como resultado da expedição do cruzador José Bonifácio, sob o comando do almirante 

Frederico Villar, em todo costa brasileira.  

Em 1920, intensificou-se a estruturação política com a criação do Estatuto da Colônia e 

mais duas outras entidades: a Confederação Nacional e as Federações de Pescadores, de âmbito 

estadual, as quais as colônias ficaram subordinadas. Tal estrutura regulatória teve como escopo 

exercer o controle qualitativo – ideológico e instrumental – e quantitativo, que permitiu saber a 

localização e situação do pescador (SILVA, 2015). 

                                                           
111 O Decreto Imperial n.º 358, de 14 de agosto de 1845, autorizava o Governo "a estabelecer uma Capitania do 

Porto em cada Província Marítima do Império", com atribuições específicas de "polícia naval, conservação do 

porto, inspeção e administração dos faróis, balizamento, matrícula da gente do mar e do tráfego do porto e das 

costas, praticagem e das barras". Disponível em < https://www.marinha.mil.br/>. Acesso em 25 de out. 2016. 
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Foi por meio desse projeto político de estruturação do Estado no território que se deu a 

organização da pesca em colônias de pescadores, sendo estas enquadradas na estrutura da 

Marinha brasileira, no território nacional. Em 1926, a atividade da pesca passa para a 

responsabilidade do Ministério da Agricultura e, em 2003, foi criada a Secretaria Especial de 

Aquicultura e Pesca da Presidência da República (SEAP/PR). Em 2006, foi institucionalizado 

o Ministério da Pesca e Aquicultura112. 

Posto o cenário de institucionalização da pesca, faz-se necessário visualizar a reação dos 

sujeitos da pesca artesanal que, a seu modo, articulam-se via movimentos sociais, aqui 

compreendidos como manifestações coletivas, que se realizam no setor pesqueiro, urbano ou 

não, com o envolvimento dos pescadores, no esforço de controverter a ordem estabelecida 

(CALLOU; LIMA, 2014).  

Indubitavelmente, no Brasil, são diversos os caminhos ou ações que sinalizam para 

manifestações coletivas, envolvendo os pescadores artesanais – que caracterizam o movimento 

social dos sujeitos das águas. A síntese aqui apresentada é fruto de uma escolha necessária, 

considerando os objetivos de contextualização do movimento social da pesca artesanal, em que 

a Comunidade Caraíbas se articula como MPP em Minas Gerais.  

Para isso, apontam-se, no cenário nacional, alguns momentos históricos, político e social 

na luta dos pescadores e pescadoras artesanais no Norte e Nordeste do país, em que alguns 

processos de resistência da categoria dos pescadores artesanais coadjuvam com a existência do 

MPP.   

Ramalho (2014, p. 154) descreve a criação do Conselho Pastoral dos Pescadores 

(CPP)113, em 1972, em Olinda, como o surgimento de um mediador sociopolítico com a 

categoria dos pescadores114. Em 1978, aponta-se novo marco descrevendo o movimento de luta 

e conquista das mulheres pescadoras, ocupação do prédio da SUDEPE, em Recife, durante 15 

                                                           
112 No dia 02 de outubro de 2015, a presidente Dilma Rousseff, no contexto de reforma ministerial, extinguiu o 

Ministério da Pesca e Aquicultura. O setor ficou passou a integrar o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). 

 
113 O Conselho Pastoral dos Pescadores é uma entidade pastoral social ligada à Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil e tem como destinatários do seu serviço pastoral os pescadores e pescadoras artesanais.  Foi constituída 

em Minas Gerais, no ano de 2010, após seminário de socialização do Diagnóstico da Pesca Artesanal do Alto e 

Médio. 

 
114 A mediação sociopolítica tem se dado pela presença de entidade da Igreja (Conselho Pastoral dos Pescadores, 

Comissão Pastoral da Terra, Conselho Indigenista Missionário), ONG’s e universidades (através de pesquisas 

realizadas) com as comunidades e povos tradicionais, nos processos de “conquista do direito à diferença identitária 

e cultural a um território específico” (COSTA, 2015). 
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dias, por pescadoras da cidade de Itapissuma/ PE, que ocasionaram a aquisição das primeiras 

carteiras de pescadoras do Brasil (RAMALHO, 2014, p. 161). Foram resistências locais que 

resultaram em conquistas nacionais para as mulheres da categoria da pesca artesanal.  

Em 1988, aconteceu o Movimento da Constituinte da Pesca, com ampla discussão 

acerca do setor pesqueiro, conseguindo expandir os mesmos princípios que regem os sindicatos 

urbanos nas Colônias de Pescadores. Foram obtidos direitos à categoria por meio da inclusão 

do parágrafo único, do Artigo 8º, da Constituição de 1988, sendo eles: a livre associação, não 

interferência do poder público, autonomia, unicidade sindical, entre outros, marcando 

legalmente o fim da tutela sobre as Colônias de Pescadores (CARDOSO, 2005, p. 2827). 

Do Movimento da Constituinte da Pesca resultou, no mesmo ano de 1988, a criação do 

Movimento Nacional dos Pescadores (MONAPE), tendo como “finalidade democratizar as 

colônias, fazer valer conquistas conseguidas na Constituição e lutar pela melhoria das condições 

de vida e trabalho dos pescadores artesanais” (DIEGUES,1995, p. 136). 

O Movimento Nacional dos Pescadores (MONAPE) teve um importante papel entre os 

pescadores artesanais na luta pelo acesso aos recursos naturais de seus territórios, valorização 

do extrativismo e os sistemas de produção com tecnologias alternativas. Contudo, ações como 

a de institucionalização do movimento e regionalização com fins política partidária derrocaram 

um processo de crise do MONAPE115. 

Nesse entremeio da crise do movimento, as mulheres, na atividade da pesca, desde 2004, 

mobilizam-se como Articulação das Mulheres Pescadoras, propondo ações relacionadas à 

equidade de gênero no que se refere ao acesso aos direitos laborais das pescadoras, 

reconfigurando cenários de direitos humanos que comportam as suas necessidades como 

sujeitos subalternos na cadeia produtiva da pesca (LEITÃO, 2014, p.206). 

Paralelo aos problemas do movimento já institucionalizado116 e dividido, uma 

articulação nacional dos pescadores e pescadoras artesanais se consolidava em torno de lutas 

contrárias ao hidronegócio e à Transposição do Rio São Francisco, bem como perante o 

desempenho da SEAP/PR, que havia avançado muito pouco diante das reivindicações dos 

pescadores. Tal insatisfação resultou na I Conferência da Pesca Artesanal, no ano de 2009, em 

Brasília. O evento foi notoriamente uma contraposição da 3ª Conferência Nacional da 

Aquicultura e Pesca, organizada pelo já extinto MPA (FOX; CALLOU, 2014). 

                                                           
115  Para mais informações sobre tais processos, conferir em Fox e Callou (2014). 

 
116  O movimento transformou-se em AMONAPE (Associação Nacional dos Pescadores do Brasil). 
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Em 2010, há o rompimento com a AMONAPE, com parte significativa de lideranças e 

um pronunciamento oficial de um novo movimento da categoria: 

 

Somos 65 homens e mulheres de 11 estados brasileiros, pertencemos ao Movimento 

de Pescadores e Pescadoras Artesanais, estivemos reunidos em assembleia, de 05 a 09 

de abril de 2010, em Acupe de Santo Amaro, Recôncavo Baiano, e redefinimos os 

princípios, objetivos e estratégias para o fortalecimento da luta dos pescadores e 

pescadoras artesanais no Brasil. Decidimos assumir um novo nome para o movimento 

com o objetivo de simbolizar o rompimento com um modelo institucional e 

representativo que não foi capaz de acolher as lutas e sonhos dos povos das águas. 

Assim, não estamos vinculados a qualquer instituição. A base do movimento são os 

grupos de pescadores e pescadoras artesanais nas comunidades que assumem os 

objetivos do movimento de forma organizada e que se fortalecem a partir de 

coordenações locais, regionais, estaduais e nacional. A participação efetiva de 

mulheres e jovens marca este novo momento da organização dos pescadores e 

pescadoras. A presença negra e indígena marca profundamente a nossa identidade. 

[...]Ressaltamos que esta Assembleia foi uma deliberação da I Conferência da Pesca 

Artesanal realizada em Brasília, entre os dias 28 e 30 de setembro de 2009. Pescadores 

e pescadoras artesanais de todo o Brasil construíram esse momento que reuniu cerca 

de mil pessoas para avaliar as conquistas, desafios para a pesca artesanal no Brasil e 

traçar perspectivas para o fortalecimento da luta. Afirmamos como nossas principais 

bandeiras de luta: defesa do território e do meio ambiente em que vivemos. Lutamos 

pelo respeito aos direitos e igualdade para as mulheres pescadoras; pela garantia de 

direitos sociais; por condições adequadas para produzir e viver com dignidade. 

Resistimos ao modelo de desenvolvimento que esmaga as comunidades pesqueiras e 

se concretiza a partir de grandes projetos que concentram a riqueza e degradam o meio 

ambiente. Queremos combater o capitalismo e sua lógica excludente. [...]Integramos 

a Via Campesina e a Assembleia Popular. Temos como perspectiva: intensificar o 

processo de formação nas bases, fortalecer a organização interna para melhor planejar 

e desenvolver as ações em todas as esferas de atuação do movimento. Ampliar os 

laços de solidariedade e cooperação entre os movimentos sociais no Brasil e na 

América Latina; defender o meio ambiente e o território tradicional dos pescadores; 

conquistar a implantação de uma política pesqueira voltada para a soberania do povo 

brasileiro. No rio e no mar: pescador na luta!!!No açude e na barragem: pescando a 

liberdade!!!Hidronegócio: Resistir!!! Cerca nas águas: Derrubar!!! (MPP, 2010)117 

 

Os pescadores artesanais politizam o termo pescador artesanal, erigindo-se como 

sujeitos da ação, adotando como designação coletiva a denominação pela qual se autodefinem 

e são representados na vida cotidiana (ALMEIDA, 2010), diante da necessidade de 

consolidação de um movimento nacional de pescadores artesanais representativo e 

democrático, em que suas reivindicações por políticas públicas levassem em consideração os 

anseios dos pescadores como produtores de alimento e portadores de uma cultura rica, 

alicerçada nas águas dos rios e mares e em seus conhecimentos e práticas tradicionais, frente 

ao cenário de disputas das águas nos rios e mares brasileiros (DIEGUES 2014).  

                                                           
117 MPP, 2010. Disponível em: < https://cppnorte.wordpress.com/carta-do-movimento-dos-pescadores-e-

pescadoras-artesanais/>. Acesso em: 26 mar. de 2016. 
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Perante a necessidade de implantar os territórios de pesca, sob o controle das famílias 

tradicionais pesqueiras, postulando a aplicação da Política Nacional de Povos e Comunidades 

Tradicionais, que se refere, também, à categoria dos pescadores e pescadoras artesanais, em 

junho de 2012, o MPP lança, oficialmente, em Brasília, a Campanha Nacional pela 

Regularização do Território das Comunidades Tradicionais Pesqueiras, por meio da qual se 

propõe à criação de Lei de Iniciativa Popular que regulamente a demarcação, regularização, 

titulação e desenvolvimento sustentável das (CTPs) Comunidades Tradicionais Pesqueiras 

(MPP, 2012). 

Nesse marco social da luta da categoria da pesca artesanal, em nível nacional, 

amalgamou-se a luta local da Comunidade Caraíbas que, há mais de trinta anos, vinha 

empreendendo ações para a retomada do seu lugar – “um mundo de significado organizado” 

(TUAN, 1983).  

Nessa perspectiva, a especificidade do sentido do “lugar da gente” se apresenta não só 

pela internalização de uma história, mas a partir de uma constelação de relações sociais 

(MASSEY, 2000) entre sujeitos de diversos estados do país, reunidos em Brasília, reagindo à 

constatação de que as águas dos rios e mares estão em disputa por racionalidades distintas. 

Constrói-se uma consciência do lugar com ligações com outros espaços, configurando um 

sentido local e global de resistência a partir do lugar.  

 

2.6      Desenvolvimento e Pesca Artesanal no Norte de Minas 

 

O desenvolvimento da pesca no Brasil deu-se por meio do fomento de políticas públicas 

da modernização da agricultura e da industrialização pesqueira ocorridos durante a ditadura 

militar brasileira (1964-1985).  A reprodução social de grande número de famílias integrantes 

das formas tradicionais de produção foi comprometida, via ação do Estado, que priorizou os 

grandes empreendimentos – o agronegócio exportador e barcos industriais. Na atividade da 

pesca, o aumento da exploração dos estoques pesqueiros ultrapassou a capacidade de suporte 

dos ecossistemas. E a consequente queda nas capturas, associada à ausência de políticas 

públicas específicas para a pesca artesanal, afetou sua viabilidade econômica, agravando os 

problemas sociais no interior dessa categoria social (VASCONCELOS et al., 2007). 

Para se reportar à atividade da pesca artesanal, no contexto de desenvolvimento no norte 

de Minas, faz-se necessário rememorar o atraso do desenvolvimento da região e os seus 

caminhos de superação. Segundo pesquisadores, este se remonta a conflitos políticos e 
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econômicos, em torno do pagamento de impostos, travadas no século XVIII, confronto entre o 

poder público e a ordem privada (SANTOS, SILVA, 2011), que resultou no cerceamento de 

direitos, por meio da administração colonial portuguesa, em 1736, pós-controle imperial dos 

motins do sertão ou de Sedição, chamada pela população norte-mineira de Conjuração 

Sanfranciscana (MOREIRA, 2010). Tal isolamento do sertão é apontado como mecanismo pelo 

qual a sociedade pastoril foi excluída do usufruto da economia aurífera em Minas Gerais.  E 

encontramos, no presente, resquícios de tal exclusão (COSTA, 2003). É nessas circunstâncias 

de escolhas políticas econômicas, relegando categorias sociais a segundo plano, que se dá a 

busca pela superação do atraso do desenvolvimento da região do norte de Minas.   

Dulci (1999, p. 192), no estudo extensivo sobre a “política e recuperação econômica em 

Minas Gerais”, aponta três modalidades de desenvolvimento regional em Minas Gerais: o 

modelo originário de industrialização, fruto da iniciativa de uma burguesia firmemente 

enraizada na vida local; o modelo de industrialização  decorrente do fluxo de investimentos 

resultantes de uma política do governo federal, um tipo de industrialização por iniciativa externa 

(esses dois modelos traduzem a diferença entre o tipo de industrialização baseada em fatores de 

mercado, sem maior interferência de variáveis políticas e a industrialização assinalada pelo 

manejo de meios institucionais para dinamizar áreas com baixa atratividade em termos de 

mercado)  e  um terceiro modelo, caracterizado pela  combinação do processo de 

desenvolvimento por impulso interno, aliando-se fatores econômicos e políticos. 

Para o autor, o segundo modelo se verificou no norte de Minas através das ações da 

SUDENE. 

 

No outro extremo, encontram-se os empreendimentos da área mineira da SUDENE, 

sediados principalmente em Montes Claros, cidade-polo do norte do estado. Nessa 

área se estabeleceram, desde a década de 60, diversas indústrias atraídas por 

incentivos fiscais e por linhas favoráveis de crédito. Foi, portanto, um fluxo de 

investimento resultante de uma política do governo federal inspirada em razões 

essencialmente estratégicas. Poucos projetos tinham alguma relação com a história 

agropastoril da área, ao passo que vários outros se situavam no patamar da alta 

tecnologia. Essa condição artificial determinou, também, a curva evolutiva da 

experiência, que, embora não tenha fracassado de todo, legou a Montes Claros o 

epíteto de “cemitério de indústrias” (DULCI, 1999, p. 191). 

 

Em 1959 foi criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), 

que tinha como objetivo a intervenção do governo federal no combate à seca – “problema” do 

desenvolvimento regional nordestino do Brasil. O norte de Minas Gerais foi considerado como 

uma extensão do nordeste brasileiro, devido à proximidade das características econômicas, 

sociais e culturais nordestinas, sendo incorporado à área nordestina no ano de 1963. Considera-
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se que esse fato se deu, principalmente, com o intuito de evitar possíveis controvérsias nos 

repasses de verbas para a região (MOREIRA, 2010).  Santos e Silva (2011) falam de variação 

entre as razões políticas e técnicas. 

Ao final da década de 1990, segundo dados da SUDENE, havia sido aprovado 222 

projetos na região do norte de Minas Gerais, sendo 108 projetos industriais, 07 agroindustriais 

e 107 agropecuários, apresentando importante contribuição para o processo de crescimento 

econômico dessa região (OLIVEIRA 2000 apud SANTOS, SILVA, 2011). Nenhum desses 

projetos de desenvolvimento se refere à atividade da pesca. A essa categoria, no pacote de 

desenvolvimento para o norte de Minas, só restou os impactos a onerar as condições ambientais 

do rio e dos sujeitos das águas sanfranciscanas.118 

O processo de modernização das estruturas econômicas da região Norte, que se 

propugnava pela necessidade de integrar o norte de Minas ao processo de desenvolvimento 

nacional, desencadeou ações conjugadas das agências federais – a SUDENE e a CODEVASF 

(Companhia para o Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco) – que se distribuíram em 

quatro eixos: grandes projetos agropecuários; industrialização; reflorestamento e projetos de 

irrigação. Por meio deles, os proprietários rurais norte-mineiros e de outros locais se 

modernizaram, capitalizando-se a partir da transformação de suas fazendas em empresas rurais, 

intensificando ainda mais a concentração de terra, o que ocasionou a expulsão de posseiros e 

agregados e a ocupação das áreas comunais, utilizadas pela população tradicional 

(PARANHOS et al., 2008, p.3). 

O modelo de desenvolvimento implantado na região teve o apoio da elite norte-mineira, 

sendo os objetivos, primeiramente, caracterizados por fins particulares daquela, que ideou o 

Estado como suporte fundamental para o processo de acumulação de riquezas. A SUDENE 

propiciou o desenvolvimento do capitalismo no norte de Minas e realmente contribuiu para a 

superação do isolamento econômico e político da região.  No entanto, trouxe também as 

contradições inerentes ao sistema capitalista, como a mercantilização das relações sociais, 

aumento da expropriação do trabalho, o aumento das desigualdades sociais, entre outras 

(SANTOS, SILVA, 2011, p. 17). 

                                                           
118  O único projeto de desenvolvimento proposto para a atividade da pesca no Alto e Médio São Francisco foi em 

2001, de aquicultura no rio – criação de peixes exóticos em gaiolas dentro do rio. O experimento de aquicultura 

foi financiando pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNDS), implementado com um grupo de 40 pescadores filiados, 

na Colônia de Januária. A experiência foi um fracasso. Sem entrarmos na discussão das muitas razões para tal 

fracasso, é importante registrar a substancialidade de distinção entre a pesca artesanal e o trabalho da aquicultura, 

esta é um processo de produção em bases industriais, uma verdadeira tentativa de domesticação da natureza. Para 

mais informações, conferir em Valencio (2007). 
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Avalia-se que houve um desenvolvimento econômico: “As taxas de crescimento do PIB 

da região, de 1985-1995, foram superiores às do Brasil e às do estado (3,70%)” (MOREIRA, 

2010). Entretanto, foi um crescimento desigual, tanto para os seguimentos da população quanto 

para muitos dos municípios que não conseguiram consolidar minimamente a economia local. 

Ao contrário, afervoraram-se antigos problemas, como a concentração fundiária e o ônus do 

espaço degradado por uma estrutura industrial consolidada, frente a ainda tênue aplicabilidade 

da legislação ambiental que, como política do Estado de Minas Gerais, tem sua gênese na Lei 

n.º 8.693, de setembro de 1976. 

O confronto entre o poder público e a ordem privada, apontado por Santos e Silva 

(2011), pauta que, no cenário de desenvolvimento do norte de Minas, há concepções de 

estruturas sociais a serem consideradas, pois, estando estas envoltas em valores culturais 

distintos, demandam projetos políticos econômicos diferentes. As posturas coronelistas 

amalgamadas às lógicas capitalistas imprimem especificidades na condução de uma proposta 

de superação do atraso econômico regional.  

Esse processo de desenvolvimento econômico, implementado no norte de Minas, 

indiferente à “história agropastoril da região norte-mineira” e sua diversidade identitária, 

engendrou a “(des)envisibilização identitária” 119, desenvolvida como estratégia de 

autoproteção, sendo marcado pelas resistências de categorias sociais, por meio da 

autoafirmação e reivindicação dos territórios tradicionalmente ocupados. Com o 

desenvolvimento regional, iniciou-se o “tempo do cercamento” (COSTA, 2000) que se deu via 

processos de registro das terras, por meio da grilagem de terra120, em muitos casos terras 

públicas121.  

As formas tradicionais em torno da atividade da pesca no Rio São Francisco também 

sofreram as consequências do processo de modernização das estruturas econômicas da região 

do norte de Minas. O Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP) e o Conselho 

                                                           
119   Esta expressão traduz a situação de emergências das identidades coletivas, ante um desenvolvimento que 

coloca em disputa seus territórios tradicionalmente ocupados, forçando-as a saírem de um “isolamento” e se 

pronunciarem como sujeitos portadores de uma identidade coletiva. 

 
120 “Nós temos no Brasil hoje um número elevadíssimo de escrituras onde não há fazendas”, comenta o geógrafo. 

Ele explica que no país existe um número alto de fraudes na documentação de terras... (UMBELINO, A., 2013). 

Disponível em: < http://www.cartacapital.com.br/>. Acesso em: 13 jul. 2015. 

 
121 A usucapião de terras públicas está proibida desde 1916. O mais importante da Constituição de 1988, no que 

diz respeito à reforma agrária, é a destinação das terras públicas, porque é a única maneira de garantir a função 

social da terra (UMBELINO, A., 2014). Disponível em: < http://brasildefato.com.br/ >. Acesso em: 13 jul. 2015. 
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Pastoral dos Pescadores (CPP), em Minas Gerais, têm denunciado vários conflitos ambientais 

envolvendo famílias pesqueiras, que se iniciaram na década de 1970, com a expulsão das 

famílias das margens do rio. 

Segundo o movimento e a entidade apoiadora, no rio São Francisco, no norte de Minas, 

além do processo de expulsão das famílias pesqueiras, iniciada desde os anos 1970, ocorre ainda 

a proibição do acesso ao rio. No histórico de resistência da Comunidade Caraíbas, encontram-

se relatos de queima de barracas de pescadores nas barrancas do rio por parte dos fazendeiros, 

pois, logo após a expulsão das famílias das margens, os fazendeiros permaneceram usando a 

violência para inviabilizar o uso das margens do rio.  

Além da expulsão dos seus territórios tradicionais nas margens do rio, a categoria dos 

pescadores ainda lidam com o ônus do desenvolvimento econômico advindo da poluição do rio 

por esgoto urbano e industrial122, uso de agrotóxico, desmatamento123, mineração124, 

represamento das águas por barragens para a geração de energia, “atualmente responsável pela 

transformação do rio125, cuja atual condição permite falar em outro corpo d'água diferente do 

                                                           
122 Em combinação com a elevada carga de poluição doméstica e industrial que cai no Rio, o ecossistema aquático, 

nos períodos mais secos, regularmente chega ao colapso, resultando na mortandade de peixes. Em 2007, aconteceu, 

em proporções inéditas, um desastre ecológico decorrente da poluição e da diminuição da vazão: uma 

contaminação com algas azuis (cianobactérias) que se proliferaram no Rio das Velhas e no médio São Francisco, 

levando a uma enorme mortandade de peixes e à inadequação da água para consumo humano e animal. A 

infestação é efeito de uma alta concentração de emissões de esgotos domésticos e industriais, de agroquímicos e 

fertilizantes usados nas lavouras, resultando numa eutrofização dos cursos d’água (ZELLHUBER, SIQUEIRA, 

2007). 

 
123 A erosão, fruto do desmatamento e do consequente desbarrancamento, além de alargar a calha do rio, gera uma 

carga elevada de sedimentos, constituindo bancos de areia e “ilhas” (as chamadas “coroas”, ou “croas”, no 

linguajar ribeirinho), constantemente se movendo e mudando de lugar (ZELLHUBER, SIQUEIRA, 2007). 

 
124 A bacia do Rio São Francisco detém cerca de 20% do universo da atividade mineral oficial do país. De um total 

de 11.600 títulos minerários ativos, 2.320 estão inseridos na Bacia e 1.600 são de projetos que efetivamente 

exploram bens minerais e utilizam água nas suas operações. Além do alto gasto de água, a mineração tem fortes 

impactos, como o rebaixamento de lençóis freáticos, assoreamento e contaminação das águas, solo e ar. 

Emblemático foi o caso do rompimento ocorrido na barragem de contenção dos rejeitos de uma mina de ferro, em 

meados de 2001, localizada na sub-bacia do Córrego dos Macacos, na região da cabeceira do Rio das Velhas, 

causando uma poluição desastrosa. E os 40 anos de contaminação por metais pesados provocada pela 

industrialização de zinco à beira do São Francisco pela Votorantim Metais, em Três Marias (MG), responsável 

pela mortandade de dezenas de toneladas de peixes. (ZELLHUBER, SIQUEIRA, 2007). 

 
125 CBHSF, 2013. Usos Múltiplos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – Políticas e Prioridades. 

Disponível em: <http://arquivos.ana.gov.br/>. Acesso em: 17 abr. de 2016. 
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rio São Francisco histórico126” e o uso das águas do rio para o turismo127, que resulta na baixa 

vazão e comprometimento dos estoques pesqueiros. 

 

As demandas urbanas e industrial, mais expressivas no Alto São Francisco, se 

relacionam, sobretudo com a siderurgia, mineração, química, têxtil, papel e 

equipamentos industriais. Tanto as indústrias como as unidades residenciais lançam 

indiscriminadamente efluentes nas calhas do São Francisco e de seus afluentes 

(CBHSF)128. 

 

 

Desde 1960, o trecho do alto e médio São Francisco, em Minas Gerais, vem sofrendo 

impactos, quando se implantaram na cidade de Três Marias uma barragem para geração de 

energia elétrica e uma indústria de metalurgia extrativa de zinco – Companhia Mineira 

Votorantim Metais (ALMEIDA, 2007, p.10).  Configurou-se, então, um conflito entre os 

sujeitos da atividade de mineração e os sujeitos da atividade pesqueira, bastante praticada nessa 

região por moradores ribeirinhos e turistas.  

Entre os anos de 2005 e 2007, houve uma mortandade de aproximadamente 100 

toneladas de espécies do rio São Francisco, principalmente do surubim, causada pela 

contaminação por metais pesados oriundos dos rejeitos de processamento de zinco da empresa 

Companhia Mineira de Metais (Grupo Votorantim). Essa empresa, em Três Marias, iniciou sua 

produção às margens do Rio São Francisco, em 1969, e apenas em 1983 construiu a primeira 

barragem de contenção de resíduos, entretanto, com uma localização inadequada, próxima às 

margens do Córrego Consciência, tributário do rio São Francisco. Em 2003, uma nova barragem 

foi construída, distante do leito do rio, porém, próxima ao Córrego da Lavagem (subafluente 

do Córrego do Espírito Santo, afluente do rio São Francisco) e novamente não 

impermeabilizada (THÉ, 2012, p 39-40). 

                                                           
126 Filho (2012), através de uma releitura de relatos de naturalistas, descreve paisagens documentadas em uma 

litografia de Martius e Spix, que retratam uma das lagoas do Rio São Francisco, em uma composição que lembra 

muito as lagoas do pantanal mato-grossense. Toda descrição sinaliza um salto da exuberância primordial à 

degradação atual, permitindo a configuração do rio São Francisco histórico (documentados nas litografias) e o 

atual (cenário de uma história quase apocalíptica envolvendo aspectos socioambientais e impactos de diversos 

ciclos econômicos). 

 
127 Carta denúncia dos Pescadores Artesanais de Minas Gerais entregue a Procuradoria Geral da República da 6ª 

Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) do Ministério Público Federal, por ocasião do lançamento da Campanha 

Nacional pela Regularização do Território das Comunidades Tradicionais Pesqueiras, em junho de 2012. Arquivo 

CPP-MG. 

 
128  Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco. Disponível em: <http://cbhsaofrancisco.org.br/o-cbhsf/>. 

Acesso em: 16 abr. de 2016. 
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 As partículas dos metais pesados sobem e ficam no corpo da água, conforme a mudança 

no volume e na temperatura do rio (TRINDADE et al, 2012).  Tal circunstância faz com que a 

poluição por metais pesados, juntamente com outros dejetos industriais e urbanos, segue 

interferindo na dinâmica do rio e nas condições de reprodução do modo de vida dos pescadores 

e pescadoras do São Francisco. 

Diante do cenário descrito, está posto o desafio de um projeto que conjugue o 

desenvolvimento social e econômico, a considerar equidade ambiental129 para a manutenção da 

existência substancial da multiculturalidade das gentes as margens do rio São Francisco.  

 Defronte aos múltiplos usos das águas, com um desenvolvimento que se caracteriza 

pelo viés puramente economicista de apropriação no rio São Francisco, presencia-se, na gestão 

das águas sanfranciscanas, “a adequação da natureza ao crescimento econômico” (ZHOURI; 

LASCHEFSKI; PEREIRA, 2014), principalmente no que se refere à manutenção do modo de 

vida tradicional, presente nas barrancas do São Francisco.  

Os custos e esforços para se contornarem as mazelas da política desenvolvimentista 

recaem sobre os homens e mulheres das águas. As medidas de conservação da fauna aquática 

brasileira tendem a onerar as formas de produção tradicional e a desconsiderar a necessidade 

de medidas frente aos vetores de maior ameaça, como as hidrelétricas, transposições, 

desmatamento e degradação de habitat apontados no processo de avaliação das espécies,130 são 

deliberações que, obrigatoriamente, remetem a decisão política do desenvolvimento que está 

em curso no país.  

A subordinação da categoria da pesca artesanal ao ambiente de negócio via políticas e 

programas ambientais de desenvolvimento, em face da relativização dos direitos identitários e 

territoriais, é identificada como fenômeno de uma racionalização habermasiana (VALENCIO, 

2010, p. 205), o qual se trata dos agentes da modernidade Estado e mercado, construindo, 

conjuntamente, uma ação estratégica de desterritorialização dos sujeitos da pesca artesanal.  

Diante de todo esse cenário, os pescadores do São Francisco não se sentem incluídos na 

proposta de desenvolvimento para o norte de Minas, apontam a diferença do significado de 

desenvolvimento para o sistema vigente e o modo de ordenar o mundo dos PCTs.  

                                                           
129  É a avaliação ambiental que visa sanar a condição de injustiça ambiental - processo pelo qual a implementação 

de políticas ambientais, ou a omissão de tais políticas ante a ação seletiva das forças de mercado, cria impactos 

socialmente desproporcionais, intencionais ou não intencionais, concentrando os riscos ambientais sobre os mais 

pobres e os benefícios para os mais ricos (ACSELRAD, 2011). 

 
130 ROCHA, L. A; PAULA, A. M. N; THÉ, A. P. G. Os Efeitos das “Verdades” Jurídicas criadas pelo Estado 

sobre os Pescadores e Pescadoras Artesanais Discussão apresentada no Coninter IV, dez. de 2015. 
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Eu acho que este desenvolvimento, eu até brinco, ele é mesmo a falta do envolvimento 

do Estado com estas comunidades. Porque, em detrimento das comunidades, este 

desenvolvimento é implementado em detrimento e extinção das comunidades, dos 

povos que estão aí. Os povos para este desenvolvimento, para este modelo, não têm 

utilidade. Então, se tem que ser implementado, eles vêm para cima dos povos e 

termina provocando conflitos, expulsão, marginalização, né? É saída das pessoas para 

as grandes cidades. Entrevista, Josemar Alves Durães, 56 anos, [out. de 2016]. 

 

É interessante fazer aqui a memória de constatações que envolve um modo de perceber 

o desenvolvimento de alguns sujeitos da Comunidade Caraíbas. Eles preferem se pronunciar 

quanto ao porquê do desaparecimento dos entes míticos a responderem se eles existem ou não. 

Tais explicações parte da constatação de que, em condição de desenvolvimento, há uma 

degradação da natureza que inviabiliza não só o modo de vida dos PCTs, mas também as 

condições de existência dos entes míticos dos coletivos identitários tradicionais. Assim, como 

causa para o desaparecimento dos entes, afirmam: “O povo está muito desenvolvido”, “Estão 

acabando com a natureza131”. De acordo com esse olhar, o desenvolvimento é impedimento 

para o modo de vida, ou como afirma o pescador Josemar: “Eu diria que é falta de envolvimento 

mesmo”. 

Na busca pelo reestabelecimento pleno do seu território, em longos anos de resistência, 

a comunidade Caraíbas, ao reconhecer sua luta local no contexto nacional dos pescadores e 

pescadoras artesanais do país em campanha nacional pela regularização dos territórios das CTPs 

e no pronunciamento público da sua autoidentificação coletiva – quilombola, pescadora, 

vazanteira – investe-se de capital político, que resultou na conquista da primeira TAUS emitida 

em Minas Gerais. 

 Há que se considerar que anteriormente a retomada do território e conquista do TAUS, 

a comunidade vivenciara dinâmicas territoriais que lhes permitira manter minimamente os 

vínculos simbólicos e culturais de pertencimento do hoje intitulado Território Pesqueiro 

Caraíbas. Que relações com o espaço, são estas que, inviabilizam a ultimação de processos de 

desterritorializações e evidenciam identidades capazes de mudar a posição dos comunitários na 

sociedade? Procuraremos entender essas questões aprofundando o poder da territorialidade no 

próximo capítulo. 

 

 

                                                           
131 C.f capítulo I desta dissertação. 
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CAPÍTULO III – O PODER DA TERRITORIALIDADE 

 

A territorialidade tem sido definida a partir do comportamento humano manifesto em 

diferentes ações que visam à manutenção do espaço apropriado. Nesse sentido, Maldonado 

(1994) aponta que o comportamento humano é apenas uma das dimensões para caracterizar a 

categoria territorialidade. A mesma autora salienta que a territorialidade humana envolve amplo 

leque de dimensões, como status, identidade e prestígio, podendo constituir ordenações 

simbólicas de eventos, linguagem e ideologia.  A particularidade que o “território ganha, de 

acordo com sua utilização ou apreensão pelo ser humano” (SPOSITO, 2009, p. 11), é apenas 

uma das designações da territorialidade. 

 

3.1 Territorialidades 

 

 Haesbaert (2007, p. 25) propugna a necessidade de dois fundamentos para a 

compreensão das diversas formas que a concepção de territorialidade é percebida.  Há um 

enfoque mais epistemológico, em que a territorialidade é condição para a existência do 

território, e um outro enfoque mais ontológico, para além do caráter de abstração analítica, em 

que a territorialidade pode ser percebida em sua materialidade: posse territorial e sua 

manutenção. Também distinguida em sua imaterialidade – o modo de ordenar e significar o 

espaço apropriado –, configurando, a partir desse espaço, uma identidade territorial. Como 

espaço vivido, conjuga materialidade e imaterialidade. 

Posto o caráter multidimensional da territorialidade (RAFFESTIN, 1993), ela é descrita 

como um processo de relações sociais, tanto econômicas como políticas e culturais de um 

indivíduo ou de um grupo social (SAQUET, 2010), referente às relações sociais e às atividades 

diárias que os homens têm com sua natureza exterior (SAQUET, 2009) e expressão das ações 

vividas no território (SANTOS, 2007). Entretanto, é importante ressaltar que a territorialidade 

não se define pela simples relação com o espaço, ela manifesta-se em todas as escalas, desde as 

relações pessoais e cotidianas até as complexas relações sociais (SAQUET, 2010).  

Diante da multiplicidade de usos territoriais, Haesbaert (2007a) sinaliza duas 

perspectivas que estão presentes nas investigações dos territórios: uma funcional – dimensão 

mais concreta, em que o território é visto como um domínio político e economicamente 

estruturado –, e uma segunda mais representativa, que corresponde a uma apropriação mais 
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simbólica-identitária, determinada por ações de certos grupos sociais sobre o espaço a qual se 

reproduzem socialmente. 

Haesbaert (2004, p. 95-96) descreve as territorialidades como: relações de dominação – 

que ganha a concretude no valor de troca; e relações de apropriação – de caráter mais simbólico, 

subjetivado nas marcas do “vivido”, do valor de uso. É importante considerarmos que nem toda 

territorialidade possui um território, no sentido de sua efetivação material (HAESBAERT, 

2009, p.106). Nessas condições, ela se caracteriza pela dimensão simbólica de um devir, 

construção de um território, que ainda não existe de forma concreta. 

 

Ela é também uma dimensão imaterial, no sentido ontológico que, como “imagem” 

ou símbolo de um território, existe e pode inserir-se eficazmente como uma estratégia 

político-cultural, mesmo que o território ao qual se refira não esteja concretamente 

manifestado – como no conhecido exemplo da “Terra Prometida” dos judeus, 

territorialidade que os acompanhou e impulsionou através dos tempos, ainda que não 

houvesse, concretamente, uma construção territorial correspondente (HAESBAERT, 

2007, p, 23). 

 

Na análise do caso da Comunidade de Caraíbas, estamos dialogando com uma 

territorialidade ligada ao espaço apropriado – o “lugar da gente”, território em disputa, em que 

as dinâmicas territoriais imbricadas nos ciclos da natureza são ressignificadas como resistência 

para a permanência no lugar –, mas também estamos falando de uma territorialidade que traz 

em si a dimensão do prestígio dos sujeitos portadores da “ciência do rio” e da criação de suas 

categorias nativas para entender e expressar a compreensão da sua realidade. 

Para compreender o uso das águas sanfranciscanas, no caso da condição de famílias 

pesqueiras de Caraíbas, outra categoria necessária é proposta por Heidrich (2015, p. 273-274): 

a microterritorialidade132 – aquela territorialidade que se expressa na efemeridade, que o 

domínio depende do corpo, da presença dos sujeitos. Em síntese, “as microterritorialidades são 

marcadas por expressões microterritoriais que possuem um elevado grau de transitoriedade ou 

efemeridade, por se efetivarem pela presença de seus atores” (HEIDRICH, 2013, p. 85). 

O autor, ao analisar as microterritorialidades, as caracteriza pela não materialização das 

relações que as produzem. A sua efetivação territorial, não sendo constante em um determinado 

espaço, abre possibilidade para outro modo ocupacional, ainda que, em outro momento, 

ocorram as ligações que mantenham o sentido anterior.  Assim, o fator territorial é uma extensão 

                                                           
132  Heidrich (2013) propõe a utilização da categoria microterritorialidade no contexto de estudo das cidades que 

se tornaram espaços preenchidos por microterritórios marcados pela efemeridade das relações e seus momentos e, 

depois, no contexto de conflitos territoriais entre comunidade rural e o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). Cf. (HEIDRICH, 2015). 
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vinculada à presença, com a ausência do sujeito tudo se desfaz, porque não se materializam as 

marcas e os sentidos só reaparecem com o retorno da ocupação.  

Ressaltamos que a compreensão da territorialidade no conjunto do seu caráter material 

e imaterial, bem como a sua demanda em dupla dimensão: via efetivação territorial e efetivação 

pela presença dos atores (microterritorialidades), contribui para melhor clareza das dinâmicas 

territoriais a marcarem as relações da Comunidade Caraíbas com o seu território, que 

corresponde à indivisibilidade da terra e água, embora cada unidade é marcada por 

peculiaridades concernentes a ela. 

Quando se fala em territorialidade, está se falando de “todos os processos espaço-

temporais e territoriais inerentes à vida na sociedade e na natureza”, toda ação se articula, 

identifica e concretiza na e com a territorialidade cotidiana (Saquet 2009, p. 85).  Destarte, 

territorialidade e território se apresentam como categorias indivisíveis, tanto para fins de 

definição como para a tentativa de apreender o processo de defesa do lugar empreendido pela 

comunidade Caraíbas. 

Para maior aprofundamento das dinâmicas territoriais vivenciadas pelos comunitários 

de Caraíbas, partimos das premissas do território como espaço usado, em que o homem se 

realiza nas manifestações de sua existência, constrói sua identidade a partir do sentimento de 

pertencer àquilo que o pertence (SANTOS, 2007, p. 14) e torna-se autor de um quadro que não 

é inerte, mas híbrido de materialidade e vida social (SANTOS; SILVEIRA, 2001). É uma 

apropriação do ambiente que não se expressa simplesmente na apropriação da terra em termos 

materiais, mas é precedida pela cristalização de suas relações entre os seus, pela consolidação 

de sua condição de sujeito e coletividade no espaço ocupado, em um constante movimento de 

construção identitária territorial, ou seja, identidade que o vincula à terra, ao seu lugar. 

.  

3.2  Modo de ocupação sazonal tradicional:  tempo e espaço no “lugar da gente” 

 

Quando a nuvem anuncia, rio vira mundo d´água. Pego minhas coisinhas vou 

viver lá na mata. E quando vir água eu viramundo. E quando se alaga, 

submerso, deixo a Mãe D´água tomar conta de tudo... Quando o mundo 

abaixa, revejo minhas pegadas, as terras crescentes, meço nas mesmas 

passadas. E planto nas margens, nada além de comida. Conto com a virada, 

lodo é verso, deixo o lameiro, que é um começo de ilha... A correnteza é 

quebrada, pedra que fechas as aguadas, o ventre que seca, seca na beira 

d´água. E se não vir água, desentendo de tudo. Penso nessa estrada. E a canoa, 

deixo de lado. Saio virado no mundo...  Música Virá mundo D’água de 

Alexandre Gonçalves (2013) 
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Tempo e espaço são categorias necessárias para compreendermos as dimensões que se 

corporificam nos processos de socialização e de transmissão da tradição, em relação à 

capacidade do ser humano de conferir o significado simbólico ao espaço físico e social, 

configurando, a partir de sua coletividade, o ator sintagmático do “lugar da gente”.  

Cada combinação específica da relação espaço-tempo é produto, acompanha e 

condiciona os fenômenos e processos territoriais. Há um movimento do tempo nos territórios e 

dos territórios no tempo, simultaneamente, que marcam a relação sociedade-natureza a partir 

de diferentes ritmos-temporalidades, todos relacionados a um movimento mais amplo e geral: 

O relógio a marcar acontecimentos simultâneos – entretanto, apreendido por vivências e 

percepções diversas do tempo (SAQUET, 2009).  

 Para Ricoeur (apud SOUZA, 2014), embora vivenciamos a hegemonia do tempo como 

um produto final da cultura científica – compreendido em uma linearidade que se dá através da 

aplicação dos números ao tempo de modo a atribuir-lhe duração, contabilidade e qualificação, 

não se pode negar a existência de uma plurivocidade de modos de perceber os acontecimentos. 

Nessa perspectiva, o autor trabalha com as duas categorias: o tempo linear, referente à 

concepção vigente, e o tempo cíclico, uma concepção mais vivenciada pela cultura oriental. O 

templo cíclico dialoga com o conceito tempo ecológico de Evans-Pritchard (1978),  proposto 

nos estudos sobre Nuer 133. 

A temporalidade – a apreensão dos acontecimentos pela comunidade Caraíbas – tem 

como marco os ciclos da natureza. Estes possuem grande influência no tempo social da 

comunidade e tem interferência constante em toda a dinâmica de ocupação territorial. 

A comunidade Caraíbas, articulada em movimento social, identifica-se com um 

território composto por terra e água. Essa identificação expressa-se em diferentes 

territorialidades. Nas unidades da paisagem manejadas – as vazantes, as barrancas do rio, o 

vazantão e a mata – expressam-se as territorialidades material e imaterial. No espaço fluvial – 

o rio e as lagoas –, identificam-se as microterritorialidades. 

As preposições em torno do conceito de microterritorialidade acima mencionadas 

proporcionam elementos para uma compreensão da territorialidade fluvial. A apropriação do 

espaço das águas pelos pescadores se dá pela prática da atividade, sua posse é momentânea, 

demanda a presença, um conjunto de conhecimentos adquiridos na relação com rio e o uso de 

                                                           
133 Evans-Pritchard (1978): Nuer, povo das margens do Nilo, cuja atividade principal diz respeito ao gado. Um 

elemento fundamental para a compreensão do modo de vida daquele povo. 
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direitos costumeiros no espaço das águas. A presença de cada pescador, cada dupla de pesca, 

no rio, cria todo um contexto de apropriação momentânea por diferentes coletivos que fazem a 

gestão compartilhada do espaço fluvial. 

 

Quando você sobe o rio para a pesca, é diferente, não é coletivo, porque você não está 

junto, mas tem muita gente, de várias cidades: Januária, Maria da Cruz, São Francisco, 

que vem pescar tudo nestes locais. E já tem o pessoal do local que usa para a pesca. E 

aí é um respeitando a vez do outro, né? Se tem um ponto e eu vou jogar a tarrafa, e o 

outro percebeu que eu vou jogar a tarrafa, ele não joga, ele me espera. Se eu estou 

descendo com uma rede e o outro está vendo que está descendo outro pescador, espera. 

O pessoal mais antigo fazia isto direitinho, hoje, às vezes bagunça. Mas tem muita 

gente que respeita.  Entrevista, João A. B. Silva, 42 anos [out. de 2016]. 

 

 

Contudo, há que se considerar os critérios a reger a técnica da pesca de arrasto, que 

determina que o uso daquela técnica na área de lance é permitido apenas para o coletivo a 

quem a área pertence. De certo modo, temos aqui uma apropriação que não é determinada 

apenas pela presença, mas também por um direito costumeiro, embora este seja referente 

apenas ao uso de uma técnica, porque as demais técnicas são praticadas, regidas pelo 

respeito por aquele que chegou ali primeiro, demandando uma presença física. 

Na letra da música Virá mundo d’água, apresentada no início deste subitem, o autor 

Alexandre Gonçalves (2013) apresenta a narração das dinâmicas territoriais vivenciadas 

pela comunidade Caraíbas, a partir da descrição apresentada pela comunidade. É um 

quinhão das suas relações com o espaço ocupado, marcado pelo tempo ecológico. A relação 

dos comunitários de Caraíbas com o território tem suas tessituras ligadas às relações 

ecológicas, a organização do seu modo de vida se esteia na dependência da natureza – 

“tempo ecológico”: 

 

 O tempo da piracema/ defeso (período de reprodução das espécies);  

 O tempo de realizar a limpeza de arrasto (quando o rio começa a baixar o nível – abertura 

da pesca/fim da piracema, época em que realizam uma limpeza mais intensa da área 

coletiva que praticam a técnica de pesca de arrasto); 

 O tempo da Vazante geral – “época de ribada de peixe” (época em que o rio começa a 

baixar nível e acontece os retornos dos peixes grandes – de lagoas e outros subafluentes 

para o curso do rio);  

 O tempo das vazantes; 

 O tempo de preparar a agricultura do alto; 
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 O tempo das floradas.   

A natureza coordena a mobilidade pelas diversas unidades de paisagem do espaço 

ocupado pelos comunitários no “lugar da gente”, a exemplo, encontramos a espacialidade e a 

temporalidade do calendário das atividades econômicas dos comunitários marcadas também 

pelo tempo ecológico, ou seja, “o ritmo ecológico caracteriza o ritmo social da comunidade” 

(EVANS-PRITCHARD 1978, p.109). 

As atividades da pesca e da vazante são marcadas pelo retorno do nível das águas do rio 

pós-enchentes (os cardumes estão retornando das lagoas e outros subafluentes e as terras 

banhadas estão férteis); a atividade de agricultura do alto se inicia com o preparo da terra, nos 

primeiros sinais de chuva na região, entre agosto e novembro; a apicultura é uma atividade 

exercida o ano inteiro e o êxito das colheitas do mel depende do desenvolvimento de cada 

florada, que demanda a existência de água em um raio de 500 metros das colmeias (rio e lagoas); 

e uma mata preservada, para que não tenha que fazer a alimentação artificial das abelhas (na 

época de poucas flores, o néctar pode ser utilizado totalmente na alimentação das abelhas, o 

que pode ocasionar um déficit na coleta do mel).  Fica assim expresso que todo o calendário 

das atividades econômicas da comunidade “está ancorado no ciclo das mudanças ecológicas” 

(EVANS-PRITCHARD, 1978, p. 113). 

É importante considerar que o termo sazonalidade aqui utilizado não se coaduna com a 

visão sociológica que liga o deslocamento, a transumância a uma ordem socioeconômica 

superior aos condicionantes naturais (D’ANTONA, 2000, p. 132), mas quer falar da mobilidade 

dos comunitários pelo território em suas dinâmicas territoriais de modo a acompanhar o ritmo 

ecológico. 

 Por parte dos comunitários de Caraíbas, há uma socialização da natureza, sem contudo 

retirar dela o potencial de interferência no modo de ser e estar da comunidade no espaço 

tradicionalmente apropriado.  Não se quer, aqui, com essa descrição, dizer que devemos 

compreender que não há uma busca pelo domínio da natureza ou uma sujeição dos comunitários 

a ela, mas compreender que esse processo de domínio e sujeição, no modo de vida das famílias 

de Caraíbas, caracteriza-se mais como um processo em que homem e natureza se constroem em 

um constante devir.  O homem se define por suas possibilidades, por sua tendência para com a 

comunidade com outros homens e para o equilíbrio com a natureza (GOLDMANN, 1970, p 

22). 

Quanto ao “tempo estrutural” (EVANS-PRITCHARD, 1978) – fatos que marcaram 

mudanças no relacionamento dos grupos sociais –, visualizamos entre as famílias de Caraíbas 
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a chegada do “outro” no “lugar da gente”: “Chegaram e disseram que compraram”. Situação 

esta que implica no reconhecimento da alteridade da comunidade frente ao outro, ao mesmo 

tempo em que desencadeia um processo de desterritorialização, que lhes impõem diferenciadas 

relações com o território, territorialidades sobrepostas, situação a limitar o seu modo de 

ocupação do espaço apropriado – agora em condições de disputa. 

 

3.3 As fronteiras: “Nós nascemos aqui. As águas do rio São Francisco não têm dono134” 

 

Brandão (2015) apresenta a categoria fronteira além da caracterização como ponto 

geográfico, ecológico, demográfico, econômico ou político, como o lugar social e simbólico da 

alteridade. 

 

Fronteiras que provocam o contato entre significações divergentes de tempo/espaço, 

formas de apropriação de espaços naturais ou já socializados por algum tipo de 

trabalho antecedente, projetos de vida e de destinos diferentes não podem deixar de 

abrigar o acontecer do presente sob a forma de práticas de ilegitimação do outro; de 

expropriação de pessoas, famílias e comunidades; de violência tornada institucional 

por quem acaba de chegar contra quem já ali estava (BRANDÃO, 2015, p.59-60). 

 

Nesse sentido, compreendendo a fronteira como a sobreposição do espaço social 

tradicionalmente ocupado, o território da Comunidade Caraíbas encontra-se permeado de 

fronteiras – sobreposto por outros que “ali chegaram”. No momento, a margem direita do rio 

São Francisco, no município de Pedras de Maria da Cruz (sentido município de São Francisco), 

sobrepõe os modos de vida, ou as presenças residuais de resistência das comunidades do 

processo de expropriação, iniciado em 1970, por meio de seis fazendas: Pioneira, Boa Vista, 

Pedras de São João, Triunfo, Capivara I e II.  

Atualmente, em processo de retomada territorial, a comunidade possui a posse jurídica, 

através do documento do TAUS, que lhe assegura parte significativa do seu território, a qual 

faz parte das áreas da União. Entretanto, passa pelo desafio da efetivação da concessão de uso, 

pois a demarcação física da área concedida encontra-se em processo judicial, entre SPU e 

fazendeiro, que contestam a demarcação física da área concedida. 

O processo de desintrusão da área se faz necessário, também, devido à sobreposição do 

território por empresa agroindústria de bananas, outro grupo de famílias sem-terra135, clube de 

                                                           
134 Senhor Valmir Santos, 49 anos, Comunidade do Mangaí. Anotações do Diário de Campo. ROCHA, 2015. 

 
135 Área de Vazante, nas barrancas, em posse da LCP. 
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pesca amadora e, ainda, a permanência do fechamento, por fazendeiros, da estrada que liga a 

comunidade e adjacência à zona urbana do município136.  

As situações de fronteiras apresentam-se como projetos dos que “ali chegaram”, 

distintos dos projetos, dos que “ali estavam” e há incompatibilidade entre ambos. “O tempo 

ecológico” – organização e manutenção do modo de vida da comunidade – concretiza-se na 

dependência da natureza e está imbricado no uso dos diversos espaços do território. A 

sobreposição, em relação às situações de fronteiras, implica diretamente na limitação da 

pluriatividade econômica da comunidade, colocando em risco sua segurança alimentar, uma 

vez que o seu modo de ocupação do espaço e uso dos recursos naturais está direcionado para a 

alimentação autônoma e trocas do excedente. Sheila explica: “Se a gente colhe dois sacos de 

feijão, um a gente vende e o outro higieniza (coloca nas garrafas petes par não criar caruncho), 

para não dar inseto, a gente guarda para comer e plantar no ano seguinte”137. 

Na atividade da pesca, além de toda a questão de poluição do rio, já discutida aqui 

anteriormente, tem-se o desafio da gestão das lagoas. A pesca nas lagoas é proibida pelo Estado, 

sem que haja uma gestão, estas ficam à mercê dos que apropriam indevidamente, considerando-

se, que elas estão localizadas nas áreas da União e, por isso, a essa pertence. 

 

A proibição foi para os pescadores artesanais, mas os fazendeiros arrendam as lagoas, 

tiram todo o pescado para a venda, como se fosse propriedade deles, como se fosse 

algo que eles produzissem. Quando dá uma cheia boa, que estas lagoas ficam repletas 

de alevinos e de peixes, e o peixe cresce. O cara coloca a placa que é proibido pescar, 

mas ele tira o peixe todo para ele, não é para preservar. A gente vê muito isso, as 

pessoas dizerem que são donas das lagoas. Entrevista, Josemar Alves Durães, 56 

anos [outubro de 2016]. 
 

As lagoas são compreendidas pelas famílias pesqueiras como um espaço que, em 

conexão com o rio, garante a reprodução dos peixes e, para isso, a natureza não pode ser 

dominada. Reconhecem que esse domínio, por parte dos que “ali chegaram”, viabiliza seus 

projetos econômicos via controle das condições naturais, em detrimento das condições 

econômicas da comunidade que está imbrica na liberdade da natureza. 

 

O fazendeiro tem a sede no alto, aí ele quer fazer uma estrada que vai sentido ao rio. 

O que acontece? Quando o rio enche, dentro da normalidade da natureza, estas baixas 

ficam molhadas por muito tempo no ano. Vai começar a secar lá para o mês de agosto, 

                                                           
 
136 Reaberta pela Comunidade em julho de 2016, processo a ser descrito adiante. 

 
137 Entrevista, Sheila Bispo Cardoso, 29 anos [outubro de 2016]. 
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setembro, que dá condições para eles passarem com as máquinas para usar as áreas na 

beira do rio. Então, eles levantam um aterro no local, faz tipo uma estrada. Na área 

alagada enche de barro e faz um aterro e estrada em cima. Sobe o nível do barro, e 

quando o rio vem, bate nesse barro e não tem passagem. Para resolver os problemas 

deles, fazem esse tipo de coisas. Há também uma intenção de não deixar o peixe 

avançar nas lagoas, para não ter aborrecimento com pescadores. Quando o rio vem, 

só abastece as lagoas dentro das fazendas deles. Para isso serve as estradas que ficam 

nas divisórias das fazendas. Aí ele fica com uma pesca privatizada, traz amigos. Isso 

só é quebrado quando a natureza mesmo quebra, nas grandes enchentes. Mas se não 

for enchente grande, eles dominam. Tem uns que usam as lagoas para criar de peixe 

exóticos, que não são do rio. Afundam mais as lagoas, até bobeiam água quando ela 

não vem e joga tilápia dentro.  Entrevista, João A. B. Silva, 42 anos [outubro de 

2016]. 
 

Os pescadores reconhecem o efeito das mudanças climáticas sobre a atividade da pesca 

e apontam que estas são também resultados das escolhas desenvolvimentistas: “Eu acho que a 

diminuição da pesca é complexa, porque primeiro é o próprio modelo de desenvolvimento que 

está fazendo essas mudanças climáticas que está diminuído, mudando o curso da natureza, até 

com as chuvas138.”, explica Josemar. 

O antagonismo entre o projeto de desenvolvimento dos sujeitos que “ali estavam” e dos 

que “ali chegaram” expressa-se no conjunto das atividades econômicas de ambos os grupos. 

Martins e Cleps Junior (2009, p. 4) descrevem essa interferência gradativa nos ciclos naturais 

como funcionalização da natureza, seu valor de uso é iminentemente transvertido em valor 

troca, de modo que as dinâmicas sociais do local sejam subordinadas ou extintas em função da 

viabilização de reproduções capitalistas.  São “territorialidades conflitantes” (HEIDRICH, 

2015, p. 271), referem-se à mesma base territorial e possuem sentidos de usos contrários. Por 

parte dos que “ali chegaram” são relações de dominação baseadas no valor de troca. E relações 

de apropriação subjetivada no valor de uso, por aqueles que “ali estavam”. 

Anterior à proibição da pesca nas lagoas, bem como à sua “privatização” indevida, por 

parte dos fazendeiros, havia uma gestão de sangradouros e lagoas em consorciamento com os 

plantios dos comunitários. Esse processo é descrito no manejo dos vazanteiros em Matias 

Cardoso por Santos et al (2016, p.72): “A capina e queimada eram realizadas nos sangradouros 

(conectores entre as lagoas e entre o rio), para que quando ocorresse a próxima cheia, a água 

escoasse sem barreira”. 

A reivindicação da posse territorial dos espaços tradicionalmente manejados pela 

comunidade contém uma necessidade de reprodução física e cultural somado a uma 

                                                           
138 Entrevista, Josemar A. Durães, 57 anos [outubro de 2016]. 
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desobstrução da dinâmica natural das unidades de paisagem a constituir o território: “Se o 

território estivesse com nós, a primeira coisa que a gente ia fazer era derrubar os impedimentos 

que foram construídos para as águas não entrarem em algumas lagoas, limpar os canais, a 

água ia ficar livre139”, assegura João. É uma tentativa dos comunitários, para que os ciclos 

naturais que regem as suas dinâmicas territoriais não sejam apenas o “pretérito materializado 

na memória do território como espaço vivido”, e este possa continuar como “possibilidade de 

realização humana” (SANTOS, 2006, 2008). 

Emblemática é a “fronteira” de cerca de obstrução da estrada140 que dá acesso à 

comunidade a zona urbana do município, pela fazenda Pioneira e Boa Vista, da tradicional 

estrada utilizada pelas comunidades: a estrada dos baianos ou caminho da Bahia.141 Além de 

                                                           
139 Entrevista, João A. B. Silva, 42 anos [outubro de 2016]. 

 
140    Mesmo no processo de expropriação, no ano de 1970, as famílias que foram morar nas ilhas continuaram a 

utilizar a estrada, faziam a travessia das ilhas até as margens do rio para, através da antiga estrada dos Baianos, 

acessarem a zona urbana do município de Pedras de Maria da Cruz. Outro acesso à zona urbana seria por águas, o 

que seria mais oneroso financeiramente e dificultado em algumas épocas do ano, devido às secas que ocasionam 

a baixa vazão do rio.  

 A comunidade, diante da morosidade que acarreta prejuízos educacionais (em 2014, durante períodos de baixa 

vazão do rio, as crianças da comunidade chegaram a ficar mais de 60 dias sem aulas, devido à inviabilização do 

transporte escolar por água); alimentícios e de saúde (em março de 2016, durante pesquisa de campo, foi 

presenciado os limites para a prestação de socorro a Dona França, a qual tinha a doença de chagas e se encontrava 

desmaiada. O transporte da enferma desmaiada foi feito por dois parentes em uma moto – um se responsabilizara 

pela direção do veículo, enquanto o outro parente segurava a doente desacordada – entre ela e o condutor. Em 

maio de 2016, um outro morador – que utilizava marcapasso – passou mal e foi conduzido por barco, via o rio,  

seguindo a estrada, até que ultrapassara as cercas da fazenda, onde havia um carro aguardando para o transporte 

até o hospital. O morador faleceu no hospital).   

Diante do acesso impedido que constantemente acumula infortúnios à comunidade, as famílias frequentemente 

têm feito mutirões de reabertura da estrada, que tem resultado em processos judiciais de criminalização de 

lideranças.  A morosidade do Estado, frente à garantia do direito de ir e vir dos cidadãos e a percepção de 

impunidade que gera um poder paralelo ao instituído, tem sido apontada como causa do assassinato, em outubro 

de 2014, do camponês Cleomar Rodrigues Almeida, da LCP, pertencente às famílias do Comodato. Esse camponês 

tem um histórico de resistência e processos judiciais, no caso do fechamento da estrada, na promotoria de Januária, 

esses foram arquivados, em 2012, sem nenhum encaminhamento concreto por parte da justiça. Atualmente, três 

lideranças da Comunidade Caraíbas se encontram inscritos no Programa de Proteção dos Defensores de Direitos 

Humanos, devido às ameaças de morte sofridas. C.F Arquivo CPP-MG. 

 
141 O Caminho da Bahia é uma possível rota que, a partir de fins da segunda metade do século XVII, subia o rio 

das Velhas, depois o São Francisco mais ou menos até a altura de Bom Jesus da Lapa, aí despegava do rio e cortava 

pelo sul da Chapada Diamantina para chegar a Salvador – que era a capital da colônia até a metade do século 

XVIII. Em sentido inverso, este caminho foi um vetor para que, atraída pela demanda de alimentos da população 

que chegava de toda parte para se concentrar na região da mineração de ouro, como Ouro Preto (então Vila Rica), 

Sabará e Mariana (então Vila do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo), a cultura dos vaqueiros do sertão 

nordestino gerasse fazendas nas margens do São Francisco e do das Velhas e, depois, ocupasse a extensão do norte 

de Minas (SANTOS, 2001). Também Pereira (2013, p. 58) aponta em suas pesquisas que, em 1711, Antônio 

Guedes de Brito recebeu uma “sesmaria de perto de 180 léguas, cujas terras vinham desde o Morro do Chapéu na 

Bahia até a confluência com o rio das Velhas, por onde fora registrada a vinda de muitas boiadas margeando o rio 

São Francisco”. 
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negar o direito de ir e vim das famílias, inviabiliza o acesso a outros direitos, como educação e 

saúde. 

Diante da situação de negação de direitos, a doxa da “questão ambiental” é acionada por 

parte dos fazendeiros, “os que ali chegaram”, e se colocam em situação de disputa territorial 

com “os que ali estavam” – os comunitários de Caraíbas. O acionamento da doxa da questão 

ambiental consiste no uso do discurso ambiental, em pressupostos colocados aquém de qualquer 

questionamento, sob uma roupagem “técnica-científica", que lhe confere uma espécie de 

atestado de racionalidade e neutralidade (CARNEIRO, 2005,2007), ao mesmo tempo em que 

desqualificam os sujeitos que não se articulam e não expressam seus “pontos de vista na 

linguagem técnico-científica”. Todavia, são visíveis as contradições, pois, ao mesmo tempo em 

que se justifica através da questão ambiental o fechamento da estrada, nas referidas fazendas a 

sobreporem o território reivindicado pela comunidade Caraíbas, se encontra a formação de 

pastos para a criação de gados, com livre acesso às lagoas marginais, berçários dos peixes (ver 

figuras: 28,29). 

Além da “doxa ambiental”, fica evidente uma postura de dessoacialização do meio 

ambiente – natureza como realidade externa à sociedade. Assim, a condição de negação de 

Figuras 28, 29: Criação de gados à solta em uma lagoa marginal e cerca obstruindo a “antiga estrada dos 

Baianos”. 

Fonte: Letícia Rocha, 2013. 
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direitos, imposta a comunidade, por fazendeiros e pelo poder público local, deve ser 

compreendida como questões de ordem ambiental.  

Se por definição um conflito social não pode ser resolvido (ZHOURI, 2014), a disposição 

de forças no “campo social”, entre os agentes, a comunidade Caraíbas e fazendeiros, foi 

abalada, constituindo ganhos para a comunidade. Entretanto, outros capitais são demandados, 

por parte dos fazendeiros, para garantir a morosidade, que visa impedir a efetivação dos direitos 

de permanência no território dos “que ali estavam”, bem como direitos fundamentais: de 

servidão de passagem, saúde e educação para as famílias da comunidade. 

Em junho de 2016, a comunidade, em mutirão, reabriu a estrada e lá permaneceu acampada, 

por uma semana142, local em que se encontrava a cancela que obstruía a estrada tradicional. Isso 

ocorreu para garantir que ela não fosse recolocada, como em outras vezes, em que os 

comunitários fizeram a ação de abertura da estrada (ver figura 30). 

 

 

 

                                                           
142  No sexto dia, acampados no local em que se localiza a cancela que impedia a passagem, morreu Francisca 

Pereira Ramos (conhecida como Dona França), membro da comunidade, no dia 13 de junho de 2016, quando as 

famílias já se organizavam para retornarem às suas casas. Ela foi encontrada desmaiada, sendo levada rapidamente 

à Unidade de Saúde do município, onde, logo mais, veio a falecer. A família e comunidade, nos últimos tempos, 

vinham se preocupando com o estado de saúde dela. Dona França sofria de doença de chagas e, em meio aos 

conflitos da estrada, ela foi uma das pessoas que passou por dificuldades para acessar o serviço de saúde nos 

momentos de crise. No dia do mutirão, lideranças da comunidade disseram que haviam pedido a ela que não 

participasse devido ao seu problema de saúde, mas, ninguém a conteve. Dizia que queria estar junto até o fim.  
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A ajuda mútua dos comunitários, materializada no mutirão (Ver figura 31), confere à 

comunidade a capacidade de superar algumas das situações de fronteiras a cecearem seus 

direitos coletivos, ao mesmo tempo em que fortalece a confiança mútua e prestígio daquele 

coletivo nas lutas territoriais locais e nacional. Mariselha afirma: “Eu acho que é uma 

comunidade que nos inspira, nos fortalece para a gente estar junto na luta143”. 

Dessa maneira, é fato que, devido à morosidade do Estado, a reciprocidade entre os 

comunitários, seus vizinhos, movimento do MPP e outras comunidades da categoria tradicional, 

expressa no mutirão de reabertura da comunidade, como chamaram a ação, garantiu a 

reabertura da estrada que, no exato momento desta escrita, está sem impedimentos na passagem.  

                                                           
143 Entrevista, Mariselha Carlos Lopes, pescadora, 45 anos, comunidade Bananeira, Ilha de Maré, Salvador BA. 

Membro da coordenação Nacional do MPP. [Outubro, 2016] 

Figura 31: Mutirão de reabertura da estrada tradicional da comunidade, em junho de 2016. 

Fonte: Arquivo da Comunidade Caraíbas, 2016. 
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Tais condições políticas e sociais de garantias de direitos, engendradas em ações locais do 

grupo e intercâmbio com outras comunidades, ao mesmo tempo em que representam para a 

comunidade a garantia do seu direito de ir e vim e acesso ao transporte escolar para as crianças 

(ver figura 32), também proporcionam a confiança mútua entres as famílias, o movimento social 

de que participam e a categoria dos povos e comunidades tradicionais, visibilizando a força 

política das identidades coletiva. Rogério ressalta: “O pessoal do Brejo dos Crioulos, a 

comunidade do Croatá, estiveram presente no mutirão, e o pessoal de comunidades vizinhas 

ficaram tão animados quando viram o que estávamos fazendo que vieram ajudar a abrir a 

estrada144”.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
144 Entrevista, Rogério da Conceição Silva, 34 anos. Relatório de Avaliação do Projeto da Comunidade intitulado: 
Encontro de Comunidades Tradicionais: compartilhando estratégias de luta para garantir o território pesqueiro e 

quilombola. Arquivo da Comunidade, 2016. 
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3.4 Dinâmicas territoriais – “linhas de fuga” 

 

Diante das diversas situações a contrapor o processo de desterritorialização –

posicionamento assumido por núcleos familiares para não se  sucumbirem à desapropriação –, 

ainda que a eminência de sua resistência chegar às vias de fato, as contínuas investidas de 

ocupação das margens do rio ( principalmente para a prática da atividade da pesca por parte das 

famílias que passaram a residir nas ilhas ou zona urbana do município) e a retomada das 

barrancas do rio pela Comunidade Caraíbas, interpomos que a desterritorialização sofrida pela 

comunidade Caraíbas ocorreu em “linhas de fuga” (GUATTARI; ROLNIK, 1986, apud 

HAESBERT, 2006). 

A categoria linhas de fuga, aqui utilizada, está integrada ao pensamento de Deleuze e 

Guattari (2004), a partir da apropriação do termo rizoma da botânica, definido como “caule 

frequentemente subterrâneo, horizontal, rico em substâncias de reservas, distingue-se da raiz 

pela presença de nós, gemas e escamas” (ANDREATA, & TRAVASSOS, 1994). Os autores 

emprestam o termo da botânica para ressignificá-lo. Na botânica, um rizoma é uma estrutura 

componente em algumas plantas, cujos brotos podem ramificar-se em qualquer ponto e 

transformar-se em um bulbo ou um tubérculo. É justamente essa característica – poder ramificar 

a partir de qualquer ponto – que vai subsidiar o pensamento rizomático de Deleuze e Guattari. 

 A ressignificação acontece com a propositura de Deleuze e Guattari (2004) de que o 

rizoma deve ser compreendido como raiz, com crescimento diversificado e sem direção fixa. O 

rizoma é uma proposta de construção do pensamento em que os conceitos não estão 

hierarquizados e não partem de um ponto central, de um centro de poder ou de referência a que 

os outros conceitos devem se remeter. O rizoma funciona através de encontros e agenciamentos, 

de uma verdadeira cartografia das multiplicidades, a contrapor o pensamento arborescente145 

(HAESBAERT, R; BRUCE, G, s/d). 

As linhas de fuga no Rizoma  Deleuziano/Gattariano (2004) são aquelas que escapam 

da tentativa totalizadora e criam novas formas de expressões. E, nos processos de rupturas, os 

próprios sujeitos podem encontrar elementos que lhes possibilitem reordenar o conjunto e a 

reconstituição de si. 

                                                           
145 O pensamento arborescente é aquele que opera por hierarquização e pela centralidade, ou seja, estabelece um 

centro de origem (uma genealogia). Para aprofundamento C.f:  A Desterritorialização, na obra de Deleuze e 

Guattari (HAESBAERT, R; BRUCE, G, s/d). 
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Nessa perspectiva, pensar o processo de desterritorialização sofrido pela comunidade de 

Caraíbas em linhas de fuga é pensar as alternativas criadas pela comunidade que impediram a 

desterritorialização em vias de fato, garantindo seu status quo, ainda que em outros moldes de 

posse, no seu território. 

O modo de ocupação territorial das famílias pesqueiras de Caraíbas, sazonal tradicional, 

compreendido como uma apropriação, uso do espaço marcado pelo “tempo ecológico”, já 

notado acima, são territorialidades que refletem seus modos de coordenarem a vida e 

escolherem como vivê-la em permanente criação de novas formas de subjetivação do e no seu 

lugar.  

Nesse sentido, a vivência da desterritorialização em linhas de fuga – “saída” do território 

– é caracterizada pela capacidade de a comunidade fazer a transmutação da sua sazonalidade 

de ocupação territorial, ligada aos ciclos ecológicos, a uma sazonalidade agora vivenciada, em 

decorrência do conflito territorial com os que “aqui chegaram”, com o outro a sobrepor o 

“lugar gente”. 

Por conseguinte, os comunitários redesenharam novos modos e mapas da sua ocupação 

a partir de suas territorialidades, sua sazonalidade, de estar um tempo nas margens do rio, outro 

nas ilhas. No decurso da expropriação, não mais apenas como dinâmica natural de ocupação do 

espaço, mas como performance necessária ou meio de driblar o outro, o fazendeiro, que se 

coloca em disputa pela ocupação real do espaço146. 

O processo de resistência da comunidade que se dá em “linhas de fuga”, de acordo com 

o pensamento rizomático, que cria e recria, em que encontra possibilidades, não se dá apenas 

no uso do espaço sobreposto, mas também na dimensão política da disputa. Durante os anos 

pós-início da sobreposição territorial, no transcurso do reordenamento do seu modo de 

ocupação, a comunidade foi acumulando esforços nas contínuas tentativas de retomada, 

agenciando forças de resistência em outras configurações necessárias para a sua sobrevivência 

no lugar. 

É no reconhecimento das suas territorialidades, descritas na proposta do território 

pesqueiro, na campanha nacional pela regularização do território das CTPs, que os comunitários 

de Caraíbas agenciam as forças necessárias para a defesa do seu lugar de vida, em um contexto 

de visibilidade favorável à reivindicação dos direitos dos PCTS, categoria com a qual se 

                                                           
146 Discussão apresentada no VII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e VIII Simpósio Nacional de 

Geografia Agrária, por Rocha e Paula (2015). 
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identificam, explicitam as suas múltiplas identidades, em condição de negação pela 

sobreposição do seu território.  

Destarte, as suas identidades e as territorialidades agregadas possibilitam aos seus 

membros a constituição da condição de sujeito social. Portanto, na atividade da pesca, para 

além de um modo de produção, deslumbra-se também nessa prática uma identidade social que 

compartilha um modo de ser e estar no lugar, em um contínuo devir, capaz de se reinventar, em 

linhas de fuga, diante das situações de fronteiras. 

 

3.5 Territorialidades e Resistência: “O movimento é os pescadores movimentando para 

garantir direitos147” 

 

O direito de autodefinição possibilita aos PCTs pautarem no campo social os seus 

critérios de identificação que extrapolam as conceituações que nomeiam os espaços 

apropriados: vazantes, geraizeiros etc., ou as atividades que ali exercem: pescar, apanhadores 

de flores, etc. Sobre esse prisma é que buscamos até aqui uma “descrição densa” do processo 

de territorialização, através da identificação da Comunidade Caraíbas, nas suas múltiplas 

identidades, que engendram significados no modo de ordenar o mundo, a partir de respectivas 

identificações: quilombola, pescadora e vazanteira, e resguardar a manutenção da sua posse 

territorial. 

As variedades dos espaços ocupados são mediações influenciadas por aspectos culturais 

e de identidades historicamente construídas que permitem assumir autoidentificações a partir 

de territorialidades que se manifestam na objetividade e subjetividade do comportamento 

dinâmico vivenciado no território. Ao mesmo tempo em que as condições físicas do espaço 

influenciam na autoidentificação das comunidades, esta imprime ao lugar o seu modo 

tradicional de ser.  

Nessa perspectiva, a tradicionalidade construída pelos coletivos comunitários não deve 

ser compreendida como traços folclorizáveis da cultura, mas como um modo de existir 

(BRANDÃO, 2012) que demanda condições materiais de garantia de sua reprodução. É nesse 

sentido que a identidade coletiva da pesca artesanal, objetivada em movimento social, aqui 

identificando o MPP, pauta, no cenário de lutas territoriais, a necessidade da efetivação, via 

respaldo jurídico, e a regularização dos territórios pesqueiros. 

                                                           
147 Entrevista, João B. A. da Silva, 42 anos [out. de 2016]. 
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Por conseguinte, Castells (2010, p. 21) corrobora afirmando a identidade como fonte de 

significado – atributos culturais peculiares a um grupo – que não deve ser confundida com 

papéis, pois estes determinam funções, enquanto aquela organiza significados. Assim, a 

identidade é vista como decurso de construção e identificação do processamento e 

reorganização do conteúdo cultural de um grupo, a sociedade.  

As identidades, como construções sociais que organizam significados, sempre ocorrerão 

marcadas em um contexto de relações de poder e são propositadas por Castells (2010, p. 22-24) 

em três processos (posições sociais) de construção que não sendo estáticos, pois permitem que 

as coletividades por eles passem, a depender dos contextos sociais: 

 

1. Identidade legitimadora – introduzida pelas instituições dominantes da sociedade, no 

intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais;  

2. Identidade de resistência – criada por atores que se encontram em posições, condições 

desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo trincheiras 

de resistência; 

3. Identidade de projeto – quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de 

material cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua 

posição na sociedade.  

 

Ao considerar a objetivação da identidade de pescador em movimento do MPP na qual 

a comunidade Caraíbas se articula, fizemos aqui a escolha de pensarmos como a categoria da 

pesca artesanal vivencia esses três processos que tendem a identificar a posição social da 

categoria, lembrando que são posições sujeitas a mudanças por depender das relações de poder 

na sociedade. 

O primeiro processo – identidade legitimadora – que caracteriza um processo de 

atribuição pelas instituições dominantes, pode ser identificado na institucionalização da pesca 

artesanal, incialmente com fins de controle territorial da nação brasileira. Segundo Josemar: 

“As colônias foram pensadas a partir da marinha do Brasil, na época para proteção das costas 

e das águas interiores, para proteger contra os ataques que vinham. Ela nunca foi pensada, na 

verdade, para o pescador. O pescador era colocado como terceiro soldado para fazer essa 

defesa. A partir daí, saiu-se criando colônias nos rios, mares e tal148”.   

                                                           
148 Entrevista, Josemar Alves Durães, 57 anos [outubro de 2016]. 
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Os pescadores do MPP apontam que o processo de institucionalização da pesca resultou 

em algumas estruturas de dominação, colônias, federações e confederações. Estas, embora 

tenham sido elevadas à condição de sindicatos (que tem a função de intermediar as relações 

entre empregados e patrões) de representação da categoria, sinalizam uma contradição com a 

identidade de pescador artesanal – que tem o princípio da autonomia em sua atividade 

econômica. Ainda de acordo com Josemar: “Ficou um papel meio vago... E aí ela criou uma 

característica de cooperativa ou de escritório para fazer as políticas que foram conquistadas 

com a constituinte como o defeso... E criou-se um atrelamento deste modelo de colônia aos 

benefícios que foram conquistados com luta, pelos pescadores149”. 

É importante ressaltar que algumas dessas estruturas foram resinificadas e tornaram-se 

instrumentos de reivindicação a partir de diálogos próximos das bases da categoria, no que se 

refere à luta por políticas públicas e acesso a direitos.  Entretanto, o movimento do MPP 

descreve que, em sua grande maioria, essas estruturas possuem uma prática de controle e, ainda 

hoje, apresentam dificuldades em representar a defesa dos reais interesses da categoria.  

 

Em 88, a constituinte da pesca, vendo que estas colônias não tinham mais função dessa 

coisa do defeso e tal, equipararam as colônias de pescadores a sindicatos. E olhando 

a pesca meramente como atividade profissional de trabalho. Mas a pesca é muito 

maior que uma atividade, né? E estas colônias, mesmo em 88, elas foram equiparadas 

a sindicatos e não se adequaram. Continuaram usando o estatuto da marinha, fazendo 

a mesma opressão em cima dos trabalhadores da pesca. Inclusive com várias 

cobranças de taxas e não desempenhando o papel de sindicato que seria para fazer a 

luta. E até porque os trabalhadores são autônomos, eles não têm patrão, não tem 

salário… Este modelo confederativo também criou uma forma de exploração em cima 

dos pescadores, para manter estas estruturas e virar lugar destas pessoas que tomam a 

frente dos sindicatos, das centrais sindicais, fazer cabide político. E manter os 

pescadores caladinhos, sem rebelar contra o sistema. O papel maior que eu diria que 

é da confederação hoje é controlar os pescadores, as suas lutas para fazer o jogo do 

capital. Entrevista, Josemar Alves Durães, 57 anos [outubro de 2016]. 
 

O diagnóstico da pesca artesanal no norte de Minas, no Alto/Médio São Francisco, do 

ano de 2010, mostra que a forma de organização da categoria na região se dá de forma 

significativa, no formato de colônias. Na análise dos dados da pesquisa, e muito mais na 

experiência do corpo a corpo, ficou notório que, na maioria das vezes, a relação entre 

pescadores e colônia ocorre na linha da assistência. E essas são como uma extensão das 

secretarias e órgãos do Estado, contribuindo com as instituições estatais no cumprimento de 

suas funções.  Elas se comportam como meio para obtenção de benefícios, e não uma 

organização política da categoria no enfrentamento aos problemas dos pescadores e do rio – 

                                                           
149 Idem. 
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espaço indispensável para reprodução do modo de vida da pesca artesanal. (ROCHA & 

NASCIMENTO, 2010).  

No bojo desse processo de dominação, a categoria da pesca artesanal, paralela a essas 

forças institucionais, tem agregado coletivos de pescadores em processos de resistência que 

subvertem a ordem de controle. Diversas foram as ações de resistência ao longo da história, 

protagonizando, assim, uma “identidade de resistência”.   

Em torno do movimento da constituinte da pesca, em 1985, a organização da categoria 

começa a ser discutida pelos próprios pescadores, e outros arranjos organizacionais surgem dos 

anseios da categoria da pesca artesanal, como exemplo, o MONAPE – nos seus primórdios150 

e atualmente nos anseios políticos da categoria objetivada em Movimento dos Pescadores e 

Pescadoras Artesanais (MPP). Na base desse novo arranjo político estão propositados: a 

igualdade de gênero, o direito ao território pesqueiro e a valorização da pesca artesanal (MPP, 

2016)151. 

O MPP é a articulação de comunidades pesqueiras locais, que em diferentes escalas 

configuram-se como identidade de resistência da categoria, diante da lógica de dominação 

econômica que expropria as comunidades pesqueiras de seus territórios (água e terra) e coloca 

em risco a sua existência, a sua identidade territorial, condições estas a legitimarem a sua 

demanda nacional pela regularização dos territórios das comunidades tradicionais pesqueiras. 

 É indispensável pensar a construção desta identidade de resistência da categoria da 

pesca artesanal conexa ao reconhecimento político da categoria PCTs, que dá visibilidade a 

imensa diversidade sociocultural no Brasil, concretizada na construção de instrumentos 

jurídicos152 que pressupõem o reconhecimento legal de sujeitos sociais a pautarem outras 

relações fundiárias e ambiental e propositarem políticas públicas, a partir de suas cosmologias. 

 

O 1º Encontro de Povos e Comunidades Tradicionais que estão em processo de luta. 

Foi um momento forte de aproximação das significações, visões de mundo, 

espiritualidades e de contextualizar a situação comum de violência, expropriação dos 

territórios e resistências. Esse momento deu início ao processo de articulação nacional 

dos povos e comunidades tradicionais de forma autônoma. Relatório de avaliação 

do MPP apresentado na Assembleia Nacional do movimento, Batoque – Ceará, 

2016153.  
 

                                                           
150 Conferir discussões sobre o MONAPE no segundo capítulo. 

 
151 Relatório apresentado na Assembleia Nacional do MPP, Batoque/Ceará, 2016. 

 
152 Art. 3º do Decreto 6.040, de 7/2/07. 

 
153 Arquivo disponibilizado pela secretaria Nacional do MPP. 
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A comunidade Caraíbas amplia seu poder de resistência na aproximação do coletivo do 

MPP, localmente, constrói sua trincheira de oposição a territorialidades dos que “aqui 

chegaram” e inviabilizam seu modo de vida no “lugar da gente”, reafirmando as suas práticas 

tradicionais e externando a incompatibilidade das territorialidades dos outros a sobreporem o 

seu lugar.  

Em movimento social, territorialidades locais se fortalecem em âmbito nacional, os 

sujeitos contrariam sua posição social estigmatizada na sociedade, afirmando a condição de 

sujeitos de direitos a reivindicarem, por meio de processos sociais de territorialização, os 

espaços (terra e água) tradicionalmente ocupados, os quais, em sua grande maioria, encontram-

se em disputas pela manutenção de formas de gestão dos recursos naturais, que traduzem 

diferentes modos, em muitas situações divergentes, de gestão do espaço apropriado. Assim, a 

reivindicação territorial é uma reivindicação por direito à expressão identitária, que só se realiza 

pela vivência dos saberes tradicionais, de forma plena, no território. 

Se localmente a comunidade de Caraíbas reconhece a importância da sua articulação 

com a sua categoria, em expressão nacional, que se traduz em empoderamento local e celeridade 

nas suas reivindicações territoriais, João afirma: “É difícil responder em que o MPP ajudou a 

minha comunidade, são tantas coisas, que eu não sei nem descrever uma dela direitinho, mas 

principalmente a retomada do território foi muito forte. A retomada do território com apoio do 

movimento dos pescadores154”. Estes comunitários são identificados na categoria nacional 

como um grupo a inspirar a “identidade de resistência” dos pescadores e pescadoras pelo Brasil, 

bem como a possibilidade concreta para a reivindicação nacional dos direitos territoriais para 

os sujeitos da pesca artesanal. 

 
Caraíbas, é uma das comunidades mais recente na chegada ao movimento, na 

articulação a nível nacional. Eu, particularmente, tenho uma inspiração de 

comunidade que enfrenta o problema, que tem organização e disposição. A conquista 

de Caraíbas fica no currículo do movimento a incidência feita na SPU. A gente 

conseguiu sensibilizar com várias conversas junto ao órgão e a 6ª Câmara para a 

gravidade do problema. Caraíbas foi a primeira comunidade a receber o TAUS e o 

movimento contribuiu muito nesse sentido.  No local, teve o esforço da comunidade, 

e a nível nacional, em Brasília, a pressão do movimento foi essencial para acelerar o 

processo. A incidência que a gente fez para dar visibilidade para o problema da 

comunidade foi muito importante que o movimento deu. O que fica de positivo para 

ser contado lá na frente junto das lideranças de Caraíbas para os nossos filhos é para 

dizer: oh! O movimento ajudou a conquistar o nosso território. O TAUS não é 

segurança total, mas é importante na caminhada da comunidade. Entrevista, 

                                                           
154 Entrevista, João A.B. Silva, 42 anos [outubro de 2016]. 
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Mariselha Carlos Lopes, pescadora, 45 anos, comunidade Bananeira, Ilha de 

Maré, Salvador BA. Conhecida como Nega, faz parte da coordenação Nacional 

do MPP. [Outubro, 2016] 

 

Há uma simultaneidade na vivência do processo de “identidade de resistência” e 

“identidade de projeto” pela pescadores e pescadoras do MPP. Ao comunicar para a sociedade 

a necessidade da regularização dos territórios das CTPs, por meio da campanha nacional, 

acionam o direito à diferença, que precisa se concretizar na construção de um instrumento 

jurídico que viabilize o lugar de reprodução social e cultural dos comunitários pesqueiros. Maria 

José assegura: “O caso de Caraíbas faz impacto frente as ameaças territoriais pelas quais 

várias comunidades e povos tradicionais passam em todo o norte de Minas e estimula e reforça 

as lutas a nível de Brasil155”. 

No início do processo de desenvolvimento da campanha nacional para a regularização 

dos territórios das CTPs, Caraíbas se apresentava como caso emblemático de reivindicação 

territorial a partir da identidade da categoria da pesca artesanal. É um caso localizado, em que 

se percebe o fortalecimento da “identidade de resistência”, considerando que, no processo de 

desterritorialização, as famílias pesqueiras de Caraíbas, em “linhas de fuga”, encontraram na 

dinâmica de sazonalidade de ocupação do espaço um caminho de resistência para a 

desterritorialização por completa do seu território, situação já discutida acima.  

É no fortalecimento da “identidade de resistência” local deste coletivo que o caso 

Caraíbas é identificado como empiria, a idealizar os horizontes para uma “identidade de 

projeto” da categoria da pesca artesanal, redefinindo sua posição na sociedade. As identidades 

e suas territorialidades, além de explicarem uma determinada situação territorial, trazem em seu 

bojo um caráter “político-operativo” a cooperar com um desenvolvimento territorial, tendo em 

vista “o projeto contra hegemônico coletivo”, considerando que outras relações societárias e 

territoriais são possíveis e necessárias (SAQUET, 2015, p. 128). 

 A passagem entre as identidades legitimadora, de resistência e de projeto não são 

lineares, nem estáticas, no caso da pesca artesanal, categoria aqui analisada, elas estão 

imbricadas nas construções dos arranjos organizacionais dos pescadores e pescadoras em suas 

relações sociais estabelecidas, ora marcadas por relações que subordinam a categoria à condição 

de expropriados, ora por relações de cooperação de uma coletividade de sujeitos de direitos. 

“Onde há relações de poder, substantivadas nos territórios, há condições para a resistência, para 

                                                           
155 Entrevista, Maria José Pacheco, secretária executiva nacional do CPP [outubro, 2016]. 
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insurreição e movimentação” (SAQUET, 2015, p. 135). Nessa perspectiva, a territorialidade 

assume, portanto, o caráter político em favor do desenvolvimento territorial, com bases na 

justiça e equidade.  

Como movimento social, internamente há uma ressignificação da identidade do 

pescador. Os sujeitos a se articularem como MPP avaliam a nomenclatura “profissional”, 

elemento atribuído à identidade pesqueira pela estrutura do Estado, no decorrer da 

institucionalização da pesca. Reafirmam a sua tradicionalidade, identidade coletiva de 

pescadores “artesanais”, lastreada na autodefinição coletiva a permear as ações locais dos 

comunitários e também, em âmbito nacional, dando corpo às reinvindicações de regularização 

territorial, visualizando possibilidades de defesa de tantos outros “lugares das gentes” ou 

territórios pesqueiros consolidados no cotidiano material e simbólico de coletividades de 

famílias tradicionais pesqueiras. 

Caraíbas foi a primeira ação dos comunitários da pesca artesanal a materializar a 

proposta do território pesqueiro, abrindo precedentes para que outras buscas locais, como no 

estado da Bahia, por exemplo, se efetivassem dentro da campanha pela regularização do 

território das CTPs.   

 

 

Igual a Caraíbas, a gente conseguiu aqui na Bahia duas comunidades: Conceição de 

Salinas e a comunidade de Dom João, em São Francisco do Conde, que fica aqui no 

recôncavo baiano. No processo de conflito, a gente conseguiu o TAUS, estavam na 

ameaça de reintegração de posse. Conseguimos junto a SPU, nesta discussão da 

regularização do território pesqueiro, sensibilizamos os juízes... Na comunidade do 

rio dos Macacos, a gente conseguiu que tivesse um avanço na disputa com a Marinha, 

conseguimos, se não me engano, 104 há de concessão da SPU e entramos em um 

processo de regularização do restante do território. No início deste ano, a gente 

comemorou esta conquista. É fruto de toda esta pressão. Entrevista, Mariselha 

Carlos Lopes, pescadora, 45 anos, comunidade Bananeira, Ilha de Maré, 

Salvador BA. [Outubro, 2016] 
 

 

A campanha pela regularização dos territórios tradicionais, além da demanda de 

construção de um instrumento jurídico para garantir a regularização dos territórios pesqueiros, 

tem um caráter político pedagógico de formação da categoria e diálogo com a sociedade, 

buscando a superação de visões limitadas sobre os sujeitos da pesca artesanal que visualizam 

tão somente a dimensão da atividade como ofício/profissão e, consequentemente, uma restrição 

desta aos espaços das águas. 
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 Por meio da campanha, o MPP traz para a discussão a identidade tradicional das 

comunidades pesqueiras, que reivindicam, via suas territorialidades, as condições de 

reprodução do seu modo de vida. 

 

 A gente quando tomou a decisão de fazer a campanha do território pesqueiro ficamos 

mais empoderado para discutir a questão territorial e tem ajudado bastante nas 

conquistas. Em outros estados conseguimos pelo menos diminuir os conflitos, a 

pressão sobre as comunidades, por exemplo no Ceará – as comunidades têm muito 

problemas com a carcinicultura. E alguns momentos conseguimos fazer intervenções 

e diminuir a pressão sobre as comunidades. A gente tem sempre casado esta discussão 

da defesa do território com a luta pelas políticas públicas, os direitos dos pescadores, 

direitos previdenciários, temos fortalecido no Brasil esta discussão do território 

pesqueiro. Entrevista, Mariselha Carlos Lopes, pescadora, 45 anos, comunidade 

Bananeira, Ilha de Maré, Salvador, BA. [Outubro, 2016] 

 

Territorialidades expressas na afirmação identitária coletiva oportunizam a superação 

do anonimato político da categoria – situação decorrente das pressões econômicas, fundiárias, 

processos discriminatórios e de exclusão social – e incidem nas agendas públicas, pautando 

uma lógica de produção contrária à “sociedade envolvente”, reafirmando que a economia deve 

estar subordinada à maturação das relações sociais. É a emergência do chamado “tradicional” 

que, antecedendo a condição de referência histórica do passado, apresenta-se como 

reivindicação contemporânea em forma de autodefinição coletiva, se atualiza a partir de uma 

classificação empírica, fruto da existência localizada desses novos movimentos sociais 

(ALMEIDA, 2005).  

No território pesqueiro, reivindicado pelo movimento do MPP, tem-se a defesa de 

territorialidades específicas, relações de poder que elucidam os princípios de definição da 

categoria da pesca artesanal em conformidade com os seus próprios interesses e materialização   

das necessidades deste coletivo, pois a “identidade territorial é frequentemente legitimadora dos 

discursos e das ações que apresentam a realidade territorial comum como objeto de interesse” 

(HEIDRICH, 2015, p.275). 

Os pescadores reconhecem o poder de suas territorialidades, vinculadas a identidade 

territorial, construídas no cotidiano, através das quais buscam garantir as condições simbólicas 

e materiais dos recursos que lhes possibilitam a manutenção do seu território e, 

consequentemente, segurança alimentar156, proteção social etc.  

                                                           
156 O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional é definido pela FAO (Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura) como a forma de “garantir a todos condições de acesso a alimentos básicos de 

qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, com base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo, assim, para uma existência digna, em um 

contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana” (FAO,2014, p. 16). 
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Eles reconhecem as ameaças que rondam a jurisprudência referente à autoidentificação 

e direitos sociais da categoria da pesca artesanal, sob pena de restrições.  A compreensão do 

direito à autoidentificação vai, então, muito além do reconhecimento jurídico, há uma 

compreensão ontológica, anterior as verdades jurídicas engendradas pelo Estado, em uma série 

de eventos, via seu “poder disciplinar” e “poder biopolítico157”, que legisla sobre indivíduos e 

categorias, de modo a criar “verdades” identitárias (ROCHA et al, 2015), contrariando suas 

subjetividades e imprimindo-lhes condição de uma “identidade legitimadora”. 

 

Se você diz que é quilombola e tem alguma coisa que te impede de dizer que é 

pescador, vai estar te contrariando, porque não está deixando você dizer o que você é 

na verdade. Se eu sou pescador e falo que sou vazanteiro e tiver alguma coisa que 

proíbe de eu dizer que sou vazanteiro, eu vou sentir prejudicado em alguma coisa. 

Tenho até medo de que aconteça alguma coisa que não deixa a gente falar com orgulho 

que sou pescador, sou vazanteiro, sou quilombola.  Tenho medo que criam uma coisa 

que não nos deixa a liberdade de dizer o que somos, garantir o que somos, porque 

somos tudo isto...Tenho medo de o Estado dizer uma hora: você tem que ser só 

pescador ou só vazanteiro, isso é triste demais, muito triste. Entrevista, João B. A. 

Silva, 42 anos [out. de 2016]. 

 

Na atualidade, presencia-se a desconstrução de um cenário favorável às condições de 

reprodução material das diversidades identitárias. No que diz respeito à pesca artesanal, desde 

o final de 2014, são diversas mudanças legislativas interpostas pelo Estado que esfacelam as 

condições de vida das famílias pesqueiras no Brasil158. 

 

A ameaça aos direitos das comunidades se baseia em mecanismos legais que foram 

sendo construídos pelo Estado, apoiado pelas bancadas ruralistas e fundamentalistas. 

No Congresso e Senado configura uma ação articulada de criminalização dos 

movimentos sociais. Tal cenário recai sobre os pescadores e pescadoras de forma 

fomentada pelo Estado que se posiciona em favor das elites... Uma outra 

                                                           
 
157 Foucault (2008) utiliza o termo biopolítica para designar a forma na qual o poder tende a se modificar, no final 

do século XIX e início do século XX. As práticas disciplinares utilizadas antes visavam governar o indivíduo – 

“poder disciplinar”. Na relação de poder, a biopolítica tem como alvo o conjunto dos indivíduos – a população. 

 
158 A Lei n.º 13.134 altera as Leis n.º 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-

Desemprego e o abono salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), n.º 10.779, de 25 de novembro 

de 2003, que dispõe sobre o seguro-desemprego para o pescador artesanal, e n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, que 

dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social; revoga dispositivos da Lei n.º 7.998, de 11 de janeiro 

de 1990, e as Leis n.º 7.859, de 25 de outubro de 1989, e n.º 8.900, de 30 de junho de 1994; e dá outras providências.  

O Decreto n.º 8.425, de 31 de março de 2015, regulamenta o parágrafo único do art. 24 e o art. 25 da Lei n.º 11.959, 

de 29 de junho de 2009, para dispor sobre os critérios para inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira e 

para a concessão de autorização, permissão ou licença para o exercício da atividade pesqueira. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/> Acesso: 20 jul. de 2015. 

A PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 215/2000 transfere do executivo para o legislativo as competências 

concernentes às demarcações de terras indígenas, quilombolas e unidades de conservação, para ratificar os 

territórios já homologados.  Disponível em: http://www.camara.gov.br>. Acesso em: 21 nov. de 2016. 
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consequências do golpe é a paralisação dos processos de regularização e demarcação 

dos território operacionalizados pela SPU (Superintendência do Patrimônio da 

União), a FCP (Fundação Cultural Palmares), o INCRA (Instituto de Colonização e 

Reforma Agraria) e ICMBIO (Instituto Chico Mendes da Conservação e 

Biodiversidade), que ganha corpo ainda mais com a tramitação da PEC 215 no 

Congresso Nacional. Repudiamos o sistema capitalista que ambiciona os nossos 

territórios, sustenta e fomenta toda esta degradação dos bens naturais, trazendo para 

nossas comunidades violência, contaminação, doenças e pobreza. Seguimos 

apostando no nosso modelo de vida que é de abundância, solidariedade, justiça, 

igualdade para toda humanidade e para a mãe terra com todas as suas formas de vida: 

Bem Viver! Carta final da assembleia nacional do MPP, Batoque, Ceará, 2016. 

 

Muitas dessas mudanças legislativas interferem diretamente nos direitos conquistados 

pela categoria da pesca artesanal e na diversidade de grupos que se inserem na categoria dos 

PCTs. Essas mudanças afetam o direito constitucional de autoidentificação, a caracterização da 

pesca artesanal como regime familiar e o dispositivo institucional de interface entre a 

reciprocidade e o sistema de troca – que resulta na política pública do seguro-defeso, assunto 

tratado anteriormente. 

As resistências identitárias na defesa dos lugares se conectam globalmente 

(OVERBEEK,2016). A refuncionalização dos territórios tradicionais à manutenção do vigente 

modelo de produção ocorre de maneira a inviabilizar os modos de vidas tradicionais, ainda que 

não tenha perspectiva de sustentabilidade. Segundo Josemar: “A ganância do capital é de ir 

para cima de onde nós está, porque onde não tem gente, que não tem comunidades tradicionais, 

eles já detonaram, já acabaram com tudo, com os recursos, já está aberto as crateras, já 

tiraram toda a vegetação159”.   

Além dos mecanismos jurídicos nacionais e internacionais, são as lutas, a partir dos 

lugares, as resistências cotidianas construídas a partir da identidade, da cultura (hábitos, 

costumes, etc.) que evidenciam as diferentes lógicas de desenvolvimento. Ainda de acordo com 

Josemar: “É o modelo do capital, ele precisa de riquezas e essas riquezas estão nos territórios 

das comunidades. Só que a gente luta ferozmente para barrar estes empreendimentos que vem 

para cima de nossas comunidades160”. É na vivência das territorialidades, in locus, que as 

diversidades em rede vão reconfigurando a condição da categoria PCTs, em uma identidade de 

projeto.  

 

                                                           
159 Entrevista, Josemar Alves Durães, 57 anos [outubro de 2016]. 

 
160 Entrevista, Josemar Alves Durães, 57 anos [outubro de 2016]. 
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Esse povo está aí há centenas ou milhares de anos, e onde eles estão, o ambiente está 

preservado. Eles precisam dos rios, dos bichos, dos peixes, das matas, etc.... Por isso 

usam os recursos com sabedoria para que eles não acabem, diferente de outros 

modelos de extração que compete com estas pessoas. Em todo São Francisco há 

milhares de famílias, uns são pescadores, outros são vazanteiros, indígenas ou 

quilombolas, mas todos advêm de um modo de vida centenário às margens do São 

Francisco e são um único povo, com seu jeito de ser, viver e fazer. Entrevista, 

Josemar Alves Durães, 2015161. 

 

 Em espaços internacionais, o MPP, entre outros, tem buscado fortalecer movimentos 

mais amplos, criando solidariedades entre as pluralidades identitárias inseridas na categoria 

tradicional que, além da defesa dos lugares, da natureza, apresenta a defesa de um modo de vida 

– de suas relações de comunitários com a natureza, muitas vezes fragmentada pela sobreposição 

territorial. Em maio de 2015, o MPP participou da Assembleia do Fórum Internacional de 

Pescadores, Pescadoras e Povos Pesqueiros que se realizou na África do Sul e foi convidado 

a integrar esta organização internacional. Esta participação possibilita o intercâmbio com 

pescadores e pescadoras de outros países162. 

A reinvenção desse modo de vida é marcada pelo resgate da relação do ser humano com 

a natureza, buscando acumular mais forças, para que essa relação prevaleça sobre o interesse 

do capital (OVERBEEK,2016, p. 189). Nesse ponto de vista, a identidade carrega um sentido 

coletivo do ser, diante das estratégias do poder de globalização econômica e ecológica. As 

identidades coletivas são reconhecidas como formas de resistência cultural e como estratégias 

de construção de uma nova racionalidade social, imbricada com as condições da natureza (o 

espaço tradicionalmente ocupado) e com o sentido da cultura (o modo de ordenar o mundo), 

mobilizando os atores sociais, organizados em suas múltiplas identidades no processo de 

reapropriação da natureza (LEFF, 2010, p. 213). 

Nessa reinvenção, frente às disputas pelos territórios tradicionalmente ocupados, os 

coletivos comunitários, objetivados em diversos movimentos por lutas territoriais, reconhecem 

as potencialidades de suas identificações. As famílias pesqueiras de Caraíbas descrevem ações 

que demonstram um processo de passagem entre as condições identitárias: legitimadora, de 

resistência e de projeto na sua trajetória histórica política. 

  
Eu consigo viver da pesca artesanal, para mim isto é muito forte. É bom saber que 

mesmo o nosso povo que passou por isto aqui, pescou a vida inteira. Nunca teve seus 

direitos reconhecidos quanto agora, com toda ruindade com a retirada de direito. E o 

                                                           
161 Esta entrevista está publicada em GASSALLA, M. A. &YKUTA, C. Revelando a pesca de pequena escala. 

Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, São Paulo, 2015. 

 
162 Relatório apresentado na Assembleia Nacional do MPP, Batoque, Ceará, 2016. 
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poder que a gente tem hoje de mesmo sendo pescador ter voz e vez. Quando precisa 

de cobrar seus direitos, ninguém fala por você. Você vai lá e fala. A gente hoje tem 

informação de direitos do pescador, para mim é muito forte. Entrevista, João B. A. 

Silva, 42 anos [out. de 2016]. 

 

 

A memória ancestral, “plena de substância social que expressa a trama da existência” 

(DELGADO, 2010) dos comunitários de Caraíbas, dá sentido a identidade de pescador, 

ameniza as dificuldades de sobrevivência, frente ao ônus de um rio degradado e a situação de 

insegurança alimentar (situação do espaço tradicional sobreposto). João reitera: “Ser pescador 

para mim é o sentimento de tá continuando uma coisa que a vida inteira os antepassados nosso 

fazia. Par mim, é uma satisfação muito grande. Outra coisa é a garantia da sobrevivência, 

muitas pessoas falam que a pesca não dá mais, até eu fico chateado de ouvir as pessoas falar 

que a pesca não dá mais163”. 

Como coletivo, as famílias de pescadores de Caraíbas apontam os processos 

institucionais que tende a interferir no direito de autoidentificação. E este é apontado como 

direito costumeiro, anterior aos direitos constitucionais. João ainda observa: “Eu vejo a colônia 

dizer assim: você tem que ser é pescador. Mas qual é o pescador que não é vazanteiro? Do 

conhecimento da gente, a vida inteira existiu ser os dois, só se ele não quiser164”. 

Em suas múltiplas identidades, os comunitários de Caraíbas empreendem ações de 

manutenção do seu modo de vida material e imaterial. Essas ações fomentam a sua condição de 

identidade coletiva. O avanço do poder de sua autoidentificação depende dos contextos sociais 

em que se inserem. Na atualidade, apresentam-se como “capital político” devido às políticas 

que atendem as demandas das categorias PCTs, embora, estas se encontrem ameaçadas pelo 

processo “biopolítico”, em que a desconstrução de direitos se apresenta como horizonte político 

no país. Entretanto, há que se considerar a condição de resistência autopoiese da identidade 

coletiva de ora avançar na conquista de direitos, ora garantir em outros moldes, em “linhas de 

fuga” a existência de seu coletivo.  

Na complexidade da pesca artesanal, entre atividade e modo de vida, segue os coletivos 

de famílias pesqueiras tradicionais, entre estas, a comunidade de Caraíbas, enfrentando as 

agruras de cada tempo, pois a sua relação com o rio e os espaços que caracterizam o seu 

território pesqueiro, o “lugar da gente”, têm performance própria.  E o ritual do saber fazer, a 

                                                           
163 Entrevista, João B. A. Silva, 42 anos [outubro de 2016]. 

 
164 Entrevista, João B. A. Silva, 42 anos [outubro de 2016]. 
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arte da pesca e da vazante se torna herança ancestral a ser atualizada, pois a ancestralidade não 

se reconhece apenas através de uma narração funcional, ela se traduz, também, nos 

conhecimentos tradicionais locais (MENDRAS, 1978). 

Eu não sei, acho mais que é uma coisa de família, de instinto. Porque, não sei não, dá 

aquela vontade de pescar, de catar a rede, ver o peixe vindo, é bom demais, não tem 

sensação melhor. Entrevista, Ingrid Dias de Souza, 20 anos [out. de 2016]. 

Meus meninos gostam muito de pescar. Principalmente meu rapazinho. Eu acho que 

o pai dele vai ser o espelho dele. Quando ele chegar na adolescência, eu acho que ele 

vai espelhar muito no pai dele. Graças a Deus é um pai responsável (risos). Coisitas 

mais! Entrevista, Sheila Bispo Cardoso, 29 anos [out. de 2016]. 

Essa semana eu fiz esta experiência de colocar o colchão no barco, para deitar os 

gêmeos, um é Caíque e o outro é o Caio. O tempo estava formando para chuva, peguei 

o guarda-chuva, e nós subiu. Caíque deitou alegre, olhava para as estrelas e ria, mais 

o Caio... Eu perguntei: meu filho você está gostando de pescar olhando as estrelas? 

Ele disse: tô mamãe é gostoso. Aí formou e a gente teve que voltar, né? Nós fomos 

embora, quando Caio acordou, ele perguntou: papai, cadê o rio? Vamos pescar, vamos 

pescar, cadê o rio? Maínha, cadê o barco? Aí nós voltou de novo e fez o mesmo 

processo, com eles dentro do barco, e foi até o dia amanhecer. Eles acordados 

pescando. Parece que eles estavam em uma alegria. Eu sentia que eles estavam 

alegres. Entrevista, Maximiliana Antônio Dias de Souza, 41 anos [out. de 2016]. 

 

As múltiplas identidades acionadas pela comunidade, e consequentemente, as 

territorialidades, se por um lado tem o seu “caráter político-operativo” de lutas territoriais e de 

valores disputados em conflitos sociais; por outro lado é também um modo de reprodução social 

objetiva e subjetiva da coletividade da pesca artesanal que se ocorre anteriormente à situação 

de conflitos a evidencia a alteridade do grupo.  

O poder da territorialidade é percebido através do processo de identificação como 

sentimento de pertença ao território – no lugar de vida da comunidade de Caraíbas, que está 

imbricado as dinâmicas do rio, das águas, nas barrancas, nas vazantes, nas lagoas e na mata –; 

e como movimento político, “MPP”, na defesa dos territórios pesqueiros. O poder da 

territorialidade se expressa na organização social e de modo mais efetivo no costumeiro, na 

prática da comunidade, do saber fazer e ser pescador (com todo o seu arcabouço de 

conhecimentos tradicionalmente construído), que se tornam mecanismos da defesa do “lugar 

da gente” e ações a provocarem mudanças sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
 

Uma aproximação compreensiva do caso de resistência da comunidade Caraíbas, a lume 

do poder da territorialidade na defesa do seu lugar, pressupõe reconhecermos a pesca artesanal 

como uma atividade milenar presente em diversos modos de vidas de múltiplos coletivos 

identitários. Uma visualização da pesca artesanal, que extrapola a dimensão econômica, 

possibilita uma variedade de sentidos que configuram a vida de sujeitos sociais – os pescadores 

e pescadoras artesanais.  

A pesca artesanal é também, uma atividade econômica entre a pluriatividade da 

comunidade de Caraíbas e constitui o seu modo de vida tradicional. Embora outras identidades 

são acionadas, as territorialidades dos comunitários evidenciam como a atividade da pesca 

lastreia a sua existência, a sua condição de sujeito social, nas margens do rio São Francisco.  

Como atividade de extrativismo, a pesca artesanal é marcada pela mobilidade dos 

recursos pesqueiros, pelos fenômenos naturais e pela imprevisibilidade da captura, ou seja, pelo 

ritmo da natureza, a amalgamar também a vida dos sujeitos das águas. Apesar das agruras 

provenientes, ora de um processo de poluição das águas do rio e disputa pelas suas margens, 

ora pelo “poder biopolítico” do Estado, entre o coletivo da pesca artesanal no rio São Francisco, 

consolidam-se uma consciência de que o “lugar de pescador é na beira do rio”. 

 Nesse sentido, o rio imprime diversas identidades nos indivíduos que ocupam 

tradicionalmente as suas margens, ainda que, de modo marginal, estas “gentes do rio” resistem 

a um desenvolvimento que descaracteriza seu modo de vida e disputam projetos de lógicas 

distintas aos coletivos identitários em seus territórios. 

Este sentimento coletivo de pertencer a um lugar que constitui o território e as ações 

empreendidas na defesa e manutenção de sua posse faz parte das territorialidades, que são 

também prestígio, status e linguagem.  Compreendemos que as territorialidades promovem as 

identidades territoriais. 

Dentro do horizonte paradigmático dos PCTs, podemos compreender o modo de vida 

como uma maneira específica de ordenar o mundo, com um conjunto de elementos diacríticos 

apontados pelo próprio coletivo identitário. No caso da categoria da pesca artesanal, podemos 

indicar: “a ciência do rio”, os direitos costumeiros na lida nas águas, etc. No caso dos 

Vazanteiros, a lida nas vazantes (cultivo nas terras férteis inundadas pelo rio na época das 

enchentes). 
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A partir do cotidiano dos comunitários de Caraíbas, compreendemos que a identidade 

coletiva da pesca artesanal se descreve através de um arcabouço de conhecimentos históricos e 

culturais, geralmente transmitidos de pais para filhos, na relação familiar com o rio. Nesses 

conhecimentos, encontramos as técnicas de captura de pescado aplicadas em relação aos ritmos 

da natureza, que são adquiridos pela observação do tempo, tendo como referências as 

temporalidades, cada ciclo da natureza, o que conjectura a construção de uma lógica 

diferenciada no relacionamento com ela.  

Um idealismo científico na busca de comunidades dotadas de um referencial fluvial e 

marítimo não dialoga com a realidade da pesca artesanal e não possibilita uma aproximação da 

dos múltiplos sentidos dos sujeitos que, ora apenas tem a pesca entre as suas atividades 

econômicas, ora constroem coletivos identitários da pesca como modo de vida.  O processo de 

identificação coletiva reúne diversas razões – tanto econômicas quanto simbólicas – de 

afirmação de diferenças frente ao outro e também de reprodução do modo de vida tradicional.  

As categorias sociais se transformam conforme as relações de produção existentes em 

cada época, sem extinguir os elementos diacríticos que marcam o modo de vida, 

ressignificando-os em relação à participação na “sociedade envolvente”, recolocando, ainda 

que de modo híbrido, as relações comunitárias. 

Um mesmo coletivo pode se autoatribuir múltiplas identidades, sem que esta se 

contraponha, pois só as compreenderemos, a partir dos contextos políticos, sociais e culturais 

que se insere cada coletivo. As identidades coletivas não são configuradas pelos conflitos 

ambientais, mas é bem verdade que é nas situações conflitantes de disputas de projeto de 

desenvolvimento nos territórios, devido a uma necessidade operatória do direito, é que os PCTs 

precisam anunciar, tornar pública as suas identidades coletivas. 

Sobre esse horizonte, compreendemos que o sentimento coletivo de pertencimento às 

margens do rio e suas águas, barrancas, vazantes, lagoas e mata, espaço tradicional apropriado 

da Comunidade de Caraíbas, traduz-se em territorialidades, modo tradicional sazonal de 

ocupação marcado pelo ritmo ecológico, que foram ressignificados no processo de resistência, 

quando outros chegaram e disseram que haviam comprado aquele lugar.  

As famílias de Caraíbas, através das suas identidades de pescadores e de vazanteiros, 

que os vinculam à atividade da pesca e agricultura de vazante, imprimem seu próprio ritmo de 

trabalho, ainda que envolto no tempo capitalista. No cotidiano das famílias, o ritmo da natureza 

prevalece, embora reconheça-se as agruras cotidianas pela imprevisibilidade da pesca e as 
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mudanças climáticas, que interferem em seus plantios, distinguem o prestígio da “liberdade” 

com que se identificam na comparação com o trabalho assalariado – “nós não temos patrões”. 

Considerando as territorialidades dos sujeitos da pesca artesanal em suas complexidades 

identitárias, entendemos que os pescadores/as artesanais não se limitam a quantificação do 

Estado, desde os primórdios da instituição da atividade da pesca.  Em processo de organização 

social, a categoria da pesca artesanal, através de suas territorialidades, constroem estratégias de 

territorialização para a reprodução do modo tradicional. Reproduzir-se socialmente é recriar 

novas formas de apropriação, de manejo do espaço apropriado, ancorando-se na lógica 

tradicional e no sentimento de pertença, o qual gesta a resistência cotidiana nos lugares. 

As territorialidades da comunidade de Caraíbas, resultantes da sua relação com a 

natureza, possibilitam-nos inferirmos que há em seu território tradicional a construção de um 

espaço apropriado por ela, que se diferencia das territorialidades que, no atual momento, 

sobrepõem o seu lugar. A lógica de refuncionalização, bem como de domínio da natureza, por 

parte dos que “ali chegaram”, inviabilizam a reprodução do modo de vida das famílias 

pesqueiras. 

Sob esse ponto de vista, de imediato, é necessário a demarcação física do TAUS – área 

que concede parte significativa do seu território –, para garantia mínima das condições de vida 

da comunidade, pois, sem a demarcação física, é constante o déficit de produção nas atividades 

econômicas, devido às sobreposições (gados à solta nas lagoas, comendo as roças; incêndio 

criminoso e desmatamento da área da mata, inviabilizando ou retardando o processamento do 

mel; e a área da vazante da comunidade que está ocupada pela LCP). 

 As situações de sobreposição territorial, frente a sua incompatibilidade com o modo de 

vida da comunidade, deixam as famílias vulneráveis em sua soberania alimentar e reprodução 

social. Consideramos, também, a importância da regularização e demarcação física do território 

dos comunitários de Caraíbas, o qual, ultrapassa os limites do TAUS concedido pela SPU. A 

posse plena do território tradicional é requisito necessário para a garantia material e simbólica 

da reprodução daquele modo de vida.  

A comunidade reivindica um território que, no processo de construção da cartografia 

social com os comunitários, através das memórias acionadas, percebemos que a área do 

território tradicional, teria proporções maiores. Entretanto, para assumir essa ampliação do 

território reivindicado, a comunidade é desafiada a construir um movimento de retorno das 

famílias dispersas por outras localidades e maior diálogo, aproximação política da compreensão 

do território tradicional com as comunidades vizinhas, nas duas margens do São Francisco 
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(Balaieiro, Quebra Guiada, Sangradouro Grande, Mangaí e Croatá), as quais também 

compartilham da identidade quilombola. 

A flexibilidade ou sazonalidade de uso no manejo dos diversos espaços, caracterizados 

pela pluriatividade das famílias de Caraíbas, no território pesqueiro, seja individual e 

coletivamente, são aspectos essenciais ao modo de vida dos pescadores artesanais no rio São 

Francisco e se torna instrumento de força a permitir a continuidade da categoria da pesca 

artesanal nas águas sanfranciscanas. A sazonalidade pelos espaços manejados constitui o 

sentimento coletivo dos comunitários de pertencimento e desdobra-se em uma territorialidade 

de defesa do “lugar da gente”. 

O modo tradicional de ocupação sazonal dos comunitários de Caraíbas foi transmutado 

por mais de quarenta anos em dinâmica de resistência, não mais apenas como dinâmicas 

naturais pelas unidades das paisagens manejadas pela comunidade, mas como modo de driblar 

o outro a sobrepor o seu território. Isso até que o “lugar da gente” fosse reconhecido pelos 

comunitários de Caraíbas como território pesqueiro, proposta nacional da categoria da pesca 

artesanal, objetivada em movimento social, o MPP, a pautar um instrumento jurídico que 

garanta o direito territorial dos homens e mulheres das águas. 

A proposta do território pesqueiro, a partir da definição política da categoria, pauta que 

a atividade da pesca articula terra e água. As territorialidades que traduzem um modo de vida 

dos homens e mulheres da pesca artesanal são vivenciadas desde as águas, explicitada pela 

performance dos sujeitos detentores da “ciência do rio”, que possibilita o usufruto das águas 

do rio São Francisco a partir de direitos costumeiros. Estendem-se também a terra: lugar de 

moradia, extensão da atividade da pesca (construção dos apetrechos), da prática da agricultura 

do alto e da vazante que caracterizam a pluriatividade da categoria. Destarte, terra e água 

compõem o território dos sujeitos da pesca artesanal. 

Ao mesmo tempo em que as famílias de Caraíbas fortalecem a sua resistência territorial 

no seu lugar, ao pronunciarem politicamente as suas identidades coletivas e articularem-se em 

nível nacional, como a categoria da pesca artesanal objetivada em movimento social, o MPP, 

elas dão respaldo a toda a discussão política pedagógica da propositura da campanha nacional 

pela regularização dos territórios das CTPs, através da criação de um instrumento jurídico pra 

efetivação de tal proposta. Assim, a constituição de um instrumento jurídico de regularização 

dos territórios pesqueiros se torna mais um dispositivo para a multiplicidade identitária, entre 

outros, nas lutas territoriais da categoria   PCTs. 



155 
 
 
 

 

 
 

As relações comunitárias das famílias de Caraíbas referendam a atualização das 

estruturas de reciprocidade, como a autoajuda, mutirão, que lhes possibilitam a conquista de 

bens materiais, como a retomada de parte do seu território (TAUS), ainda que não se tenha 

conseguido a demarcação física por parte do Estado, a reabertura da sua estrada tradicional 

realizada pela própria comunidade, como fortalece os vínculos humanos (solidariedade, 

amizade, confiança) entre a categoria da pesca e, em sentido mais amplo, a categoria dos PCTS.  

As diversas territorialidades agregadas pelas famílias de Caraíbas, ao mesmo tempo que 

possibilitam a constituição da identidade social do grupo, apresentam-se como estratégias que 

legitimam a afirmação das suas práticas tradicionais, dando-lhes empoderamento nas lutas 

territoriais, na busca pela reconstituição plena da posse do “lugar da gente”.  O pescador 

Ranulfo, um dos comunitários, visualiza e descreve em notas musicais este processo: 

 

 

 

Tudo aconteceu tão de repente/ 

o latifúndio feito fera/ 

destrói a terra, os sonhos e a nossa gente. / 

Foi um dia triste/que aconteceu, / 

a natureza chorou, / tudo acabou. 

Caraíbas terra amada/que nos dá o pão/ 

dela colhemos o fruto/que alimenta a nação. 

Caraíbas, Caraíbas/ sobreviveu/ 

com a sobra das cinzas/ renasceu. 

Mas brilhou uma luz tão singular, / 

seus filhos se erguem de novo/ e começam a lutar. 

/O cenário então mudou. / Da terra, então surgiu/ 

guerreiros valentes e fortes/ que não temem a morte. 

Caraíbas terra amada/que nos dar o pão/ 

dela colhemos o fruto/que alimenta a nação. 

Caraíbas, Caraíbas/ sobreviveu/ 

com a sobra das cinzas/ renasceu. 

Música: 

Caraíbas Terra Amada. 

Letra e Música: J. Ranulfo M. de Souza,44 anos. 
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ANEXOS: 

Anexo A: PRIMEIRO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL  

EMITIDO EM MINAS GERAIS PELA SPU – 

CONCEDENDO ÁREAS DA UNIÃO A COMUNIDADE QUILOMBOLA PESQUEIRA VAZANTEIRA DE CARAÍBAS 
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Anexo B:  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DA OFICINA DE MAPEAMENTO SITUACIONAL DO 

TERRITÓRIO 

 



171 
 
 
 

 

 
 

 

Fonte: Letícia Rocha, 2013. 
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Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social – Unimontes 

Movimentos Sociais, Identidade e Territorialidades 

 

Objetivo Geral da pesquisa: Analisar a dinâmica territorial, a partir das estratégias de 

resistência e manutenção do território da Comunidade Caraíbas, município de Pedras de Maria 

da Cruz - Minas Gerais165. 

 

Território e Identidade: 

 

Como se define a paisagem local (descrita pelos moradores)? 

Quantos habitantes, famílias há na comunidade? 

Como as famílias se identificam? 

Quantos membros da família residem nas casas? 

Qual é o significado do rio para os moradores? 

Há seres do rio, lendas com os quais a comunidade convive? 

Nas atividades com a terra, a água, os animais, a flora: quais as culturas que são plantadas e quais as 

formas de plantio? 

Quais são as atividades de trabalho comunitário e como são praticadas? Por quem? 

Quais as atividades das mulheres, dos homens e das crianças na terra e na pesca/água?                                             

Há influência da religiosidade na relação com a terra e água, outros espaços do território? 

Que relações com espaço eram estabelecidas antes? Continuam ou não hoje? 

Observar se a maioria dos habitantes são crianças, jovens, adultos ou idosos. 

O que plantam, o que comercializam? Onde? 

                                                           
 

Anexo C:  

Roteiro básico de Observação da 

pesquisa de campo 
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Acessam programas de governo? 

Procedência da água que bebem. 

Alguns tipos de trabalho comunitário, tipo e duração. 

Quais as manifestações culturais presentes na comunidade? 

Há lugares sagrados, evitados na comunidade? 

Quais são as manifestações culturais religiosas na memória da comunidade, que permanecem nas 

práticas cotidianas? 

Quais são os processos modernizadores em curso? Qual a sua influência na mudança nos modos de 

vida da população? 

 

Processo de Expropriação: 

 

Como se deu o processo de expropriação? 

Como se dava o modo de ocupação do espaço antes do processo de expropriação? Como passou a 

ser o modo de ocupação depois da expropriação? 

Onde a família passou a residir depois do processo de expropriação? 

Que famílias têm vínculos direto com o processo de desapropriação? 

Qual é o grau de parentesco das famílias a alguma pessoas que vivenciou o processo de 

desapropriação, pelo qual passou a comunidade?   

Quais são as transformações da infância vivida por um morador que tenha vivência do processo de 

expropriação do território?  

Quais as transformações do lugar nos meios de produções e modo de vida/ sobrevivência dos 

moradores do lugar no presente em relação ao passado? 

Qual a situação jurídica da terras que compõe o território? 

Algumas questões para uma Etnografia Multissituada166 

 

Que outros espaços, relações sociais a comunidade possui para além do seu círculo comunitário?  

Qual a influência desses espaços e relações sociais no modo de vida e organização da comunidade? 

Qual é a influência da comunidade junto a esses espaços e relações sociais extracomunitária 

estabelecidas? 

                                                           
166 A etnografia multissituada é proposta por George E.  Marcus (1995). O autor define esse termo como 
pesquisas entnográficas realizadas em locais diferentes, o que possibilita ao pesquisador percorrer os caminhos 
que ligam a comunidade a outros espaços e relações sociais extracomunitárias. 
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Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social – Unimontes 

Movimentos Sociais, Identidade e Territorialidades 

 

Objetivo Geral da pesquisa: Analisar a dinâmica territorial, a partir das estratégias de 

resistência e manutenção do território da Comunidade Caraíbas, município de Pedras de 

Maria da Cruz - Minas Gerais. 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

Por meio desta, autorizo LETÍCIA APARECIDA ROCHA a utilizar e publicar os dados 

fornecidos por mim através de entrevistas e observações, além de meu nome e de minha imagem 

em trabalhos exclusivamente acadêmicos na dissertação de mestrado ― O Poder da 

Territorialidade: “o lugar da gente”, o território pesqueiro.  

 

Pedras de Maria da Cruz, março de 2015. 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

(assinatura do entrevistado) 

 

 

 

 

Anexo D:  

AUTORIZAÇÃO PARA 

DIVULGAÇÃO DE DADOS DA 

PESQUISA 



175 
 
 
 

 

 
 

 

Anexo E: 

 

RELAÇÃO DOS ENTREVISTADOS DA COMUNIDADE CARAÍBAS167 

 

Elenita Maria Conceição, 73 anos 

Ingrid Dias de Souza, (20 anos) 

Joao Batista Antônio Silva – Binha (42 anos) 

Joao Carlos Antônio da Silva – Cau (40 anos) 

José Ranulfo Moreira de Souza – (44 anos) 

Josemar Alves Durões (57 anos) 

Luciana Rodrigues dos Santos (36 anos) 

Luiza Rodrigues dos Santos (64 anos) 

Maximiliana Antônia Dias da Silva Souza – Suta (40 anos) 

Nélio Francisco Lima – (58 anos)  

Rogério da Conceição Silva (34 anos) 

Rosilene Madureira Silva – Tita (34 anos) 

Rosalina da Silva Ramos, Rosa (47 anos) 

Sheila Bispo Cardozo (29 anos) 

Teodorico Antônio da Silva, Tio Durico (91 anos) 

Valdir Bispo dos Santos – Nego Tim (53 anos) 

Vanessa Cardoso Santos, (25 anos) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
167  Entrevistados com relatos utilizados na presente pesquisa. 
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Anexo F: 

RELAÇÃO DE ENTREVISTADOS NÃO PERTENCENTES A COMUNIDADE 

 

Agenor Pereira Mendes, pescador, vazanteiro – (69 anos) 

Maria José Honorato Pacheco – Coordenação Nacional do CPP 

Mariselha Carlos Lopes, pescadora, 45 anos, comunidade Bananeira, Ilha de Maré, Salvador 

BA. 

Valmir Santos, 49 anos, pescador comunidade do Mangaí   


