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RESUMO

O presente trabalho destina-se a descrever o processo de formação dos pescadores, partindo de sua
iniciação na pesca, passando pela profissionalização na atividade até a mestrança. Este processo conjuga
conhecimento e trabalho, indissociáveis e construído na trajetória dos pescadores. Inicia-se na infância
como um processo por vezes lúdico e vai constituindo-se como uma cultura própria, uma cultura pesqueira.
Tal cultura comporta um corpo de conhecimento necessário à prática na pesca e contempla formas de ver
e compreender o mundo, identificar e interpretar os fenômenos naturais que intervêm nas pescarias, além
das relações sociais que permeiam a atividade. Como local privilegiado para a análise destes processos
estarão presentes depoimentos de pescadores da Ilha Grande - RJ. Nesta localidade a presença das salgas
de sardinha até o início dos anos 90, incrementou o desenvolvimento das pescarias de traineiras em várias
escalas de produção levando ao "embarque", uma categoria de pesca e de relações sociais por qual
passou a grande maioria dos pescadores ilhéus. Iniciando na infância a vivência com os processos
pesqueiros e embarcando nas traineiras, os pescadores apreendem várias facetas do processo de produção
pesqueiro. Os depoimentos abarcam ainda relatos de outras localidades pesqueiras e procuram
demonstrar os processos de inserção, profissionalização e mestrança na atividade pesqueira. Processos nos
quais os pescadores se apropriam da natureza e constroem seu conhecimento.

INTRODUÇÃO

A atividade pesqueira consiste em um processo de apropriação da natureza pelo
trabalho humano. Genérica, esta afirmativa deve ser acompanhada  do entendimento
das particularidades do processo de produção na pesca, uma vez que grande parte da
atividade humana consiste em um ato de apropriação da natureza através do trabalho e
conhecimento.

Peixes, moluscos e crustáceos, objetos de trabalho na pesca não são frutos do
trabalho humano. Existem a partir de seus ciclos biológicos de reprodução e
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crescimento1. Entretanto, sofrem em vários momentos influência das ações da sociedade:
as transformações na qualidade da água com o aporte de elementos químicos e
orgânicos transportados pela drenagem continental para o oceano; desmontes de
manguezais, construções de portos, aterros modificando locais de procriação e
crescimento de espécies aquáticas; e outras ações de alteração dos ambientes aquáticos
interferem nos ciclos naturais de peixes, crustáceos e moluscos.

Saindo do domínio dos organismos e caminhando para o ambiente aquático, em
especial o marinho, depara-se com outra ordem de fatores. Marés movidas pela atração
da lua, ventos movendo massas d’água, a rotação terrestre gerando correntes, processos
de erosão e sedimentação modelando fundos marinhos são processos de escalas e
temporalidades variadas que separam o pescador do pescado.

Certamente peixes, crustáceos, moluscos, ventos, águas, marés, correntes não são
produzidos pelo trabalho humano ainda que possam sofrer interferências da sociedade.
Entretanto peixe somente é peixe e maré somente é maré a partir do momento que a
humanidade assim os classificou. Consistiram em fenômenos sentidos, observados,
recriados pela linguagem, pela cultura, enfim, apropriados socialmente.

Neste sentido, o conjunto destes elementos, à medida que são apropriados
socialmente, se constituem em segunda natureza. Resolveria um debate, mas não
explicaria as especificidades da atividade pesqueira, uma vez que entre a ostra e o vento,
existem diferenças muito significativas. Tal questão deve ser transferida para um outro
delineamento: o das mediações presentes no processo de apropriação da natureza pela
sociedade.

Ocorre que esta mediação é mais ou menos direta de acordo com a atividade
humana. Um marceneiro urbano trabalha com a madeira que já passou por
transformações, uma montadora de automóveis trabalha com o aço já moldado em
chapas. O pescador trabalha com o peixe em seu estado natural apesar de já ser uma
segunda natureza no sentido descrito acima.

A ação do homem transformando florestas em pastagens, por exemplo, torna mais
clara a questão da segunda natureza do que a apropriação das correntes marinhas pela
navegação e pesca. No segundo caso podemos dizer que a sociedade se apropria de um
elemento natural sem transformar as características deste fenômeno natural, ao passo que
no primeiro a transformação é inerente à ação da sociedade.

Não nos livramos da natureza. É intrínseca ao homem. LEFEBVRE (1960), nos
aponta que o tempo técnico e o da acumulação, apesar de tenderem, não se desligam
do tempo cósmico.

Na pesca, é o tempo cósmico que predomina, mesmo naquelas formas mais
modernas. O pescador é o mediador com a natureza, tanto mais nas formas de pescaria
com menor emprego de capital e tecnologia. A apropriação da natureza é expressa na
figura do pescador em seu processo de conhecimento e trabalho.

                                                
1 É certo que a transgenia tem alterado esta lógica.
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Segundo SANTOS (1997) "O processo de trabalho exige um aprendizado prévio,
o homem necessita aprender a natureza a fim de poder apreendê-la. Quando aprende,
apreende; quando apreende, aprende."

E aprendizado na pesca é o conhecimento de ventos, águas, marés, fundos
submarinos, correntes, hábitos de peixes, entre uma série de processos “naturais”,
formando sistemas cognitivos próprios para a interpretação, apropriação e representação
destes processos.

TRAJETÓRIAS

Serão pontuados alguns momentos do processo de formação dos pescadores,
partindo de sua iniciação na pesca, passando pela profissionalização na atividade até a
mestrança. Tal processo conjuga conhecimento e trabalho, indissociáveis e construído na
trajetória dos pescadores. Inicia-se na infância como um processo por vezes lúdico e vai
constituindo-se como uma cultura própria, uma cultura pesqueira.

Esta, comporta um corpo de conhecimento necessário à prática na pesca e
contempla formas de ver e compreender o mundo, identificar e interpretar os fenômenos
naturais que intervêm nas pescarias, além das relações sociais que permeiam a atividade.

Como local privilegiado para a análise destes processos, foram selecionados
depoimentos de pescadores da Ilha Grande-RJ2. Nesta localidade a presença das salgas
de sardinha até o início dos anos 90, incrementou o desenvolvimento das pescarias de
traineiras em várias escalas de produção.

Esta modalidade de pescaria leva ao "embarque", uma categoria de pesca e de
relações sociais por qual passou a grande maioria dos pescadores ilhéus.

Iniciando na infância a vivência com os processos pesqueiros e embarcando nas
traineiras, os pescadores apreendem várias facetas do processo de produção pesqueiro.
Grande parte deles abandona as traineiras após um tempo de trabalho, tornando-se
pescadores autônomos.

Os depoimentos que serão apresentados abarcam ainda relatos de outras
localidades pesqueiras e procuram demonstrar os processos de inserção,
profissionalização e mestrança na atividade pesqueira. Processos nos quais os pescadores
se apropriam da natureza e constroem seu conhecimento.

INICIAÇÃO NA PESCA

A família nuclear e extensa representa a primeira instância da formação dos
pescadores. Imbricados nas relações de parentesco, meninos e meninas iniciam-se nas

                                                
2 Coletados durante a pesquisa realizada entre 1997 e 2001. A transcrição apresentada é literal.
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atividades da pesca,  uma forma lúdica que vai dando lugar a pequenas obrigações e a
um ofício incipiente. Esta iniciação pode ser concomitante a um processo de escolaridade
formal, nas localidades que oferecem esta possibilidade às crianças, porém tal aspecto
não é imprescindível para a iniciação nas pescarias, pois, como observa BRANDÃO
(1984), a prática pedagógica existe imersa em outras práticas sociais. Na Caleta "El
Quisco", no Chile, o aprendiz da pesca é chamado pelo sugestivo apelido de "pesquisa"
(BASUALTO,1997).

Na Ilha Grande a inserção das crianças no mundo do mar e da pesca se realiza
muito cedo. Crianças de 8,9,10 anos freqüentavam a escola e nos períodos livres
participavam de brincadeiras que os aproximava dos elementos da vida marinha, como
andar de canoa, pescar de linha nas costeiras, catar caranguejo e mesmo ajudar os pais
na armação dos barcos, no conserto e limpeza de redes, ou no trato do pescado.

Vejamos como alguns pescadores descrevem sua iniciação na pesca, nesta
localidade:

"Eu aprendi a pescar com meu tio, conhece o Zinho, ele que me levava muito pra pescar.”
Fernando - Ilha Grande – RJ

"Aprendi com meu irmão, né? Ele era mestre em barco. Eu sempre gostava de
acompanhar ele lá fora e lá eu fui me acostumando  ..."

Osmar - Ilha Grande - RJ

Em outras áreas, o processo apresenta semelhanças, conforme podemos constatar
nos depoimentos que se seguem:

"... com oito anos de idade já remava as canoinhas e ia largar rede com meu cunhado,
comecei bem novinho, com oito, dez anos já ia pro mar a canoa à remo, não é? Então,
com quinze anos tirei minha carteira profissional já, fui pro Rio Grande do Sul, fiz uma

safra de 6 meses no Rio Grande do Sul."
Ci - São Sebastião – SP

"A pesca já vem dos antigos, né? Dos avôs da gente, dos avôs antigos, que morava na
praia. A gente foi aprendendo o jeito de pescar, a gente foi aprendendo muita coisa..."

Flávio - Toque Toque Pequeno – SP

"Eu comecei a pescar porque eu sou filho de pescador, alias, meus avôs também é
pescador e, como eu vivia, nós vivia numa comunidade de pescador...O meu pai

trabalhava no mar, começou me levar pra pescar no mar de canoa. É, pescar de linha,
botar rede, né? Tudo isso. Foi quando eu me ingressei na pesca , já, com oito anos já, eu

falei de idade e cabei de me criar na pesca e nesta estou até hoje."
Bi - Conceição da Barra – ES
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Pais, avós, tios, cunhados, irmãos, colegas. A iniciação na pesca perpassa vários
níveis de parentesco e as teias de relações que se estabelecem nas comunidades
pesqueiras, fundamentais na socialização da criança no mundo da pesca.

Uma relação entre pesca e educação pode ser traçada a partir dos depoimentos a
seguir, que apontam o início de uma maior dedicação à pesca, conjuntamente com o
final do primeiro ciclo de estudos - antiga 4ª Série do Primeiro Grau, que em inúmeras
comunidades é a única oportunidade de estudo, uma vez que os demais níveis estão
disponíveis apenas em localidades mais centrais e distantes das vilas dos pescadores:

"É que assim: quando eu estudava, aí na época que meu pai trabalhava no camarão, aí
quando num tinha, final de semana, num tinha aula, né? Aí Sexta prá Sábado aí chegava

lá, né? E: Ah, pai! Dá prá mim ir hoje dar uma saidinha? Ah, amanhã não tem aula dá prá
ir. Aí pegava, ia. Daí quando chegava, você trabalhava, ia Sexta prá Sábado, Sábado,

Domingo, aí Domingo prá Segunda num ia porque estudava de manhã, aí não ia."
Roberto - Ilha Grande – RJ

"Tinha 14 anos. Aí  fui gostando da pesca, fui ganhando dinheiro naquela época ainda
era bastante e naquela época estudei até a terceira série com 14 anos né? Nem tinha

acabado com 14 anos, como tinha acabado meu colégio, Comecei a trabalhar na pesca,
fui aprendendo com ele fui pra Santos e de Santos fui pro Rio, continuei trabalhando ..."

Ceci - Ilha Grande - RJ

"Pescaria? Do tempo que eu comecei a pesca eu tinha 14 anos, eu estudei aqui com meu
irmão até a 4° série, então quando eu fiz 14 anos, não tinha mais aula além da 4° série,

aí peguei e fui pescá.”
Durvalino - Monte de Trigo – SP

A iniciação na pesca revela também a situação de pobreza das localidades de
pescadores, onde muitas vezes o trabalho da criança é relevante para o sustento das
famílias, conforme podemos apreender dos depoimentos a seguir provenientes de uma
marisqueira nordestina:

"Eu comecei a pescar com oito anos. Meu pai, pescador com 10 filhos fora ele e mãe pra
sustentar e eu devia ter ajudado. (...) aí as menores iam pra maré, a gente tirava sururu,
trazia pra casa, ia pra rua ainda vendendo na casca pra arrumar dinheiro pra comprar

farinha, pra poder comer o pirão do caldo do sururu." Joana - Itapissuma - PE

Os relatos apontam ainda a forma como as crianças, apreenderam o ofício na
pesca. A observação e a imitação, revelando o aspecto visual da aprendizagem
(BARROS, 1997), leva os sujeitos a acreditarem e mesmo afirmarem que aprenderam
sozinhos, como se prescindissem do contexto social. Segundo o mesmo autor, em
observações realizadas na Ilha do Monte de Trigo: "Estas formas de aprendizagem são
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tão naturais e informais que os agentes de ensino (e principalmente os da aprendizagem)
mal se dão conta do processo". Apenas discordo do autor no que diz respeito às formas
naturais de aprendizagem. No meu entender são formas sociais com alto grau de
espontaneidade. 3

ALENCAR (1991), em pesquisa realizada na Ilha de Lençóis - MA, observou
meninos e meninas brincando de pescaria. Dentre os meninos, associa a confecção de
miniaturas de embarcações a um primeiro contato e entendimento de ventos e marés. Por
várias oportunidades observei crianças brincando com seus apetrechos de pescaria e
embarcações em miniatura, especialmente nas Ilhas Vitória, Monte de Trigo e Ilha
Grande, reproduzindo as situações observadas no mundo do trabalho da pesca.

Alguns relatos coletados reforçam estas observações e apontam os processos
lúdicos e quase imperceptíveis da aprendizagem:

Edu: Mas assim, essas coisas, andar de canoa, remar ...
Valmir: Ah! Essas coisas aprendi aqui mesmo, aprendi desde criança, cê num vê essas

crianças aí tomando banho de mar aí direto.
Valmir - Ilha Grande - RJ

" Pescá, arrumá rede, jogá rede, fazer rede, ninguém me ensinou, aprendi tudo sozinho."
Alício - Monte de Trigo – SP

"A pescar aprendi comigo mesmo, moleque, 9 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, meu amigo.
Eu botava canoa e madrugava! Madrugava, nós tínhamos uns 5 colegas aqui, o Messias,
o Renato, o Carlos, o Japonês, né? E a gente fazia hora no rancho, no ranchinho ali, a
gente fazia hora no Rancho, quando chegava ali pela meia-noite, uma hora da manhã,

quando a lua saía, a gente saía a pescar. Naquela época a gente matava ,pegava
maribá, muito maribá, 50, 60, enchova também, né? E aprendi a pescar assim, mas

comigo mesmo, né?"
Jorge - Ilha Grande – RJ

"Aprendi olhando, de noite, vendo os outros fazer, guardava. E quando chegava outra
noite eu já fazia tudo direitinho, não precisava os outros me mandar não."

Baco - Ilha Grande – RJ

Aprendendo com os pais e parentes, alternando as atividades lúdicas e o ensino
formal, observando e aprendendo "sozinhas", as crianças vão sendo inseridas no mundo

                                                
3 Por duas ocasiões tive a oportunidade de trabalhar contextos de pescarias nas atividades de ensino
formais, junto com crianças das Ilhas Vitória e Ilha Grande. Na primeira em um processo informal de
alfabetização que contemplava as atividades do cotidiano no processo de ensino e, na segunda, em um
trabalho que introduzia as atividades de maricultura no contexto de ensino de 1ª a 4ª série do ensino
fundamental. Em ambos os casos atividades lúdicas e próximas das crianças ampliavam o campo da
aprendizagem.



-7-

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente 
|Londrina 2005|

da pesca. Aprendem a nadar, remar, princípios do funcionamento dos barcos, métodos
de pesca, artimanhas como colocar a isca da melhor forma no anzol, fazer os
movimentos certos de fisgar o peixe, desembaraçar linhadas, colher as redes da maneira
correta.

Concomitantemente passam a observar as condições de mar, o tempo atmosférico
e seus sinais de estabilidade ou mudança, os hábitos dos diferentes organismos
aquáticos, a dieta de alguns peixes observada no momento de "consertar" o pescado, o
corte certo para cada tipo de peixe de modo a aproveitar melhor sua carne e livrar-se da
maior parte das espinhas, o gosto de cada tipo de pescado, entre uma série de outros
quesitos que constituem o saber-fazer do pescador.

Da mesma forma passa a treinar o próprio corpo para a faina pesqueira.
Acostuma-se com o trabalho no mar: movimento contínuo ao qual o corpo deve se
adaptar. Lembremos do filme - "O Carteiro e o Poeta", onde o carteiro, filho de pescador
e habitante de uma vila de pescadores italiana não se adaptou à vida na pesca, enjoava
no mar e acabou carteiro temporário levando as correspondências para o exilado Pablo
Neruda.

Neste sentido, o depoimento a seguir retrata a experiência de um iniciante na
pesca:

Quitólio: Peguei um arrastão de cara.
Edu: Com 13 anos?

Quitólio: É um arrastão de camarão, mas só que quando eu cheguei em terra, todo o
balanço do barco que dava lá pra fora do mar. Quando eu cheguei em terra, também

dava no meu corpo.
Edu: Foi a primeira saída que você fez?

Quitólio: Primeira vez cara, vou te contar hein! Agora o cara enjoa, o cara que não tá
acostumado, enjoa.

Quitólio - Ilha Grande – RJ

Um depoimento de Bi - pescador de Conceição da Barra pode resumir esta seção
da iniciação da aprendizagem na pesca, referindo-se a passagem de seu conhecimento
para os filhos: "Tá aprendendo comigo. É, são heranças que já vão passando de pai para
filho...”.

PROFISSIONALIZAÇÃO

Se o ingresso na pesca pode ser entendido como um procedimento comum nas
comunidades litorâneas e ribeirinhas, a profissionalização na pesca já revela um processo
social associado as demais oportunidades de trabalho no interior das comunidades e
associado à formação de uma cultura profissional.
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Como profissionalização considero os aspectos de regularização profissional -
emissão de Carteiras de Pescador, registro na Marinha e inscrição na Colônia de
Pescadores, embarque nas frotas empresariais e respectivos deslocamentos para outros
portos. Considero ainda a profissionalização como o prosseguimento do trabalho na
pesca dentro do grupo familiar.

O embarque, em especial para os pescadores entrevistados da Ilha Grande, pode
ser encarado de duas maneiras. No início da carreira de um pescador representa a
maneira de inserção no campo profissional, com a possibilidade de realização de uma
pequena poupança, a ser investida em terra na construção da casa ou na compra de
uma pequena embarcação. Neste caso, após um certo período, a vida na traineira é
abandonada e passa-se a sobreviver de alguma ocupação em terra, onde "não se perde
noite". Numa outra perspectiva o embarque representa a única fonte de trabalho e de
renda de uma parcela dos pescadores.

O embarque na traineira pelos pescadores da Ilha Grande possibilita ao pescador
a apreensão de um amplo espaço marinho, uma vez que a busca do pescado pode se
estender das imediações de Cabo Frio - RJ, até a divisa dos Estados do Rio Grande do
Sul e Santa Catarina. O conhecimento das rotas, dos pontos de embarque e
desembarque de pescado e das áreas de abrigo, passa a compor o campo do
conhecimento deste pescador embarcado, diferenciando-o daquele que permaneceu em
terra. Na traineira, o jovem pescador inicia-se também nos rituais de sua profissão, tais
como o batismo com sal, ou o café com sal servido para o iniciante a medida que se
atinge um porto desconhecido para o aprendiz.

A traineira comporta uma divisão de trabalho, composta de especialização nas
funções de manejo do barco, da rede e do pescado, que vão sendo galgadas pelo
pescador até tornar-se especializado em uma ou outra função e mesmo atingir a
mestrança. Os rendimentos acompanham a especialização, onde as "partes" percebidas
variam de acordo com a função.

Este sistema de remuneração assume um caráter de exploração, uma vez que o
tempo de trabalho e o esforço empregado não traduzem uma remuneração fixa e sim
variável, de acordo com a produção do pescado e o preço de mercado, descontando o
proprietário, os custos de armação e os custos operacionais da embarcação - rancho,
óleo e gelo.4

As funções exercidas dentro da traineira são variadas, algumas delas estão
presentes nos relatos a seguir de ex-pescadores embarcados nas traineiras da Ilha
Grande. Estes depoimentos contemplam parte da divisão do trabalho presente nas
traineiras e fornecem alguns elementos para o entendimento das atividades que se
desenvolvem no barco e como o pescador ascende a uma função mais especializada:

                                                
4 Duarte (1978) realizou importante trabalho analisando a reprodução social de pescadores de traineira na
localidade de Jurujuba - RJ.
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"Eu comecei na pesca como camarada de rede, trabalhei 2 meses, camarada de rede.
Antigamente era rede de algodão, né? (...) E aí foi só três meses! Aí quando viram meu

trabalho que eu era esforçado, né? Aí me passaram pro convés, trabalhar no barco. Aí eu
fui safar gelo, né? (...) Uns 6 meses no convés, passei prá ajudante de motorista!"

Jorge - Ilha Grande - RJ

"É porque na traineira você tem que estar atento a todas as coisas, né? Que nem a gente
quando começa, começa no convés com uma parte, né?  (...)  Quer dizer aí cê tem que
começar a prestar atenção prá ver, porque ninguém quer ficar ali ganhando uma parte,

né? (...) Então, quer dizer, você tem que ficar atento em todas as coisas, procurando
aprender. Quer dizer, um já procura aprender a trabalhar no caíco, outro já vai pro gelo

aprender a trabalhar no gelo, prá você sempre poder ir evoluindo, né?”
Roberto - Ilha Grande – RJ

“ Eu comecei a trabalhar dali caiqueiro, passei pra chumbereiro, chumbereiro passei pra
safador de gelo, fui continuando, fui habituando mais, fui ficando mais ativo na pesca. De
princípio você fica bem mais ativo, fica enjoado, num tá habituado com a onda do barco,

e fica meio tonto, mas fui habituando ...”
Ceci - Ilha Grande – RJ

“Ó rapaz, safar gelo quando eu fui pescar eu não sabia nada. Aí cheguei lá e comecei a
ver um cara, o cara tomava um goró legal e um dia chegando em Santos, aí o cara não
quis entrar no porão pra safar o gelo. Safador de gelo também tem isso aí, ele tem que
arrumar o gelo direitinho no porão. Certo? Aí ele não quis entrar lá. Eu era novato no

barco  e também tem uma coisa, ganha mais meia parte, ganha mais do que cê ficar a
toa no convés, só puxando rede. Aí, o cara chegou pra mim e: Cê num quer safar gelo

não? Tinha que ir, ganhar mais um pouquinho, né, aí comecei. E o gelador que pra quem
eu ia safar o gelo, muito meu amigo, aí começou a me dar umas coordenada e rapidinho,

graças a Deus sempre tive disposição e saúde. Mas, aí então lá, eu trabalhando de
safador de gelo, mas eu só entro no porão se tiver pescado, eu tô vendo tudo no convés,

ai eu fui aprendendo as coisas com os outros.
Fernando - Ilha Grande – RJ

“A função que eu trabalhei, na vida da pesca, eu trabalhei de ajudante de motorista,
trabalhei de caiqueiro, trabalhei de gelador, só nunca trabalhei de cozinheiro. A pior

profissão que tem dentro da embarcação é o cozinheiro, sabe por causa de quê? Você
chega, a embarcação chegou em Cabo Frio, todo mundo vai querer pular pra terra, vai
querer tomá uma água, tomá um banho, uma bola pra jogá, um barzinho pra se distrair,

já o cozinheiro não, ele vai ficar castigado ali, fazendo a comida pra todo mundo.”
Quitólio - Ilha Grande - RJ

A profissionalização na pesca se dá também entre os chamados pescadores
familiares. Neste segundo caso a mobilidade, ainda que mais restrita, está presente nos
deslocamentos para as safras pesqueiras e nas migrações temporárias.

A profissionalização na atividade pesqueira, seja ingressando na pesca
embarcada, seja desenvolvendo a atividade no âmbito da pesca autônoma, representa
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ainda o desenvolvimento e a incorporação de um corpo de conhecimento específico da
atividade, que poderíamos caracterizar como uma cultura profissional, que em alguns
casos é também chamada de uma cultura marítima e que tem na figura do Mestre o
principal depositário deste conhecimento. A seguir apresento um pouco desta figura, de
grande respeito na atividade pesqueira.

MESTRANÇA

Foram entrevistados três mestres de pesca, residentes em Ilhéus - BA, Angra dos
Reis - RJ e Ilha Grande -RJ. A vida destes senhores acompanhou o desenvolvimento do
setor pesqueiro nas 7 últimas décadas do Século XX, tendo dois deles ingressado na
atividade nos idos dos anos de 1930. Além do aspecto temporal, a distinção entre as
áreas de pesca - em especial nordeste e sudeste, também possibilita uma leitura da
diferenciação regional da atividade a partir destas histórias de vida.

Mestre Adair Brasil, colonizou-se em 1936, iniciando aí sua vida na pesca
profissional. Foi mestre de saveiro com propulsão a 4 panos, que percorria o litoral sul
baiano até os parcéis de Abrolhos em busca do peixe "fino". A conservação do pescado
era na base do sal, vindo do norte, "A gente pescava, escalava para retalhar o peixe e
salgava, tempo perdido!" , nas saídas de pesca que duravam até 18 dias.

O gelo em barra para emprego na conservação do pescado chegou em Ilhéus em
meados dos anos 60 e a primeira embarcação a motor que Mestre Adair assumiu foi no
início dos anos 70.

Sobre a mestrança, Mestre Adair valoriza a prática, conforme o trecho da
entrevista transcrito a seguir:

“Naquele tempo era tudo na prática, entendeu? Todos nós aqui mestramos era tudo na
prática, eu cheguei a levar a barca pra Vitória praticando, tudo, não tinha carta, nem na
Capitania fui! (...) Agora hoje, tá uma coisa medonha, eles tão a cobrando a carta, então
é um caso sério, é exame não sei lá do quê, carta de cabeça por todo lugar aí tem gente
recebendo carta, somente aquele estudantil sem prática de nada. (...) É, a teoria é uma

beleza, aonde você vai é a teoria estudo, muito bem, mas a prática... Quer ver uma
coisa? Vai lá e vê uma coisa. A carta não tá dando o arrecife e o caminho para você ir, eu
sei, você tem que ir pela sua prática. Você vê por onde passa ali, porque tem lugares que
é baixo, de acordo com o navio. Você vê o calado dela e se passa isso, não passa. Eu,

quantas vezes o comandante me pedia pra eu ir ver, eu entrava em tudo quanto é lugar e
dizia eu vou sair daqui então saía e agüentava .”

Mestre Adair - Ilhéus – BA
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Mestre Bráulio Gaspar de Oliveira, iniciou-se na pesca em 1938, embarcando
como aprendiz no barco de um mestre português trazido de Santos e estabelecido na Ilha
Grande nesta época5. Trabalhou em várias funções, de motorista a proeiro, até se
estabelecer como Mestre de sua própria embarcação de pesca, permanecendo até os
dias de hoje com uma pequena frota que trabalha no transporte e prestação de serviços
em Angra dos Reis.

Já iniciou em barcos motorizados, acompanhando a evolução dos equipamentos e
do formato das embarcações. De início descarregava a pescaria em Santos, de onde
trazia o gelo que era moído pela tripulação durante a viagem de volta para Angra dos
Reis. Na traineira percorreu o vasto território da sardinha, de Cabo Frio ao Sul do país
em viagens de mais de 80 horas. A sua fala sobre a mestrança é apresentada a seguir:

“É, a pessoa pra ser um mestre é a boa vontade e o conhecimento! Né?  O senhor tem
que conhecer (...) Hoje em dia não, porque hoje em dia o senhor  tá trabalhando, tá com
o radar, tá com a sonda pra ver a profundidade, o radar vai ver a longitude tudo, né? Tá

com o espelho na nossa vista! Mas épocas passada, não senhor! O senhor tinha que
saber, gravar mais ou menos onde é que tem o abismo, por causa da rede. Quantas

vezes, nossos amigos aí vinha pra terra com a rede. Perdeu metade da rede, uma coisa
assim, por causa da pedra,  parcel, é então, conhecimento, navegação...” Mestre Bráulio -

Angra dos Reis – RJ

Mestre Genésio Maia, iniciou-se na pesca em um período posterior aos Mestres
Adair e Bráulio, nos anos 40, sempre ligado às traineiras que abasteciam as salgas de
sardinha da Ilha Grande, que em 1938 perfaziam um total de 10 unidades espalhadas
pelas diversas praias da Ilha e de propriedade em sua maioria de japoneses naturalizados
e não naturalizados (MAGALHÃES, 1938) 6. Compôs a tripulação de Mestre Bráulio em
uma de suas viagens para o sul, e tornou-se mestre mais tarde. Em nosso diálogo afirma:

“Olha rapaz, hoje em dia, hoje em dia pra ser um mestre de pesca tem que ter um estudo
grande. Agora, antigamente, se o cara era um cara prestativo, andava no barco aí a noite,
com proeiro, com o mestre no pé dele, aí olhando tudo direitinho, aí o cara num precisava

ler, num precisava saber ler pra ser um mestre de barco. Ele tinha a prática, pegava a
prática em rumo, em bússola em tudo num precisava que ele conhecesse os nomes,

porque eu num sei, eu só sei fazer o meu nome Eduardo! Muito mal só escrevo o meu
nome, mais ou menos, mas tirei carta de patrão do mar por causa de quê? Por causa da
prática, né? Hoje em dia não, hoje em dia a prática já num tá valendo nada, já quem tá

sabendo é a teoria...

                                                
5 Sobre a presença de pescadores portugueses na pesca fluminense ver Bernardes, 1959.
6 Em entrevista com um antigo proprietário de salga da Ilha Grande, de ascendência japonesa, foi-nos
relatado que a salga funcionou entre 1940 e 1985, sendo que familiares deste proprietário se
estabeleceram também na Ilhabela - SP, na salga da Praia do Pinto em 1936. Para analisar a contribuição
de japoneses nos processos de pesca do sudeste ver Mussolini, 1980.
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Mestre Genésio - Ilha Grande – RJ

Estes mestres guardam em si a prática e o conhecimento construído ao longo de
décadas no trabalho no mar. A seguir serão reproduzidos trechos de entrevistas com
pescadores que não atingiram a mestrança, revelando os requisitos necessários para
tornar-se um mestre, na opinião destes pescadores formados nos processos de pesca da
Ilha Grande:

"Ó, pra ser mestre precisa de tudo, de um pouco de estudo, você saber traçar o rumo pela
carta. (...) Precisa de estudo pra virar mestre.”

Osmar - Ilha Grande – RJ

"O cara tem que conhecer bem, né, Eduardo? Por exemplo, se for um mestre aqui da região
ele tem que conhecer bem essa região, entendeu? Ele tem que ter a carta de mestre

autorizada pela capitania, entendeu? Igual tem aqueles mestres também que é mestre
costeira né? Aquele que, na costa do Brasil pode trabalhar à vontade, são os caras que às

vezes eles tem a prática, né? Num tem a teoria mas tem a prática, né? São uns caras
veteranos, porque com um tempo você vai trabalhando, você vai aprendendo, você vai

guardando aquilo ali né cara? E, de repente dá uma oportunidade e chega até um mestre.
Valmir - Ilha Grande – RJ

Como pode ser apreendido dos depoimentos acima, o conhecimento para a
mestrança é um misto de teoria e prática, a navegação por cartas náuticas e o traçado
de rumos e rotas associado ao conhecimento do meio marinho em que se está
trabalhando. O depoimento a seguir apresenta outras características da mestrança: a
curiosidade, a perseverança e o "espírito empreendedor":

“ Se você ser um cara que tá afins de ser mais, num quer ser só aquilo, um dia chegar a
ser um mestre do barco, ser um encarregado, você, claro que, num tendo nada, o barco

tivé viajando, você já num vai dormir, vai tá ali pra prestar atenção como é que ele manda
jogar a rede, fazer o rodo pra ela chegar lá no caíco. Quer dizer você fica ali do lado
você vai aprendendo tudo isso. Agora tem aqueles que vai chegá lá e “eu num tenho

quase compromisso”, chega na dele, quer dizer, ele num sabe o lugar que andou, então
se torna difícil ele nunca vai ter uma chance de ser um mestre, de pegar mais uma

responsabilidade.”
Ditinho - Ilha Grande – RJ

Uma outra característica da mestrança é a capacidade de organizar a tripulação
para as tarefas de pesca e garantir a convivência durante as expedições de pesca:

“É, porque lá tem, é como se fosse uma casa de família, né? Lá tem o mestre, né? Você
tem que respeitar..."
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Fernando – Ilha Grande –RJ

A figura do mestre aparece desta maneira como um misto de conhecimento
adquirido na vida da pesca, com uma postura de responsabilidade e empenho no trato
da embarcação e da tripulação. MALDONADO (1993) afirma  que " falar-se de mestre e
de mestrança é falar de algo universal e indissociável à pesca, que congrega numa
pessoa, num papel, um ideal social. O mestre é como um arquétipo que se visse à proa
dos barcos, o olhar penetrante, atento, tendo nas mãos por atribuição da sua sociedade e
do seu bote, feixes de relações, de práticas e de sentimentos."

A questão do conhecimento na pesca, tem na presença do mestre uma figura
emblemática, que acumula um longo processo de aprendizagem iniciado ainda na
infância e moldado durante sua vivência na pesca.

CONSIDERAÇÕES FINAIS -A APROPRIAÇÃO DA NATUREZA

A atividade pesqueira se apresenta como uma atividade que articula processos
naturais e sociais na sua produção e reprodução. O mestre e o pescador, ao longo de
suas trajetórias de vida, relacionam-se com aquela natureza pouco mediada pelo
trabalho humano, mas através deste e de seu conhecimento, se apropria dos elementos
naturais em seus ciclos, de mar, de espécies, de tempo.

Pescadores classificam espécies de peixes e fenômenos naturais. Ciclos de tempo,
da atmosfera, das marés possuem significados precisos na atividade pesqueira. A
apropriação do objeto de trabalho se faz pelo trabalho traduzido em conhecimento numa
primeira instância. E o conhecimento na pesca é ancestral, perpassando diversos
momentos da história da humanidade.

Na apropriação dos elementos naturais, apresenta-se ainda a questão da
atualização dos pescadores frente às inovações tecnológicas. Se antigamente o tempo
era previsto apenas pela observação, hoje uma rede de comunicação aliada ao uso de
instrumentos, subsidiam a observação e as tomadas de decisão. Se antigamente o fundo
marinho era decifrado pelo prumo e pela marcação, hoje, equipamentos como a sonda e
o GPS precisam o mapeamento das áreas de pesca.

Aprendendo e apreendendo os elementos naturais, conjugando métodos de
distintas temporalidades, pescadores constroem seu conhecimento para a lida com a
pesca. Conhecem os pesqueiros, os acessos e aprendem a ler a manifestação dos
fenômenos naturais que o separam do pescado.

E o conhecimento gerado neste processo, que tem entre suas características uma
observação contínua da natureza, uma história vivida e observada de sucessão de
contatos com o meio aquático, tem servido à reprodução das pescarias e, para além
disso, fornecendo elementos para a gestão do setor pesqueiro.
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