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RESUMO 
 
O estudo apresenta o tema “Memória das Águas: práticas culturais e educativas de 

pescadores artesanais nas Ilhas de Abaetetuba/Pará”. Compreende a educação 

para diversidade, seja na escola ou na prática cotidiana da pesca. Teve por objetivo 

entender como se desenvolvem as práticas culturais e educativas de pescadores 

nas comunidades pesqueira das Ilhas de Abaetetuba/Pará. Na primeira fase da 

pesquisa, foi realizada ampla revisão bibliográfica e documental, com análises de 

textos escritos e fotografias em busca do conhecimento das atividades pesqueiras 

da região. Na segunda fase, foi adotada a Pesquisa Participante, utilizando o 

método “história de vida”; para compreender a relação dos pescadores com o 

ambiente natural, seu modo de vida e suas práticas educacionais, tanto na 

educação formal, quanto informal, pertencentes ao cotidiano dos pescadores e 

pescadoras artesanais nas Ilhas: Maracapucu, Tabatinga, Tucumanduba e Sirituba, 

na região de Abaetetuba/Pará. O estudo concluiu que ao analisar a prática 

educacional pela memória de pescadores artesanais, nas Ilhas de Abaetetuba - 

região amazônica, de acordo com a história do tempo presente, há uma atividade 

pesqueira e histórica de cunho cultural e familiar, e no processo educacional, na 

maioria das vezes, sem apoio pedagógico eficiente. A memória de quem trabalha na 

atividade pesqueira reconstrói novos horizontes para história da educação, no qual, 

o papel do professor e do pescador, transforma e se transforma em locais de 

avenidas líquidas, sem energia elétrica e com horários condizentes com o poder 

financeiro dos educandos, dependente de caminhos líquidos das marés - história 

esta, que se transforma ao longo do tempo para dar lugar ao ensino de qualidade às 

populações ribeirinhas da região. 

 
Palavras-chave: Pescadores artesanais. Memória. Práticas culturais e educativas. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
The study presents the theme "Water Memory: Cultural and Educational Practices for 

Fishermen Islands Abaetetuba Pará" includes education for diversity, whether at 

school or in the everyday practice of fishing, aims to understand how to develop 

cultural practices and education of fishermen in the fishing communities of the 

Islands of Pará Abaetetuba in the first phase of the research was carried out 

extensive literature review and documentary, with analysis of written texts, 

photographs, seeking knowledge of the fishing activities in the region. In the second 

phase, we adopted the Research Participant utlizando the life story method to 

understand the relationship of fishermen with the natural environment, their way of 

life, and their educational practices in both formal education and informal, belonging 

to the daily life of fishermen and artisanal fishers on the islands, Maracapucu, 

Tabatinga, and Tucumanduba Sirituba region Abaetetuba Pará the study concluded 

that when analyzing educational practice, the memory of fishermen on the islands of 

Abaetetuba, Amazon region, the history of the present time, there is a fishing activity 

historic cultural and family die, and in the educational process, in most cases without 

educational support efficiently, the memory of those who work in the fishing activity, 

rebuilds new horizons for the history of education in which the role of teacher and 

turns of the fisherman and changes in net local streets, no electricity, and schedules 

consistent with the financial strength of the students, dependent on tidal liquid ways, 

this story, which turns over time, to give place to the teaching of quality coastal 

communities in the region. 

 

Keywords: Fishermen. Memory. Cultural and educational practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para entender a história da educação e suas mudanças no contexto 

social, como das regiões afastadas e cidades presentes no estado do Pará, é 

necessário conhecer a realidade de ilhas que formam os municípios da região. No 

Pará, na região do Baixo Tocantins, temos a cidade de Abaetetuba “Fundada em 

1724, por Francisco Azevedo Monteiro, seu nome teve influência indígena – 

Abaetetuba significa ‘terra de homens fortes’, sua população é mestiça, provinda da 

miscigenação de negros, brancos e indígenas”. (Fundação Cultural de Abaetetuba). 

Abaetetuba é banhada pelo rio Tocantins, cujas águas fazem parte da 

vida da população. Além da sede do município, a jurisdição de sua área abrange 

cerca de setenta e duas ilhas, onde residem cerca de 40% de sua população. Foi, 

portanto, a partir das águas que o município tornou-se o mais importante entreposto 

pesqueiro da região. Homem e natureza convivem harmonicamente e sua história 

vivida é trilhada por elementos naturais, que fazem parte de sua sobrevivência. É 

uma fonte inesgotável de saber e construção de conhecimentos sócio históricos da 

pesca artesanal na região, as experiências singularizam ribeirinhos como sujeitos 

determinados pela territorialidade e temporalidade das águas: 
 
Nossos rios, furos e igarapés são verdadeiras “ruas de água”. É nesse “vai-
e-vem” das marés que se organiza a nossa vida. Os momentos da pesca, 
da coleta do camarão, da piraqueragem nos igarapés e furos, do borqueio 
do mapará lá fora na baía, da apanhação e do manejo do açaí [...] 
(MEMÓRIA..., 2009, p. 5). 

 

Abaetetuba é uma região que contribui histórica e culturalmente para o 

estado, possui uma área de forte influência pesqueira e com número expressivo de 

moradores ribeirinhos, as informações sócio históricas devem ser registradas, pois 

muitas delas são narrativas orais, que podem ser utilizadas como fonte de registros 

culturais. 

Além disso, a construção da memória local pode transmitir, dentro do que 

chamamos de identidade, ou identidades, sejam elas individuais ou coletivas, a 

busca de atividades fundamentais do indivíduo na sociedade de hoje, para registrar 

seus conhecimentos sócio históricos sobre a região, em forma de documentos 

escritos. 



12 
 

O meu contato com as comunidades pesqueiras vem desde 2005, com a 

formação no curso Técnico em Aquicultura, mas já havia tido contato com a 

literatura, uma vez que tinha paixão por estudar Educação Rural e História da 

Educação, no curso de Pedagogia. Quando cursei Ciências Biológicas, atuando nos 

grupos de pesquisa, pude compreender, na disciplina Homem e Ambiente, as 

relações sociais e ecológicas entre natureza e pescadores, que fixa o homem ao 

ambiente natural, fazendo dele um ambientalista nato, pois vê a natureza como fonte 

de subsistência e aprendizado. 

A partir de 2008, passei a lecionar na região, no curso de Recursos 

Pesqueiros, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), 

campus Abaetetuba e tive maior contato com os ribeirinhos das Ilhas daquela região. 

Assim, iniciei pesquisas na área de Recursos Naturais para a construção da 

Memória da Atividade Pesqueira na região de Abaetetuba, como subsídio 

pedagógico aos cursos do IFPA. Tive interesse em registrar fontes primárias sobre a 

pesca artesanal nas ilhas da região, percebi que havia discursos, narrativas e alguns 

documentos que auxiliam em retratar os elementos da ação pedagógica histórica 

das ilhas dessa região da Amazônia Paraense. 

Alguns moradores das ilhas foram meus alunos, que sempre buscavam 

conhecimento no IFPA para melhoria de suas práticas pesqueiras a fim de melhorar 

suas atividades pesqueiras em suas localidades. 

A Região do Baixo Tocantins apresenta diversidade geográfica 

diferenciando os pescadores do baixo Tocantins. Em Abaetetuba, há pescadores de 

áreas de várzeas1 e pescadores de terra firme2 o que os diferencia de outras 

regiões. Os pescadores de terra firme desenvolvem, também, a agricultura familiar, 

com o cultivo de açaí (Euterpe Olearcea) e pequenas aves. 

Diante desta realidade passei a me perguntar sobre como seria a escola 

dos ribeirinhos, como seria o seu modo de vida sua religiosidade, como vivem sem 

energia elétrica, por que estudam durante o dia, antes do pôr do sol? Em conversas 

informais, ouvia frases dos moradores da região “A cidade mudou após a construção 

da hidrelétrica de Tucuruí e dos portos para exploração de minério”, “agora peixe tá 

escasso” diz um pescador, fazendo relação direta sobre os impactos ambientais, nas 

áreas de pesca e na cultura local dos moradores, causado por estas construções. 

                                                
1 Várzea: uma planície sazonalmente inundável. 
2 Terra firma: ocupam terras não inundáveis. 
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Ao dirigir-me para a comunidade Ilha do Capim, a fim de entender a 

dinâmica de moradia em ambiente de Terra Firme, constatei o relatado pelo 

pescador, a fuligem do porto irritava as narinas, os olhos, dificultando até a 

respiração. Mas, toda modificação pela interferência antrópica não apagava da 

memória, uma cultura viva, coletiva que se transforma em uma teia de 

aprendizagem, elementos de uma atividade milenar, que resiste e convive com as 

mudanças. O sobe desce das marés, controla o passo do ribeirinho amazônico. Meu 

interesse em estudar a memória social dos pescadores só aumentava, uma vez que 

percebia a construção social, seja no ambiente educacional, ou o modo de vida, 

história essa com protagonistas das águas. 

Em termos de fontes documentais, sobre a história da educação nas ilhas 

de Abaetetuba, fiz coleta e busquei fontes para sua construção, como documentos 

de moradores, fotografias. Mas, não foi fácil armazenar estas informações, quando 

ia para a localidade tinha que levar todo o material para registrar as memórias, os 

gravadores eram carregados a pilha, levava meu scanner e o computador, havia 

também meu diário de campo, companheiro inseparável, no qual há informações de 

minhas observações sobre situações de pesquisa. 

Além disso, levava o óleo para abastecer o motor do gerador de energia 

para o scanner funcionar, os pescadores e seus familiares me acolhiam com muito 

respeito, me ajudavam como podiam, me ofereciam suas redes e me deixavam 

dormir em um quarto sozinha, em sinal de respeito e bons tratos aos visitantes. Meu 

coração se enchia de afeto, até nas refeições, o vizinho de uma casa, do outro lado 

do rio, que já havia acostumado comigo, trazia um pouco da comida que fizera, para 

eu provar. Era um trabalho laborioso, mas ao mesmo tempo agradabilíssimo. Ao 

transcrever as entrevistas, ouço ao fundo o canto dos pássaros, o motor dos barcos, 

era muito comum aves como bem-te-vi ou sabiás3, estarem conosco, principalmente 

quando acordávamos. 

Obtive dados referentes à cultura da região, sobre a geografia e 

habitantes, dados, sobre movimentos de pescadores, as cartilhas por eles 

produzidas, e outras informações referentes à categoria dos pescadores artesanais, 

inclusive gravações in locu, nos rios e na casa de representantes da pesca, sobre as 

organizações de pescadores, os quais citam o papel da educação e sua importância. 

                                                
3 Bem-te-vi ou sabiás: pássaros da ordem passeriforme, comuns na região. 
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Na secretaria de educação, obtive informações sobre a educação nas ilhas, sobre 

classes regulares de ensino e multisseriadas4, a disposição dos docentes para o 

ensino na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e como eram as classes regulares 

de educação. Nas relações interpessoais, observei um processo de circulação de 

saberes, valores, códigos culturais e visões de mundo, dimensionando a existência 

de práticas educativas nesse ambiente cultural de pesca. 

Fui buscar nas ilhas da região do Baixo Tocantins os saberes dos 

pescadores artesanais, o conhecimento de suas experiências, a cultura, as ações 

que traduzem na oralidade, conceitos de fauna, flora, hábitat, relações socioculturais 

entre pescadores e natureza, a coletividade, a sua religiosidade, como sobrevivem e 

permanecem por décadas na região em que a natureza faz parte de suas vidas. 

 
Define-se como a atividade exercida por produtores autônomos ou com 
relações de trabalho em parcerias, que utilizam pequenas quantias de 
capital e meios de produção simples, com tecnologia e metodologia da 
captura não mecanizada e baseada em conhecimentos empíricos. (PARÁ, 
2008, p.10). 

 

Percebi que ali se desenvolvia um processo pedagógico de construção e 

transmissão de saberes culturais, considerados tradições, valores, fundamentos, 

princípios e práticas que expressam as matrizes culturais, históricas e religiosas do 

pescador e que possibilitam a sobrevivência na região. Essa educação, portanto, 

assumiria um importante papel na construção das identidades dos sujeitos da pesca, 

sendo capaz de orientar as ações e fornecer-lhes referências para o agir, o refletir e 

o sentir. 

A partir da observação, delimitei o objeto de estudo pelas memórias dos 

pescadores, busquei saber sobre as atividades na pesca artesanal, seu modo de 

vida cotidiano nas comunidades. Perguntei-me: como se desenvolvem as práticas 

culturais e educativas de pescadores nas comunidades pesqueira das Ilhas de 

Abaetetuba/Pará? 

Algumas questões norteadoras auxiliaram esta pesquisa: O conhecimento 

local e empírico de pescadores pode ser utilizado como fonte de memória sócio 

histórica? Houve mudanças na educação ministrada nas ilhas, por quê? Qual o 

                                                
4 Classes Multisseriadas: idades e níveis educacionais diversos são instruídos por um mesmo 

professor. 
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papel dos pescadores no processo educacional da comunidade? Qual a importância 

da pesquisa para área de recursos pesqueiros e da história da educação Paraense? 

Os objetivos da pesquisa foram: entender e registrar algumas práticas 

culturais e educativas de pescadores nas Ilhas de Abaetetuba/Pará, para construir a 

memória da atividade pesqueira da região. 

Mais, especificamente, os meus objetivos foram: 

a) relacionar a história de vida com a prática dos pescadores artesanais; 

com auxílio de elementos socioculturais da organização dos ribeirinhos; 

b) reescrever suas memórias; descrever elementos da pesca artesanal de 

homens e mulheres;  

c) identificar a influência da educação formal e informal na comunidade 

para os pescadores; 

d) analisar fontes que subsidiem a pesquisa, como fotografias, 

documentos históricos e pessoais de moradores das comunidades, 

para poder identificar na memória individual elementos da memória 

social dos pescadores. 

Por ser um estudo que pode ser enquadrado na história do tempo 

presente, trabalhei questões sobre o cotidiano, a memória recente, considerando as 

indagações do processo histórico, o tempo histórico pela memória dos sujeitos 

navegadores dos rios de Abaetetuba. Cabe destacar, nesta pesquisa, que a 

atividade pesqueira foi considerada um tema educacional, na medida em que se 

tratava de uma investigação sobre a educação cotidiana no passado e no presente 

dos pescadores. Foram analisados os aspectos que possibilitaram a compreensão 

de suas práticas educativas, de pescadores entre si e seus familiares, e pescadores 

e comunidade, e de pescadores com elementos naturais. 

Este trabalho contribui com o campo da Educação mediante uma 

abordagem vinculada à educação e cultura pesqueira amazônica. Nessa 

perspectiva, a memória é uma categoria central, pois é fundamentalmente dela, e 

associada às fontes primárias e secundárias de pesquisa. Apresento elementos da 

memória da pesca artesanal das Ilhas de Abaetetuba/Pará. 

Para Paul Ricoeur (2007, p. 20) “História, tempo e memória são 

processos interligados. Todavia, o tempo da memória ultrapassa o tempo de vida 

individual e encontra-se com p tempo da História, visto que nutre, por exemplo, de 

lembranças [...]” 
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“Uma vez que entendermos por tradições as coisas ditas no passado e 

transmitidas até nós por uma cadeia de interpretações, é preciso acrescentar uma 

dialética material dos conteúdos à dialética formal da distância temporal.” 

(DELGADO, 2010, p. 17). 

A pesquisa fundamentada na nova história, analisa o papel e a influência 

da memória na reconstrução da história de educação, através de práticas culturais e 

educativas.  

 
1.2 Trilhas metodológicas 

 

Os dados referentes à fontes históricas, socioculturais e regionais, foram 

analisados por elementos qualitativos de pesquisa, inseridos no conceito de 

educação brasileira e sua diversidade, assim como menciona Aranha (2006). Uma 

das funções principais do historiador da educação é compreender esta lógica, de 

múltiplas identidades, por meio da qual se definem memórias e tradições. 

A pesquisa foi feita através da história oral, utilizando como metodologia a 

pesquisa história de vida, sendo esta singularidade profunda lição da história oral e 

de cada história de vida. Também considera que a história oral, ao dedicar-se a 

recolher depoimentos pessoais, que se referem a processos históricos e sociais. 

Para Paul Thompson (1992, p. 44), 
 
A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a 
vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. 
Admite heróis vindos não só dentre líderes, mas dentre maioria 
desconhecida do povo. Estimula professores e alunos a se tornarem 
companheiros de trabalho. Traz a história para dentro da comunidade e 
extrai a história de dentro da comunidade. Na verdade, a história oral é tão 
antiga quanto a própria história. Ela foi a primeira espécie de história. 

 

A memória, principal fonte de depoimentos orais, é um cabedal infinito, 

onde múltiplas variáveis-temporais, topográficas, individuais e coletivas, dialogam 

entre si, muitas vezes, de forma explícita (DELGADO, 2010). 

Ao falarmos de pessoas que vivem em comunidade, não podemos 

esquecer as memórias coletivas, que circundam os atores sociais, descrevem e 

completam a história de um lugar, lugar este que passa a ser reconstruído por 

sujeitos, que fazem parte do ambiente natural. Halbawachs (2006) faz referência à 

Memória Coletiva: é o processo pelo qual a reconstrução da imagem de um 
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acontecimento do passado pode ser obtido pela lembrança e reforçado 

coletivamente pelos que nos acompanham. 

Na realidade, segundo Halbawachs (2006), nunca estamos sós. Não é 

necessário que outros homens estejam lá, que se distingam materialmente de nós; 

porque temos sempre conosco e em nós uma quantidade de pessoas que não se 

confundem (VASCONCELOS, 2010). 

Após levantamento bibliográfico, observei, in loco, o conhecimento dos 

ribeirinhos sobre a pesca e se os seus conhecimentos foram utilizados nesta 

atividade. Os dados históricos serviram para situar a educação ribeirinha, e quanto a 

pesca e as narrativas retratam sobre o conhecimento empírico e cultural da 

atividade. 

Os dados de instituições governamentais e não governamentais 

(organizações ribeirinhas), como: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Associação dos Moradores das Ilhas de Abaetetuba (AMIA), Movimento 

dos(as) Ribeirinhos(as) das Ilhas e Várzeas de Abaetetuba (MORIVA), Colônia dos 

Pescadores Z14 de Abaetetuba, Empresas de Extensão Rural (EMATER). 

Analisando sua relação com a história e memória da atividade pesqueira. 

Houve entrevistas com membros e funcionários de associações e 

colônias, para coleta de dados, para observação e registro da atividade pesqueira 

nas ilhas. Estas entrevistas foram gravadas, e/ou fotografadas. 

 

1.2.1 Protagonistas das águas 
 

No mapa de localização da região (Anexo B), percebemos a distância 

entre as comunidades, a Ilha Tabatinga, composta da comunidade Jarumã e Furo do 

Boto onde retratarei elementos da cultura ribeirinha, como se organizam por 

mutirões e tradições, a fora Tucumanduba e Sirituba, o papel feminino nas pescarias 

foi apresentado pela liderança local, e por uma das professoras da Ilha, já próximo à 

baia temos Maracapucu, na qual coletei informações sobre a organização social dos 

pescadores, por ser o local da reunião dos pescadores das comunidades da colônia 

de pescadores Z-14, momento, mais específico do grupo de pescadores. 

Na ilha de Sitiruba, o perfil da pescadora e que também é professora, 

ajudou a entender por que muitos pescadores lutaram para que a escola 

funcionasse nas ilhas, as dificuldades enfrentadas pelos docentes, as mudanças 
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ocorridas desde quando seu Ceará foi doutrinador no ensino na comunidade do Furo 

do Boto, mas com habilidades letradas que ensinavam na prática aspecto da 

linguagem numérica, passar troco, contar e aprender o abecedário faziam parte das 

primeiras letras. 

Já a sapiência dos mais velhos caracteriza as habilidades de confecção 

de apetrechos para atividade pesqueira, além da experiência da memória viva, de 

quem nasceu nas águas e a tem como fonte de vida e sobrevivência. 

Do individual ao coletivo, pescadores artesanais, que moram em áreas 

diferentes tem práticas similares, por conta da posição geográfica dos pesqueiros, 

criam habilidades específicas para cada espécie, seja peixes condrictes ou 

osteíctes, presentes no arquipélago. 

Neste coletivo, lideranças que auxiliam nas organizações locais e 

orientam os recursos direcionados pela colônia de pescadores, apresentam por que 

é importante a organização nas regiões de estuário e as contribuições que as 

comunidades recebem. 

No capítulo 2, retrato o histórico da pesca artesanal na região, através de 

fontes memorialistas, descrevendo os elementos da atividade pesqueira na região, 

organização social e movimentos sociais. 

No capítulo 3, apresento o modo de vida dos ribeirinhos, nas ilhas de 

Abaetetuba, sobre como vivem, quais suas tradições, religiosidade e elementos do 

imaginário, como organizam suas atividades de acordo com as marés. 

No capítulo 4, apresento as observações das práticas culturais e 

educativas que os pescadores utilizam em sua vida diária, na sua subsistência e na 

criação de seus filhos, as práticas utilizadas para ensinar a pescar. Da educação 

formal, apresento as classes multisseriadas, como é o ambiente escolar, quais 

melhorias o ensino teve, como foi a história da educação e quais sujeitos 

construíram a história da educação no ambiente das águas. 
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2 AVENIDAS LÍQUIDAS, REFLETIDAS NAS MEMÓRIAS DE PESCADORES: 
DESCOBERTAS E ENCANTAMENTO 

 

O Brasil apresenta uma biodiversidade bastante rica que sofre a 

exploração de seus recursos desde o período antes à colonização, em que estas 

primeiras degradações ao meio natural foram realizadas principalmente por povos 

tradicionais para seu sustento. Os povos tradicionais utilizavam-se destes meios 

para realizar suas atividades extrativistas como, por exemplo, a captura de alimento, 

a caça, a pesca, dentre outras. Das quais, a atividade pesqueira sempre teve 

destaque devido o grande potencial hidrográfico presente em nosso país, que 

proporciona uma grande diversidade de espécies (DIEGUES, 2001). 

Dentro deste ambiente, a região amazônica apresenta um destaque 

graças a seu enorme potencial produtivo pesqueiro, em virtude de apresentar 20% 

de toda a água doce do mundo e ser uma região de riquezas insuperáveis, 

características estas que a definem como um dos principais ecossistemas de áreas 

úmidas do planeta e dão a este lugar condições favoráveis para atividade pesqueira, 

e a colocou como sendo uma das áreas mais estudadas, principalmente quando o 

assunto diz respeito à pesca e manejo pesqueiro, além de sua importância biológica 

e social (CRUZ; ALMEIDA, 2009). 

Abaetetuba, terra líquida encanta com seus encantos e como sua 

natureza exuberante as ilhas da região do Baixo Tocantins, tem por seus caminhos, 

furos, rios e igarapés entrelaçados de espécies nativas de flora e fauna. Dentro da 

Ilha a pesca artesanal de camarão é realizada comum apetrecho de pesca chamado 

de matapi5. A oscilação diária e contínua de maré6 faz deste crustáceo um item 

frequente na dieta e na economia das famílias dos ribeirinhos7. A maré orienta a vida 

dos moradores da Ilha, sejam as crianças ou adultos. 

Conhecer o tempo e o período em que a maré vai dá, isso não é história 

de pescador, é fato, de suma importância para atividade sócio-pesqueira. Em visitas 

a Ilha, esperava a maré subir para chegar a casa dos moradores, por que em baixa, 

a navegação era complicada. Quando esperava na beira do rio, ouvia dos 
                                                
5 Arte de pesca utilizada na captura de camarões na região. 
6 População tradicional populações tradicionais que residem nas proximidades dos rios e têm a pesca 

artesanal como principal atividade de subsistência e cultivam pequenos roçados para consumo 
próprio. 

7 São as alterações do nível das águas do mar causadas pela interferência gravitacional da Lua e do 
Sol. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gravidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
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ribeirinhos, a seguinte frase: “a senhora tá esperado arguém? Se tiver vai demorar 

porquê a maré tá subindo!. E ele só chega aqui quando a água tá grande. 

(rabeteiro)8”. Ficava atenta ao imenso conhecimento da população local. 

Na casa dos pescadores, é presente artes de pesca ao lado, ou na frente 

das casas, assim como as embarcações que são organizadas por homens e 

mulheres. Na Ilha Tucumanduba, tive oportunidade de conversar com Maura uma 

liderança, ela é responsável pela colônia de pescadores, trabalha na caracterização 

e organização da atividade pesqueira Ilha. 

Ao observar as práticas de Maura, percebi como as mulheres da região 

conhecem e atuam na pesca artesanal da cidade. Neste capítulo serão abordados 

as características da atividade de pesca artesanal na região, da cidade de 

Abaetetuba conhecida como arquipélago da Pérola do Tocantins. A história de vida 

de alguns pescadores auxiliará na compreensão de atividades realizadas na pesca, 

que direcionam os horários de estudo e a compreensão de elementos da atividade 

pesqueira, além dos documentos escritos sobre a atividade. 

 
2.1 Histórico da pesca artesanal na cidade de Abaetetuba Pará 
 

Uma das cidades históricas paraense, Abaetetuba capital Mundial dos 

brinquedos de Miriti9, comuns nas festividades do círio de nossa senhora de Nazaré, 

agrega valores culturais, centenários de grande importância para a cultura 

Amazônica, distante 90km da capital paraense, é um arquipélago dentro da região. 

Localizada à margem direita da foz do rio Tocantins, defronte da Baía de Marapatá. 

No estado do Pará, a religiosidade é muito forte, a julgar pelo  Círio de 

Nazaré, na capital paraense há uma padroeira: Nossa senhora de Nazaré, no 

Município de Abaetetuba, é referenciada Nossa Senhora da Conceição, cuja 

comemorações vão de 28 de novembro a 08 de dezembro, todos os anos, há 

                                                
8 Condutor da embarcação chamada rabeta, comuns na região do baixo Tocantins. 
9 Produto tropical extraído de nossas matas, várzeas e beiras dos igarapés, a palmeira (Mauritia 

flexuosa) recebe o nome vulgar de MIRITIZEIRO ou BURITIZEIRO. Tem várias utilidades. À 
margem dos roçados e seringais fornece a palha para cobrir cabanas. Do broto ou grelo tira-se a 
envira, fibra que serve para tecer maqueiras (redes artesanais), tapetes e bolsas. A tala, tirada das 
folhas, fornece meios para os artesãos tecerem paneiros, tipitis, cestos, balaios e, ainda, para 
esculpir brinquedos de formas variadas, como cobras, pombinhas, soca-socas, barcos, 
araras, jacarés e tatus, entre outros. A fruta, o miriti, é fonte de alimento vitamínico, degustada 
com farinha e açúcar. Dela são feitos licor e vinho, servindo também para aguar o tradicional 
mingau de farinha-d'água ou arroz. Do fruto ainda se extrai a tinta para pintar brinquedos e quadros 
originais. 
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também festividades religiosas nas ilhas de Abaetetuba, estas serão apresentadas 

no capítulo 2, modo de vida ribeirinho. 

O atual município de Abaetetuba, situado na zona fisiográfica Guajarina, à 

margem direita da foz do Rio Tocantins, foi primitivamente chamado Abaeté, 

topônimo indígena que significa homem forte e valente (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012). Existem divergências quanto às primeiras 

penetrações no território. 

A cidade transformou-se ao longo do tempo, entretanto os entrepostos 

pesqueiros se configuram na grande riqueza da região, destacando a pesca 

artesanal, na qual grande parte do pescado comercializado, advém de outras 

regiões do estado. A cidade se modernizou, entretanto alguns documentos e 

fotografias históricas revelam como era o comércio da região. Haviam os regatões, 

barcos flutuantes, que circudavam os rios da região para venda de produtos, e 

gêneros alimentícios para os ribeirinhos moradores das ilhas.  

A pesca é uma das atividades extrativas, mais antigas da humanidade, 

mesmo antes de ter desenvolvido modernas técnicas de cultivo e extrativismo 

pesqueiro, o homem já utilizava a pesca como fonte de subsistência. “A exploração 

de recursos pesqueiros na Amazônia sempre se destacou como uma das atividades 

tradicionais e permanece ate hoje com suas características predominantemente 

artesanais, utilizando tecnologia simples para a captura” (PARÁ, 2008). 

Contudo, destaca-se também no país, o potencial pesqueiro do estado do 

Pará, pois possui em seus rios, lagos, igarapés e áreas alagadas, formam uma área 

de 20.512 km² de águas interiores (ISAAC, 2005). Todavia, ressaltam-se as 

atividades pesqueiras anteriores e posteriores a década de 60, nas quais se 

encontravam respectivamente a pesca artesanal, de subsistência e a pesca 

industrial, implementadas pelos grandes projetos do governo militar na época, 

passando a ser fonte de referência econômica para o estado. 

A atividade da pesca na região amazônica faz parte do dia-a-dia de 

milhares de pessoas. Alguns pescam para alimentação familiar(pesca de 

subsistncia) e outros profissionalmente (pescadores artesanais ou industriais). A 

realidade pesqueira, portanto, não é estranha à vida do morador da região. 

Informações relativas à atividade pesqueira em Abaetetuba descrevem que o maior 

volume de captura advém da pesca artesanal e de subsistência, entretanto, alguns 

municípios da região do baixo Tocantins e do baixo Amazonas contribuem com o 
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pescado comercializado na cidade, “Os peixes são pescados por ribeirinhos da boca 

do Amazonas, principalmente dos núcleos pesqueiros de Maracapucu, Anequara, 

Sapucajuba, Prainha, Rio da Prata, Bege, Jarumã, Capim, Sirituba, costa do Sirituba 

e Monte Alegre.” (INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, 2005, p. 13). 

Entretanto, segundo informações, somente na década de 20 que a região 

organizou suas atividades, e posteriormente cria colônias e associações de 

pescadores. Atualmente, as políticas pesqueiras no estado do Pará estão sendo 

trabalhadas de modo participativo. 
 
A colônia de pescadores Z-14 é uma entidade civil sem fins lucrativos tem 
como finalidade representar e defender os interesses de seus associados, 
fundada no dia 28 de abril de 1923 sua área de atuação é em todo 
município de Abaetetuba, nesta época poucos eram os pescadores 
reconhecidos e lhes dados direitos, sentindo essa necessidade formamos 
uma equipe de pescadores foi então que depois de muitas lutas já nos anos 
90 recuperamos aquilo que é nosso, até o ano de 1989 a entidade era 
administrada por empresários que não tinha nada haver com a pesca, o que 
levou acontecer uma revolta dos pescadores artesanais. (ASSOCIAÇÃO DE 
PESCADORES DA COLÔNIA Z-14, 1923, p. 2). 

 

A atividade pesqueira em Abaetetuba, atualmente é gerenciada pela 

colônia de pescadores Z-14, a qual  participam pescadores e pescadoras da região. 

Para entender sobre as colônias de pescadores, é fundamental conhecer a história, 

esta advém do séc. XIX, na qual por necessidade de defesa do litoral brasileiro, a 

marinha do Brasil reorganizar as áreas de pesca, criando zonas de pescas em cada 

estado brasileiro: zoneamento 1, zoneamento 2, e assim sucessivamente, as quais 

mais tarde tornaram as Z-1 e Z-2, de cada estado, neste texto abordaremos 

assuntos sobre a colônia Z-14. Logo, a colônia descrita na região do baixo Tocantins 

faz parte do décimo quarto zoneamento de áreas de pesca no estado do Pará. Mas 

tarde, essas organizações passaram, a atender os interesses socioeconômicos dos 

atores sociais, que sobrevivem da pesca. 

Na cidade de Abaetetuba, existem os diferentes tipos de organizações 

sociais, que auxiliam na estruturação das atividades pesqueiras da região, são elas 

a Associação dos moradores das ilhas de Abaetetuba (AMIA), e Colônia Z-14. 

O município dispõe de uma diversidade de pescados, nos quais a pesca 

artesanal se desenvolve com diversas adaptações e particularidades, essas 

adaptações envolvem apetrechos e técnicas de pesca diversificadas para cada 

espécie capturada, há uma diversidade de equipamentos como: matapi, arpão, 
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tarrafa, zagaia, anzóis, rede de arrasto, rede de espera (malhadeira), espinhes, 

puçás. 

Antigamente as embarcações motorizadas eram reduzidas, 

predominando dessa forma o desenvolvimento das atividades em canoas ou 

montarias10, movidas a remo ou a vela. 

Em visita à colônia dos pescadores – Z14 e nas entrevistas com alguns 

pescadores e membros da colônia observei a importância da pesca artesanal para 

região. Relatos de velhos pescadores me fizeram entender o passado da atividade, 

em conflito com o presente na pesca artesanal: 
 
[...] a fartura era grande, bastava pegar o material de trabalho para a 
captura dos pescados, dentro de 30 a 40 minutos você conseguia alimento 
suficiente para suprir as necessidades da sua família e até mesmo 
comercializar para conseguir outros tipos de alimentos, em alguns casos a 
troca de mercadorias por peixes, como arroz, farinha [...] (Pescador). 

 
 

Para os entrevistados, há uma diferença em relação aquela época e a 

época atual, em alguns períodos há intensa atividade pesqueira no município, 

culminando para escassez na captura do pescado. A pesca artesanal vem sendo 

desenvolvida por diferentes gerações, principalmente com o uso de canoas com 

motor de popa, a população local também utiliza canoa a remo, nas comunidades 

são usadas diferentes técnicas de pesca, a rede de espera é a mais usada pelos 

pescadores, além dessa técnica, a linha, esta variação no uso desses apetrechos 

está relacionada com o tipo do ambiente explorado e as espécies-alvo de 

determinada pescaria. Há pescadores que trabalham por conta própria em suas 

embarcações. 

Nas reuniões da comunidade os moradores chegam, um a um, e reunidos 

discutem os problemas sociais, mais frequentes locais, assim como a intervenção da 

colônia de pescadores, de pés descalços, sentados no chão, na janela, nos mais 

diversos locais, pescadores e pescadoras dialogam e descrevem com detalhes as 

situações frequentes em suas localidades. Em uma reunião na casa de seu Preto, 

realizada na Ilha de Maracapucu, registrei as ações sociais do coletivo. Fui recebida 

com muito respeito, pórem eles estavam preocupados com minha presença, com 

olhares indagandam-se sobre o que eu fui fazer ali, mas com a explicação de 

minhas intenções e no andamento da pesquisa, o sorriso de vários pescadores 

                                                
10Embarcação movida a remo. 
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reapareceu e recebi um agradecimento coletivo pois eles sentiam-se honrados com 

o registro de seus saberes. Ao participar da reunião tomei o cafezinho de costume 

servido 

Os pescadores artesanais são identificados como aqueles que, na 

captura e desembarque da produção de pescado, trabalham sozinhos ou em 

companhia de seus familiares, sendo estes não assalariados, explorando ambientes 

ecológicos localizados próximos à costa dos rios, em virtude de sua embarcação e 

apetrechos utilizados para tal atividade possuir pouca autonomia. 

Neste contexto, os pescadores investigados no referido trabalho são 

aqueles ditos profissionais, que se dedicam exclusivamente a atividade pesqueira, e 

apresentam um conhecimento peculiar que o identifica como pescador artesanal. 

Portanto, a identidade do pescador está relacionada diretamente com o 

domínio que ele apresenta sobre o ambiente hidrográfico, o qual se beneficia de seu 

saber local para a prática pesqueira, enquanto patrimônio sociocultural de sua 

população. 

 
2.2 Acordos de pesca 

 

Os acordos de pesca surgem da necessidade em atender as demandas 

da comunidade para diminuir a atividade de pesca na região. Mas qual será a 

necessidade de diminuir, as capturas? Para muitos pescadores sobreviventes 

exclusivamente da pesca, é essencial ter pescados para consumo. Porém, se 

houver somente a exploração desses recursos naturais, muitas áreas de pesca, 

também chamados de pesqueiros, poderão desaparecer.  

Para Vilhena (2011) é necessário entender, que estes acordos na região 

do estuário estão em fase de consolidação, diferente da região do baixo Amazonas, 

na qual os acordos já estão mais consolidados. Neste texto, os acordos serão 

retratados como uma das formas de organizações sociais existentes na região, que 

fazem parte da vida dos ribeirinhos, além da forma coletiva que os pescadores se 

organizam para tomada de decisões. 
 
No caso especifico da região do Baixo Tocantins ao que tudo indica as 
comunidades que la residem vem construindo arranjos institucionais como 
mecanismos de enfrentamento aos sinais de pressão sobre os recurso 
pesqueiros.[...] O manejo comunitário de recursos naturais na Amazônia 
baseia-se no pressuposto de que as comunidades locais são as maiores 
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interessadas no desenvolvimento e aplicação de práticas sustentáveis sobre 
os recursos por elas utilizadas como forma de sobrevivência. Esse interesse 
é destacadamente maior do que de órgãos governamentais ou outras 
instituições cujo contato com essa realidade é esporádico. Um outro 
principio balizador desta modalidade de manejo diz respeito ao fato das 
comunidades usuárias destes recursos utilizarem de uma gama de 
conhecimentos sobre os processos ecológicos e de praticas mais eficientes 
de manejo de tais recursos. (VILHENA, 2011, p. 81). 

 

A partir dos Acordos de pesca, os pescadores adquirem a 

responsabilidade de gerir os recursos pesqueiros que estão disponíveis no território 

juntamente com os órgãos responsáveis pela fiscalização e legalização da atividade 

na localidade, através de um processo de co-gestão dos recursos pesqueiros 

(gestão compartilhada).  
 
Os acordos de pesca, medidas de iniciativa dos próprios usuários dos 
recursos, especificamente no enfrentamento da escassez de pescado na 
região do Baixo Tocantins, são uma das mais difundidas medidas de 
manejo comunitário dos recursos aquáticos da região. Para Bassols (2007, 
p.4), os acordos de pesca são: Formas participativas de manejo dos 
recursos pesqueiros com o objetivo de reduzir a pressão da pesca local e 
aumentar a produtividade pesqueira no longo prazo, garantindo o uso e a 
conservação do pescado para as futuras gerações. (VILHENA, 2011,          
p. 103). 

 

A participação dos pescadores é fundamental na construção dos acordos, 

pois eles vivem e convive com a realidade. Em reunião na comunidade de 

Maracapu, ao ouvir seu Preto “A gente faz o possível pra todos os pescadores 

participarem de tudo o que vai nos ajudar na pesca, isso eu venho lutando para 

fazer valer a legislação.” (Preto, Maracapucu). 

“Eu mostro pro meus filhos, tudo que vem da pesca, a gente pode usar, 

mas saber usar”. (O homem da pescada Branca). 

Para pescadora representante da comunidade, diz ser difícil, atender as 

exigências e o defeso. “A gente tenta! mais vem os de fora e pra tirar da gente.” 

(Maura, Tucumanduba). 

Para muitos pescadores, o fato de residirem a décadas nas comunidades 

próximas aos locais de captura, os fazem sentir com direitos adquiridos, entretanto a 

legislação ambiental não permite o uso de águas públicas da união, como 

particulares. Os acordos possibilitam uma dialogicidade nos interesses entre os 
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membros das comunidades. Vale lembrar, que o papel dos capatazes11, 

responsáveis pela comunidade, na organização das atividades. 

Os relatos, dos pescadores, e o que regulamenta a legislação vigente 

sobre acordos de pesca, demonstra a real importância da coletividade para 

instrumento de sustentabilidade e organização socioeconômicas das comunidades 

pesqueiras. 

Maura, pescadora da ilha do Tucumanduba, nos relata a preocupação 

com a pesca na região: 
 
[...] Mais é triste, aqui eles vem de fora, puçá de fundo e levam tudo , e nós 
depois não tem peixe. Cadê a fiscalização. Nunca aparece! Eu já disse pro 
pescadores, vai te tempo em que não vamos mas nem poder fazer a pesca 
de borqueio do Mapará [...] 
Antes a gente pegava o barco cheio, agora, ninguém respeita nada! Não 
tem, mas peixe, o pessoal pega peixe de tudo que é tamanho, até ovado. 

 

A pescadora se preocupa com as necessidades existentes de proteção 

das áreas de pesca. Os pescadores de fora, vem de outras localidades, para 

retirada dos recursos no pesqueiros da Ilha, entram sem autorização nos 

pesqueiros, não respeitando o defeso das espécies, e com toda e qualquer arte de 

pesca. 

Em reuniões nas comunidades, há discussões a respeito de diversos 

assuntos: pesca de peixes, camarões, plantio de açaí. Segundo os atores sociais as 

espécies de pescados como sardinha, mapará, camarão cascudo devem estar no 

defeso. E afirma que deve ser feito também com peixes da nossa região.  

Abaixo apresento os trechos da ata da reunião para definir as pescarias, e 

como a organização de pescadores reuni elementos da legislação pesqueira, para 

colocar em prática o papel dos atores sociais. 

 
O Senhor presidente colocou o ponto inicial que tratara do acordo de pesca 
após um longo debate entre os presentes e por votação decidiu-se que; 
Malhadeira de 30m/c, malheiro de 35m/ c e metro e meio de altura, linha de 
mão, espinhel de 20 anzóis, matapi, malheiro da largura de uma caneta, 
pari12, malheiro de matapi, rede de lancear camarão. Estes utensílios de 
pesca e os limites que irão ser utilizados na referida área decorre-se no 
período de 01 de março a 31 de outubro. E respeito ao defeso que proíbe a 
pesca de novembro a 28 de fevereiro ficando no rio somente a pesca de 
anzóis. Esta regra decidiu-se pela maioria dos presentes entre outro 
assunto abordado foi o uso de maiuiras13 que esta seja somente para os 

                                                
11Capataz: Líder da comunidade com influência na colônia de pescadores. 
12Arte de pesca. 
13Espécie de peixe consumido na região. 
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pescadores do mesmo rio os mesmos deverão ter suas áreas respeitadas 
se alguém se sentir lesionado comunique o proprietário e que todos os 
moradores do Rio da Prata seja fiscal da lei que juntos criaram [...] 
Após apresentar os tipos de apetrechos e tipo de pesca e os prejuízos 
causados o Sr. Presidente colocou em discussão tendo vários 
questionamentos! Como: o Sr. Manoel Amaral está preocupado com esse 
acordo de pesca, com relação aos pescadores de outras localidades que 
trabalham nesta área14. A Sra Odilia diz que esta questão acordo da pesca 
depende de uma conscientização de toda comunidade através das 
autoridades competentes, por que todo os pescadores tem direito de pescar 
no mar nos rios, acontece que tem pescadores que desrespeitam a 
natureza. Roberto Carlos diz que é a favor do acordo de pesca, de uma vez 
que todos os pescadores respeitem o período de defeso15[...] 
(ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES RIO DO PRATA, [2000], p. 1). 

 

O uso dos apetrechos de pesca deve seguir a norma estabelecida, para 

que haja uma pesca sustentável na região. É comum nas reuniões jovens 

profissionais da pesca que atuam juntamente com seus pais, parentes e outros 

familiares. O contato com essas informações faz com que os jovens assimilem a 

necessidade de preservação dos recursos naturais, para sua região. A questão do 

defeso é enfatizada nas reuniões, para que todos respeitem o período de 

reprodução da espécie. 

Nesse período alguns pescadores como o Homem da Pescada Branca, 

me diz que “Eu ensino meus meninos, par pesca tudo tem tempo, já que recebemos 

o dinheiro do seguro, agente não tem porquê pescar!” 

 
2.3 Métodos e artes de pesca utilizados na Região de Abaetetuba Pará 
 
O Espinhel 

É uma linha principal comprida em que são colocadas linhas menores 

com vários anzóis grandes ou pequenos (200 a 400 anzóis), dependendo do 

tamanho dos peixes que se queira capturar como afirma um pescador da 

comunidade.  

 Os anzóis são alinhados de forma separada, em torno de um metro de um 

anzol para o outro, em que o conjunto, corda e anzóis, são organizados em uma 

caixa de madeira popularmente chamada de “barrote” pelos pescadores. 

                                                
14Áreas de pesca conhecidos também como pesqueiros. 
15Período de defeso de atividade pesqueira é o fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em relação à espécie marinha, fluvial ou lacustre a cuja 
captura o pescador se dedique (BRASIL, 2003). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.779-2003?OpenDocument
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O espinhel é colocado em locais profundos, devido ser neste local o 

habitat dos peixes capturados por essa técnica, em que, à corda e os anzóis vai 

direto para o fundo com o auxílio de pedras ou ferros amarrados a corda, descendo 

anzol por anzol de forma ordenada.  

  

Figura 1 – Espinhel 

 
 Fonte: Pesquisa de campo. 

  

A corda e os anzóis ficam esticados no fundo, com alguns pedaços de 

isopor fixados na parte superior, para servir de marcação. Os pescadores colocam 

ainda uma bóia com uma bandeira, chamada de capitão, para marcar o local onde a 

rede foi deixada. Esta arte é utilizada geralmente, na pesca de peixes como 

“dourada”, “filhote (piraíba)”, “piaba”, e “pescada”. 

 
 
Linha de mão 

 
A pesca de linha de mão é uma arte característica da pesca de pequena 

escala ou subsistência, haja vista, a quantidade relativamente pequena de peixes 

capturados por meio desta técnica.  

Através desta técnica, os pescadores pescam tanto peixes maiores como 

o Filhote e a Dourada, quanto peixes menores a exemplo da Sarda e da Pescada. 
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Tarrafa 

O uso da arte de pesca conhecida como tarrafa, é comumente usada 

pelos pescadores na região, para captura de peixes. Segundo Moraes (2007) é 

utilizada para despesca em pescarias de rede de cerco, utilizada as margens de 

praias, rios e lagos. 

 

 Figura 2 – Tarrafa 

 
 Fonte: Furtado (1993, p. 291). 

 

 

Malhadeira 
 

Uma outra arte de pesca, comumente usada nas pescarias do tambaqui 

(Colossoma macropomum) na região Amazônica (MORAES, 2010). 

 

Figura 3 – Malhadeira 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Furtado (1993, p. 1984). 
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Matapi 

 

A pesca na região amazônica tem uma complexidade, na Ilha Tabatinga é 

refletida pela sazonalidade das marés, os quais são colocados com a maré cheia, e 

retirados quando ela seca na qual os pescadores utilizam apetrechos de mão como o 

Matapi, arte de pesca serve para captura de camarões da espécie Marcrobrachium 

amazonicum. O qual é descrito por Moraes (2010, p. 7) como 
 
[...] armadilha em forma de cone cilindro, que se assemelha como o covo do 
Nordeste, pois é fechada por dois cones, sendo que cada lado contém uma 
abertura em forma de funil para que o camarão entre e não consiga sair. A 
matéria-prima para sua construção são talas de jupati (Rufia taedigera), 
uma palmeira. 

 

Figura 4 – Matapis 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Pesquisa de campo. 
 
 

Este apetrecho é confeccionado na Ilha em grande parte pelas mulheres 

de pescadores, como afirma “Miguelão”, o capataz da colônia de pescadores. 

 

Tapagem 

 

É um tipo de rede de espera, confeccionada com fio de algodão e/ou 

nylon multifilamento, com malhas variando de 20 a 30m de comprimento. As redes 

são colocadas na maré baixa, de uma margem a outra das camboas dos estuários. 

Fixa-se a tralha inferior com pequenos pedaços de madeira do mangue. Na maré 
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alta, os pescadores mergulham e levantam a tralha superior amarrando-a em 

estacas fixas e aguardam que a maré fique de vazante para recolher os peixes e 

camarões retidos na rede. 
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3 O MODO DE VIDA RIBEIRINHO NA REGIÃO DAS ILHAS 

 

Para os pescadores artesanais, ensinar a pescar é importante, entretanto, 

conhecer os riscos, que circundam a atividade faz a diferença.  As crianças 

acompanham os pais na atividade para aprenderem como se defender de riscos 

dentro dos igarapés e das matas, assim como o respeito às espécies. Há relatos de 

pescadores que ao entrarem na água, pedem licença e a proteção da mãe d’água 

ou do “dono” da floresta para capturarem animais fauna e flora. Eles descrevem e 

recordam lendas comuns da região amazônica, como a do Boto e Cobra Grande, 

sendo esta uma concepção de folclore dos pescadores, mais também auxilia na 

preservaçãol do ambiente natural. 

Afirmam que os conhecimentos sobre a confecção de artes de pesca, 

estão sendo esquecidos com o tempo e por mudanças climáticas, pois há  

espécimes  que só aparecem em lugares afastados das Ilhas,pois muitos igarapés 

sumiram por conta poluição dos rios. Podem ser peixes e crustáceos. 
 
O modo de lembrar é individual tanto quanto social: o grupo transmite, 
retém e reforça as lembranças, mas o recordador, ao trabalhá-las, vai 
paulatinamente individualizando a memória comunitária e, no que lembra e 
no como lembra, faz com que fique o que signifique. (BOSI, 1994, p. 13). 

 

A pesca na região amazônica tem uma complexidade, nas ilhas de 

Abaetetuba é refletida também na sazonalidade das marés. Observando que a 

pesca é uma atividade extrativa e que varia ao decorrer do ano, é necessário 

analisá-la com caráter humanístico. 

Ao relembrar suas memórias o pescador narra suas  aprendizagens ao 

longo da vida, o que aprendeu e como aprendeu, e quais as contribuições da pesca 

artesanal para seu fazer diário. 

 

2.1 Caminhos líquidos 
 

Trajetória das Marés: Marés altas e baixas, qual importância para os 
pescadores? 

O período de maré geralmente evitado durante as pescarias é o período 

de maré lançante, que ocorre cerca de três dias antes e três dias depois dos dias de 

lua cheia e lua nova, de acordo com o calendário lunar. Segundo os pescadores da 
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região essa fase da maré acontece duas vezes durante um ciclo lunar (vinte e oito 

dias), sendo caracterizada por um período de grande correnteza, o que pode fazer 

com que as redes prendam em galhos ou pedras em baixo d’água e rasguem devido 

à força da água. 

O conhecimento sobre o ciclo das marés e sobre o ciclo lunar é 

fundamental para os pescadores, em função do sucesso ou insucesso da pescaria. 

No caso específico da pesca de “borqueio”, que exige mais tempo nos rios ou na 

baía para sua realização, há toda uma preparação anterior por parte do dono de 

turma com os demais taleiros para conferir no calendário os dias “de lua” e os dias 

de “quarto”, que se referem ao ciclo lunar e sua influência sobre as marés16. 
 

Figura 5 – Sazonalidade das marés 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 
No passado era comum, ter nos regatões um comércio flutuante, o qual 

aproximava os ribeirinhos do comércio da cidade. Dona Severiana, uma das 

moradoras mais antigas da comunidade do Furo do Boto, nos mostrar em suas 

saudosas lembranças, como era viver na comunidade no período em que as 

mercearias eram os supermercados mais modernos da região. Além disso, os 

utensílios utilizados para armazenamento de alimentos, e pescados eram feitos 

manualmente. Havia lojas não tão modernas, mas que eram construídas em 

palafitas para atender a população de Abaetetuba e região das ilhas, respeitando o 

fluxo natural das marés. 
 

                                                
16Marés: preocupação explica-se pelas características próprias do ambiente estuarino, tal como 

explica um autor da área da oceanografia. 
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Antigamente muitas coisas eram difícil, mas muitas eram melhor que nesse 
tempo, por exemplo, antes não se via tanta poluição como se vê agora, 
porque quando se ia na taberna 17comprar os mantimentos eram todos 
embrulhados no papel burrão e levado no paneiro então não tinha esse 
haver de sacola que tem hoje nos rios. 
A farinha era comprada no paneiro de Arquê, era meio Arquê, e um Arquê 
em diante. A vendas também eram feita nos paneiros, os miriti, as frutas 
que nós coletava como a fruta de andiroba, ocuuba, a juta, e tudo era 
vendido no paneirinho, por um tustão o quilo. Para cada mantimento tinha 
um tipo de paneiro então tinha a Arataca para vender o peixe, o Aricá pra 
vender a farinha em Arquê, como já disse antes. 
Antigamente as coisas eram muito atrasada, não existia o gelo pra 
conservar a comida então só se comia comida quase sempre salgada, mas 
só que nesse tempo existia muita fartura, muito peixe, muito camarão, e os 
pescadores podiam sair pra pescar em paz na baia não existia pirataria e 
nem invadiam a casa de ninguém as pessoas viviam sossegadas em suas 
casas as brigas que aconteciam eram somente em festas algumas vezes e 
não se usava armas, das pessoas brigavam de braço, quem fosse o melhor 
esse ganhava. 
A panela que nos cozinhava eram feitas de barro, o prato era de barro, as 
tigelas eram de cuia da árvore de cuieira18, não tinha tanta novidade como 
se tem hoje. Na saúde as coisas eram muito atrasada, não se tinha filho em 
hospital tudo era na casa com a parteira e as maioria das doenças eram 
curadas com remédio caseiro e a gente não se cuidava muito com remédio 
porque nesse tempo quase não existia isso, agente se cuidava mais com o 
(curandeiro) o pajé que nós chama. (Dona Severiana). 

 

A distância das ilhas da região até a cidade, faz com que os ribeirinhos, 

pescadores ou agricultores, utilizem elementos naturais com ação fitoterápica, no 

qual o registro é feito através da oralidade, quando indagados os depoentes, dizem 

que seus avós já exerciam determinada ação com a finalidade terapêutica. 

 

3.2 As comunidades de pescadores e o ouro preto da Amazônia: açaí e 
atividade pesqueira 

 
Na dieta dos pescadores, o açaí é presente, fruto da atividade extrativista 

da região, Na comunidade, quando há o período de defeso (reprodução natural das 

espécies, havendo diminuição ou supressão), das espécies de peixes, e/ou 

camarão, nesses períodos os pescadores devem fazer uso de formas 

complementares de renda para suprir as necessidades da pesca, entre elas, 

destaca-se o extrativismo do açaí. Jovens adultos e crianças, pescadores, 

conhecidos como peconheiros, exercem a retirada açaí (Euterpe oleracea), uso da 

                                                
17Também conhecida como mercearia, local da venda de diversos produtos. 
18Crescentia cujete, sua poupa interna era usado pelos indígenas para induzir o parto. 
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(peconha), por conta da arte utilizada na várzea para retirada dos cachos de açaí, 

das árvores. 

 
Figura 6 – Cadeia produtiva do açaí na comunidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 
Quadro 1 – Características de elementos de fauna e flora na região 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 
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A Amazônia é uma região com enorme potencial produtivo pesqueiro, 

devido a condições hidrográficas favoráveis a esta atividade, como a diversidade de 

mananciais piscosos disponíveis (rios, lagos, furos, igarapés, Paranás) e a 

diversidade ictiológica de crustáceos e moluscos presentes nestes mananciais 

(FURTADO, 1993). Coexistem na Amazônia 6 modalidades de pesca (Pesca 

artesanal, Pesca industrial, Pesca de subsistência, Pesca ornamental, Aquicultura e 

Piscicultura), que envolvem dinâmicas sociais e econômicas diferenciadas, 

permitindo usos e apropriações territoriais igualmente antagônicos. Deste fator surge 

a preocupação em se discutir estratégias que permitam a continuidade da atividade 

pesqueira na região, levando em consideração os diversos agentes sociais 

envolvidos nesta atividade e a importância econômica que a atividade representa 

para a região e para a economia familiar da população que tem na pesca a sua 

principal fonte de renda e de proteínas (CRUZ; ALMEIDA, 2009). 

Na região do estuário, a pesca, juntamente com a exploração de algumas 

espécies de árvores frutíferas, principalmente o açaí são a base da economia local e 

a diversidade de atividades exercidas pelas famílias surgem como estratégias para 

enfrentar a sazonalidade dos recursos. As relações território-ambientais 

desenvolvidas pelos pescadores irão levar em conta toda essa dinâmica natural, 

onde a sazonalidade dos recursos disponíveis propicia à eles um modo de vida 

particular sendo a polivalência (diversidade de atividades produtivas) também uma 

característica dos pescadores artesanais do estuário amazônico, que se dedicam à 

captura de peixe, camarão e à coleta de açaí  

Portanto, na economia familiar da população ribeirinha da Amazônia, a 

pesca artesanal demonstra ser fundamental (PARÁ, 2008) e fazem-se necessárias  

estratégias que permitam a continuidade desta atividade de modo a garantir tanto a  

atividade econômica quanto a manutenção dos estoques pesqueiros.  

A pesca artesanal, principal atividade realizada pelos pescadores, é 

praticada por membros familiares, utilizam instrumentos relativamente simples para 

sua execução como redes de linhas, anzóis, armadilhas, como, o curral e o matapi. 

Devido à grande importância conferida à pesca para essa comunidade, sabe-se que  

pescadores apresentam um conhecimento peculiar em relação à ecologia e o 

comportamento da diversidade dos peixes e de outras espécies aquáticas que 

exploram, como comportamento e a classificação dos grupos das espécies que 
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estes capturam. Implica também na forma como o ambiente se relaciona com a 

população.  

As relações entre o conhecimento ecológico e o conhecimento local 

devem ter um olhar voltado para o ser humano e sua organização social durante a 

história, pois assim entenderemos como as pessoas estão relacionadas com seus 

ecossistemas, e nessa junção encontra-se o saber ecológico, observado e 

concretizado na prática de manejo dos recursos naturais. Desse modo, os saberes 

ecológicos das populações humanas são produtos de um processo adaptativo e 

interativo com os ecossistemas e de diferentes percepções sobre a natureza.  

A atividade pesqueira encontra-se dividida em diversos ramos, porém e é 

possível ver a influencia da pesca artesanal em pleno contraste com a pesca 

industrial por apresentar características bastante diversificadas, tanto em relação 

aos hábitos, mão-de-obra, estoques pesqueiros, e às técnicas de pesca que são 

utilizadas.  

 
Figura 7 – Do pescador ao consumidor 

 
 Fonte: Pesquisa de campo. 

 

No fluxograma é possível observar como a comercialização dos peixes é 

feita pelos pescadores, atravessadores (comumente chamados marreteiros) até 

chegar as feiras da região. Esse atravessador na região do baixo Tocantins é 
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conhecido como balanceiro, e vendo o pescado que vem da região das ilhas para os 

pescadores locais. 

Abaixo apresento as características de duas espécies comuns na 

atividade dos pescadores da região e como os pescadores narram o seu 

conhecimento sobre elas.  

 

Mapará (Hypophthalmus marginatus) 
 

Sobre esta espécie se desenvolve uma pescaria tradicional chamada 

"borqueio", a qual é executada com duas redes grandes, puxadas por uma "turma" 

de cerca de 15 pescadores. Este método se aplica, sobretudo, sobre os peixes 

jovens que sobem lentamente o rio em cardumes entre os meses de fevereiro e 

outubro. O desenvolvimento de técnicas de pescar “mais avançadas”, como a 

malhadeira, o puçá, tem proporcionado maior facilidade para capturar o peixe. 

Maura, na comunidade do Tucumanduba, descreve como é feita a pesca de 

bloqueio do mapará: 
 

Aqui na frente! Nessa Bahia, bloqueia aqui, bloqueia fora. Os taleros, 
andam com uma tala e dcom chumbo em uma linha pra poder achar o 
mapará. Quando acham, chamam os taleros que vão na frente nos casco, e 
vai no outro casco, as rede com os trabalhador. É seis trabalhador em cada 
casco, um do lado do outro. Na hora que eles bloquiam, eles façam a roda 
grande, cercam o mapará. Aí depois eles só pulam pra ir traçar o bloqueio. 
Jogam a rede pra formar um círculo. E depois pegar os peixes. Eles venho 
pra passar uns dois dias, as vezes sábado e domingo. A turma. Tem gente 
que vem de fora! Ajudar, daí o dono da turma da uma bóia pra eles. 
Aqui na frente! Nessa Bahia, bloqueia aqui, bloqueia fora. Os taleros, 
andam com uma tala e dcom chumbo em uma linha pra poder achar o 
mapará. Quando acham, chamam os taleros que vão na frente nos casco, e 
vai no outro casco, as rede com os trabalhador. É seis trabalhador em cada 
casco, um do lado do outro. Na hora que eles bloquiam, eles façam a roda 
grande, cercam o mapará. Aí depois eles só pulam pra ir traçar o bloqueio. 
Jogam a rede pra formar um círculo. E depois pegar os peixes. Eles venho 
pra passar uns dois dias, as vezes sábado e domingo. A turma. Tem gente 
que vem de fora! Ajudar, daí o dono da turma da uma bóia pra eles. 
 
 

Pescada Branca  
 

Segundo as informações dos peixeiros19 a pescada branca 

(Plagiossimum squamossimum). A coloração do corpo é cinza metálica com uma 

                                                
19Vendedores de peixe da região. 
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mancha preta na base da nadadeira peitoral. Para o pescador de pescada branca o 

conhecimento do aspecto morfológico, a captura da espécie: 
 

Na pescada branca a gente joga a rede umas 4 da tarde, a gente puxa 
umas 7 da noite, no período que a pescada buia, o tempo da safra dela dá 
nesse período, nós temu um pesqueiro aí! dessa pescada branca,é um 
pesqueiro que tem aí nos dia que a gente tá pescando sai uns 20 ou 30 
embarcações pra pega essa pescada. Nós sai entre 14:30 e 15:00h pra 
pegar essa pescada, quando chega pra pega o ponto, quando chega o 
ponto aí reda. Você sabe quantos pano de rede tem de 100 metros cada um 
barco desse aí? 35 pano de 100 metros dá uma extensão muito grande, tem 
as bóias, ficam tudo buiadinha, quando chega o horário o cara puxa, puxa a 
rede. Agora, já falhou, mas já chegou vez de nos começa a desmalhar rede 
21:00hda noite e para 04:00 da madrugada, diretamente os barcos saiam 
cheinhos. Agora tem muito pescador! Todo mundo pega um pouquinho, 
mas de primeiro logo, que eu comecei, quando nós comecemu a pesca, nós 
tinha 20 pano de rede, hoje pra pegar mais de 6 basqueta, a gente mete 
quase que 50 panos, então 50 pano de rede, dá umas 2.500 braça de rede, 
a mão corta toda, desmalhar a pescada ela corta toda a mão da gente. A 
safra começa de junho em diante. Agora já tenho meu comprador já certo. 
Eu já vendo pra alguem que vai retalhar lá, na cidade! (Pescador da 
pescada branca). 

 

Há uma diversidade de espécies de pescado na região, abaixo uma lista 

das principais espécies e seus nomes científicos: 

 

Quadro 2 – Nome comum e cientifico de alguns peixes da região 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Pesquisa de campo. 
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A observação diária das espécies de pescadores traz denominações 

sobre as estruturas anatômicas do pescado, eles usam a sabedoria popular para 

descrever as estruturas. 
 

Quadro 3 – Comparação das características morfológicas dos peixes 
CARACTERES CITADOS PELOS 
PESCADORES DE ABAETETUBA 

CARACTERES CITADOS 
PELATERMINOLOGIA CIENTÍFICA 

Olho Olhos 
Cabeça Cabeça 

Boca Boca 
Bochecha Opérculo 

Galha de baixo Nadadeira peitoral 
Barriga Região ventral 
Costa Região dorsal 
Corpo Região do tronco 

 Galha de cima Nadadeira dorsal 
Passarinho (guia) Nadadeira adiposa 

Rabo Nadadeira caudal 
Fonte: Adaptada trabalho de campo. 

 

Na figura 8, as informações fornecidas pelos pescadores em relação às 

estruturas externas presentes na dourada (Brachyplatystoma rousseauxii), com as 

descritas pela literatura cientifica.  
 

Figura 8 – Detalhes morfológicos de uma espécie de peixe 
(Dourada-Brachyplatystoma rousseauxii) 

 
Foto: Maués e Paiva (2012 ), adaptada. 
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O conhecimento que os pescadores tem acerca da morfologia dos peixes, 

é fruto do contato diárias, e do repasse das experiências dos mais velhos. A forma e 

a estrutura do pescado são definidas pelas observações. Tal observação denomina 

qual o hábito alimentar da espécie, a localização das áreas de pesca. 

 
3.3 Encantamento nas pescarias: imaginário dos pescadores respeito a 
natureza 
 

Para os pescadores artesanais ensinar a pescar é importante, entretanto, 

conhecer os riscos, que circundam a atividade faz a diferença, por isso justificam a 

participação dos filhos desde cedo com os pais na atividade, para aprenderem como 

se defender de riscos dentro dos igarapés e das matas, que o circundam, assim 

como o respeito ás espécies ao entrarem na água ou circularem e/ou capturarem 

fauna e flora na floresta. Eles descrevem lendas comuns da região amazônica, como 

a do Boto, e da Cobra Grande, que segundo os pescadores, acontecem desde que 

não se respeite as espécies. A concepção de folclore dos pescadores auxilia na 

preservação natural de algumas espécies de fauna e flora. 
 
[...] Ele não chega perto do anzol. A cabeça ele não come, chegando uns 
quatro dedo pra chegar na cabeça ele deixa. Ele é sabido. 
O pretinho, ele cerca a gente, a história de vida, das pessoas, ele adivinha. 
Aqui tem o boto malhado e o pretinho. O pretinho não é malino, mas o 
malhado. O pretinho cerca o malhado, pra não chegar na gente. Ele não faz 
mal.! Ele acompanha, se exergar uma mulher, ele acompanha mesmo, ele é 
igual a uma pessoa, assobia, se e ele for boto é igual a um homem, se for 
uma bota é igual a uma mulher. Já peguei muito boto, ele sendo 
Na rede de frente a Baía 
Sempre acostuma Quando nós puxemos essa rede, buió pra mais de 1000 
boto. Aí meu filho, depois que nós soltamos essa bicha ele desapareceu. 
Tem lugar que fica meio feio pra gente. Meu pai conta que já viu! Ele já 
correu em cima da cobra, em cima dele e do meu irmão, era a cobra 
grande, foi lá defronte de Beja. Antigamente, era muito perigoso, não tinha 
hora pra ele, naquela época não existia motor, só canoa a remo e a vela, 
então o mar era Carmo. Hoje, pode não existi o bicho fica com medo, ele se 
afugenta. 
Teve um tio nosso, que tava com ele, quando ele se livraram, já tava na 
beira, ele se ajoelhou, e disse pro meu pai, que o dia que alguém visse ele 
no mar pescando, ele podia dizer, chamavam ele de Pretinho! E daí podia 
dizer o pretinho tá doido. Sabe que ele, fez, quando ele veio de lá, passou 
uma semana doente, daí ele agarrou e se despediu dele (pai de seu Paulo) 
e disse: se tu quiser pára, eu acho melhor procurar outro serviço, e isso aí 
não é vida. E olhe, ele morreu e num voltou mais pra Baia, foi embora pra 
Belém, num pescou mais. Nessa época o mar era calado. No mar tem muita 
coisa! (Seu Paulo, pescador). 
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Para os pescadores, a associação do mamífero, Boto (Inia spp) é um 

elemento importante para as pescaria, que em alguns momentos interfere de forma 

negativa ou positiva. Seja para alimentar-se dos peixes nobre ou para proteger as 

embarcações. A relação dos aspectos morfológicos referente a  anatomia da 

espécie, comparadas aos humanos inserem o animal em uma concepção de 

folclore. A quase inexistência de hábitos alimentares, utilizando a espécie, faz com 

que o pescador possa preservá-lo.  
 

3.4 Memórias coletivas: importância de mutirões, organização dos líderes 
comunitários para as comunidades pesqueiras 

 
Furos, canais e igarapés, circundam a região das ilhas, a vegetação abri 

caminho nas águas, orientando os horários e tipo de embarcação que devem 

circular nos rios da região. Nesse cenário, observei o papel dos multirões, para as 

comunidades, o coletivo organiza as ações sejam nas festividades religiosas ou no 

cotidiano, ou na atribuição das pescarias ou de movimentos sociais. 
 

Figura 9 – Avenidas líquidas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Uma cultura coletiva, que proporciona aos pescadores, e ribeirinhos um 

espaço de convivência e respeito. 
 
A cultura como conhecimento e o conhecimento como cultura são a 
dialética que movimenta, interage e dá sentido à vida e às práticas na 
pesca, que, por sua vez refletem-se em saberes que, pautados pela 
tradição, permitem aos pescadores se relacionem com o meio onde estão 
inseridos de maneira íntima, proporcionando a criatividade e a sabedoria. 
(MORAES, 2007, p. 90). 
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As ações coletivas realizadas pelos ribeirinhos vão desde a compra dos 

alimentos , pelo caminho líquido e pelo fluxo das águas, orientado nas marés. 

Abaixo a imagem de um pescador, que traz da cidade parte o alimento para alguém 

da ilha. 

As ilhas de Abaetetuba são carinhosamente chamadas pelos moradores 

de “sítios”, relativo ao local de descanso, longe do barulho das cidades, a palavra 

remete a um lugar de sossego, é comum alguns moradores, ou até mesmo alunos, 

permanecerem durante a semana na cidade e aos finais de semana, seguem para o 

sítio para rever seus familiares. 

 

Figura 10 – Comercialização dos ribeirinhos da cidade para as ilhas 

 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Nas comunidades ribeirinhas, o coletivo se organiza, para realizar ações. 

Em visita ao barracão da comunidade participei das ladainhas, rezas feitas para 

preparação do círio. Toda organização, inclusive “parte do que a gente apura na 

pesca, no mês de Agosto é para o Círio.” (pescador). 
 
Pessoal hoje a coleta foi organizada por Maria Cecília e Baixote, na semana 
que vem, vamos fazer a ladainha, no horário que a maré vai dá, quando ela 
estiver alta vocês podem vir que vamos estar esperando! Não esqueçam do 
nosso bingo, está sendo vendido ali atrás por nossos secretários. Vamos ter 
um multirão, na segunda! Apartir das 10h da manhã, para pintura e 
organização do barracão para o círio. (Secretário da comunidade). 

 
Na capital paraense as preparações para a festividade do Círio começam 

antes da procissão, no mês de agosto, peregrinações de casa em casa, procissões 

nas ruas até a grande festa em Outubro. Nas Ilhas de Abaetetuba, essas 

peregrinações acontecem em caminhos líquidos, chegam-se de barco ou de canoas   
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no barracão, semanas antes do círio. É chegada a festa, cada membro da 

comunidade, dá um pouquinho, seja pescador ou pescadora, e quem pode, ajuda! 

Tudo lindo e arrumado, a procissão inicia. O trajeto peregrino, para Nossa Senhora 

do Livramento, sai da igreja na comunidade Ilha Tabatinga, e percorre os rios, 

acompanhada das embarcações (CECÍLIA, 2010). Rezas, demonstrações de fé e 

respeito, lágrimas e um forte emoção enche o peito de quem faz parte da festa. 

A procissão encerra! as canoas ou embarcações (rabetas, rabudos) 

chegam à comunidade , momento que chamamos a chegada do círio. Toda 

procissão é feita sobre as águas, cânticos e orações derramam benções de fé sobre 

os moradores, no final um grande banquete é oferecido aos fiéis, fruto do trabalho 

coletivo e dos mutirões feitos para arrecadar fundos para a festividade de nossa 

senhora.  Abaixo a figura retrata trechos da procissão! 

 
Figura 11 – Chegada do círio a festividade na comunidade Ilha Tabatinga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa de campo. 
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4 MEMÓRIA LÍQUIDA: PRÁTICAS CULTURAIS E EDUCATIVAS DE 
PESCADORES 

 

“Filho de peixe, peixinho é”! um ditado popular que nos ajuda a 

compreender as práticas culturais e educativas dos pescadores e pescadoras. Neste 

capítulo, apresento como os profissionais da pesca ensinam as habilidades de 

captura, manuseio, tecnologia pesqueira a seus parentes. 

A história da educação ribeirinha é recontada através das memórias de 

pescadores que em meio a rios, fauna e flora, no silêncio das águas, sob influências 

climáticas de grandes ou baixas marés, falam de educação, e através dessas 

narrativas reconstroem e ressignificam saberes necessários para ensinar e 

aprender. Sendo Abaetetuba uma região histórica e cultural para o Estado do Pará, 

possuir uma área de forte influência pesqueira e com o número expressivo de 

moradores ribeirinhos, a educação nas ilhas faz-se presente, entretanto é no 

contexto das memórias, que busco reconstruir a história da educação em um dos 

arquipélagos amazônicos, no ato de lembrar vários documentos escritos, narrativas 

são registros grandiosos no contexto da educação amazônica. 

 

Quadro 4 – Perfil dos professores no passado nas comunidades 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Pesquisa de campo. 
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Dados estatísticos da Secretaria Municipal de Educação do município, 

demonstram que nas ilhas a divisão das turmas é feita por Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e EJA (Multi Seriado e Multi Etapa). “A multissérie oportuniza o apoio 

mútuo e a aprendizagem compartilhada, a partir da convivência mais próxima 

estabelecida entre estudantes.” (HAGE, 2005, p. 46). 

No contexto de educação como práticas educativas: as memórias e 

experiências de docentes, professores e/ou pescadores, sobre a prática educativa, 

de como ensinar e aprender em regiões, nas quais a vida é orientada pelas marés. 

Fontes primárias de reconstrução deste passado educacional são escassas, e quase 

inexistentes, neste sentido as narrativas orais e histórias de vidas auxiliam a 

reconstrução da história educacional na Amazônia. 

Estudar as narrativas de pescadores que também são professores, em 

convívio diário com a natureza, demonstra a dinamicidade do ensino multisseriado, 

pois ao se relacionarem, trocam experiências e saberes que poderão traduzir uma 

aprendizagem coletiva, porém este fato isolado, não é indicativo para um ensino de 

qualidade. Todavia, considera-se um avanço educacional nas Ilhas, pois somente no 

presente a educação fez presente, nas ilhas deste estudo. 

Ao falar da permanência desses sujeitos no campo, o ensino de 

pescadores na localidade, proporciona, que estes trabalhadores, dependentes da 

água e das marés para realização de seu trabalho, agora possam estar em contato 

com a educação formal.  

A formação do ser humano não depende somente da educação formal , 

há também vida social, todavia essa formação vai muito além de um saber escolar 

sistematizado, o ribeirinho possui uma identidade cultural que precisa ser valorizada, 

respeitada e trabalhada no processo de ressignificação do conhecimento. A prática 

adotada no contexto escolar ribeirinho deve considerar seus conhecimentos. Assim, 

é importante destacar que a família e a comunidade tem um papel fundamental na 

participação escolar, e a escola precisa também estar situada na vida familiar dos 

educando, para que haja um diálogo permanente e contextualizado da realidade 

social da comunidade. 

Refletir a educação, além das formas metodológicas tradicionalmente 

construídas no contexto escolar é estabelecer relações com o histórico de vida, e 

com as ações de políticas públicas. 
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4.1 História de vida de pescadores e pescadoras 
 

Reflexo, cultura e transformações sócio ambientais na comunidade 

Tabatinga estão presentes na memória de grandes conhecedores, Seu Dário e Dona 

Severiana, velhos pescadores, tem lembranças serenas e saudosas de hábitos 

ribeirinhos, utilizam com graciosidade, a narrativa oral, para destacar a vida e como 

o contato com a natureza, auxilia no crescimento de homens em mulheres 

ribeirinhos da Amazônia Paraense, um conhecimento que transpõe a genética do 

conhecimento, no qual práticas pesqueiras, são repassadas através da observação 

e pela oralidade. 
 
Eu acho que a violência aumentou muito, por que apareceu, muitas coisas 
novas, como motor, antigamente não existia motor e as pessoas usavam 
canoa grande a vela, rádio não existia só instrumento de assopro nas 
festas. Quando apareceu o primeiro rádio foi uma admiração danada 
agente!,pensava que o homem que falava estava mesmo dentro do radio, 
televisão então isso nem se falava. (Dona Severiana). 

 

 Na região das ilhas, as informações via radio são fundamentais, e 

presente até hoje, facilitam a comunicação da cidade para região. Quando se fala 

em divulgação, hoje em Abaetetuba, a rádio guarani FM, faz a cobertura, transmite 

as informações as ilhas mais distantes.  

 

Figura 12 – Filho de pescador na pesca de camarão 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fonte: Pesquisa de campo. 
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Pesca de Homens e Meninos: Aprender com os pais, desde cedo, faz do filho de 

um pescador, um aprendiz, seja no conceito da pesca, como na colocação dos 

matapis. Crianças usam os furos dos igarapés para trazer o sustento recolhido no 

final do dia, caminhos e avenidas se abrem para os pequeninos. O pai ensina, e 

quando diz que seu filho, já vai lá fora, é por que sabe que o jovem pescador 

aprendeu a manusear artes de pesca e lidar com a atividade pesqueira 
 
Meu pai era lavrador. Quando eu era Zinho, eu estudava, estudei até a 3ª 
série e aí eu fazia muita roça com ele, aí nós trabalhemu uma vida inteira na 
roça nesse tempo era tudo dificultoso, aí nós paremu. Meu pai era Neto 
Rodrigues, um dia ele me disse bora mudar nossos planos. Ele disse: o que 
meu filho? Foi um velho que me ajudou muito! Ele disse umbora pescar, foi 
quando nós começamu, compremu esses matapi aqui! Ele pescava assim 
numa turma, dentro de uma montaria, ele e o neto dele que nós criemu 
desde a idade 8 mês. Eu pescava em outra turma eu pegava o camarão e ia 
vender. Daí eu continuei a marretar! (homem da pescada branca). 

 

Pesca de Mulheres: O papel de homens e mulheres é diferenciado,  as mulheres 

tem  na maioria das vezes, tarefas atreladas as questões domésticas e pesca de 

subsistência, já os homens ao trabalho para pesca artesanal como grandes 

embarcações .  

Minha rua é meu rio!  Local no qual as crianças expressam sua 

criatividade para brincar, usam a floresta como elemento imaginário de fantasia e 

diversão. 

 

Figura 13 – Crianças brincando na comunidade 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

O imaginário criativo das crianças, que ao brincarem nas águas, usam 

como momento de descontração e criatividade, ao fazer um barquinho navegando 
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na maré a criança ribeirinha cria seu espaço de lazer e sabedoria, as ruas líquidas 

ensinam aos pequenos a arte da natação e o convívio direto com a natureza, fazem 

deles observadores dos fenômenos de cheia e seca das marés. 

 
4.2 Memória de pescador: a história da educação na visão dos pescadores 

 
Uma das funções principais do historiador da educação é compreender 

esta lógica, de múltiplas identidades, por meio da qual se definem memórias e 

tradições. Na construção da história os atores são sujeitos sociais, dotados de 

opiniões, segundo Aranha (2006). 

Na construção social a história de um lugar, busca nos sujeitos inseridos 

no contexto das águas suas experiências, como seu modo de viver, sua 

religiosidade e misticismo, os quais devem ser respeitados e analisados na 

concepção de troca de saberes, sobre comunidade e pesquisadores. 

Em meio a grandes transformações sócio-educacionais no século XX, nas 

Ilhas, elas tende a chegar depois de anos de espera, sendo possível, através de 

empenho de educadores sociais, termo que utilizo para descrever os atores sociais, 

que contribuíram para educação em um lugar, distante da cidade, até mesmo do 

chão de areia, mas foi em cima das águas que esses pescadores aprenderam a 

entender a função social da educação, muitas vezes, mas doutrinadora  do que 

educadora! 

Nestas linhas retrato a educação na memória de seu Paulo e seu Dário. 

Ambos conhecedores da região. Estudantes em períodos e locais diferentes da 

região de Abaetetuba. Um no final da década de 40 e o outro na década de 70. 

Entretanto, como podem períodos distintos, convergirem em aspectos históricos da 

educação. A memória é sim, um trabalho sobre o tempo, mas sobre o tempo vivido, 

conotado pela cultura e pelo indivíduo (BOSI, 2003). 
 
Nessa época não tinha escola o estudo era particular agente pagava 10 
tustão por mês e começava pela cartilha do ABC. Cartilha do povo, aí tinhao 
1º livro, o 2.º livro em diante, tinha te paleógrafo, só que era muito difícil pra 
nos estudar porquê nós tinha que trabalhar no roçado de cana, cortar 
seringueira, metrar lenha era muito serviço. O estudo era assim que era 
antigamente a nossa vida, muitas coisas era catecismo, e sábado era a 
sabatina (o argumento de tabuada)  
Então era assim que era antigamente a nossa vida, muitas coisas eram boa, 
mas muitas coisas eram muito ruim, principalmente, porque as coisas eram 
muito atrasado só que hoje não existe mais o respeito que existia 
antigamente. 
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Na moradia dos ribeirinhos é comum encontrar barcos ao lado das casa nas 
garagens, como nas moradias urbanas, que se movimentam de acordo com 
o movimento das marés, na maioria das áreas e dependendo do tamanho 
das embarcações. (Dona Severiana). 

 

Pensar na memória coletiva aproxima fragmentos espaciais da realidade, 

em alguns momentos comparados as fontes primárias, porém em outros, valem-se 

das lembranças. Nestes lugares o termo “desemburrar”, fez parte não só, da lida 

diária, mas de elementos do contexto educacional. Não haviam boletins e quaisquer 

outros registros educacionais. Reflexos de uma educação, baseada, nas primeiras 

letras. E quais letras seriam estas? As que se apresentavam em cartilhas e livros. 

Haviam, metodologias específicas, para professor mostrar aos alunos como faziam 

cálculos matemáticos, justificados pela prova dos nove. A tabuada decorada e a 

palmatória, traduzia o rigor do ensino. 

Morador a mais de 40 anos da comunidade, Seu Paulo, trabalha na pesca 

artesanal, nos conta o que foi e o que representa para ele a educação formal. E 

como, hoje ele a ver para formação de seus filhos.  
 
[...] Eu ia buscar meu professor, pra me desemburrar, mas era complicado. 
A gente, tinha e ainda tem uma lida pesada na pesca, eu estudava, mas 
não aprendia muito! Hoje, é bom ter uma escola aqui dentro da Ilha pra os 
filhos da gente estudar. Sabe, eu me orgulho de ter ajudado a fazer uma 
escola pra meus filhos, pois não aguentava ver, minha menina sofrendo 
com dor no peito. Por quê pra chegar na escola, us meninos se 
embrenhavam nessa lama, pra chegar até a casa da professora Inês! E 
quando! A maré darvarta! Eles chegavam aqui todo molhado. Muitas vezes, 
nós estava pescando e não tinha como busca, eles pela beira da Ilha pra 
não se molharem [...] 

 

A realidade educacional para muitos ribeirinhos da comunidade Tabatinga 

é retratada, desta forma. O tempo da memória é social, não só porque é o 

calendário do trabalho e da festa, do evento político e do fato insólito, mas também 

porque repercute no modo de lembrar. Uma lembrança pessoal que marca, e dar 

direito ao pai querer educar, e com seu próprio trabalho organizar espaços para 

aprendizagens de seus filhos. 

 Seu Dário, um pescador aposentado por conta das dores na costa, Com 

seus 81 anos mostra com saudosismo, o livro em que estudou na década de 40, 

guarda com carinho, o livro no qual aprendeu. 
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Figura 13 – Documentos pessoais Seu Dário 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

Fonte: Pesquisa de campo e Carvalho (1942). 

 

Segundo Seu Dário: “Nós prendia o abecedário, e depois, aprendia os 

livro de leitura! Eu estudava, tinha todas as matérias!!!” “A memória, onde cresce a 

história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente 

e o futuro.” (LE GOFF, 2003, p. 477). 

Mesmo, com o estudo nos livros, não havia boletins, logo mesmo que 

aprendesse, não haviam documentos escritos que comprovassem a educação 

formal, uma vez que seu Dário também aprendia com professores itinerantes, que 

uma vez ao ano iam ao barracão de palha da comunidade para ensinar. 

Para o pescador, seu livro foi seu companheiro inseparável desde os 10 

anos de idade. Da aprendizagem sistematizada no certo e errado, no sim e no não. 

Ao tecer fontes tão memorialísticas no contexto, educacional, é possível verificar 

como o fio condutor da memória reconstrói a história da educação. 
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4.3 Memória docente 
 

  Figura 14 – Crianças chegando à escola da região 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Ensinar, nas Ilhas requer responsabilidade e dedicação. Iremos navegar 

nas memórias de Dila pescadora e professora, moradora da ilha Sirituba, há mais de 

30 anos. Ela nos conta como aprendeu e como ensina na localidade. E por ser 

moradora da Ilha, desde menina, a prática na sala de aula, é mais interativa, pois 

alguns são seus conhecidos, outros parentes, e outros colegas de profissão, logo, 

ensinar envolve a troca de saberes entre educador e educando numa relação 

dialógica, em que ambos apreendem com a prática, do cotidiano ou de sala de aula. 

Mulher de traços finos, mais coma firmeza, de conhecimentos sobre 

educação e pesca que reconstrói uma história de educação na Amazônia paraense, 

a delicadeza, de mãe, esposa, professora, e pescadora, a faz conduzir, todos os 

dias, em sua canoa o desejo de ensinar e aprender. Dila conta, que sua caminhada 

na educação, foi difícil! E como muito ribeirinhos, que sem acesso a escola nas 

Ilhas, ela conseguiu concluir o ensino médio em magistério. A riqueza da pesca na 

região é evidenciada, porém a professora afirma: 
 
Pra você ser pescadora, você tem que saber como colocar, sua rede, como 
arredar no final do dia, colocar o matapi, pra pescar camarão, e isso não é o 
suficiente se a maré for de lanço, aí não da pra nada, é colocar e tirar o 
matapi do jeito que entrou na água. [...] taqui! meu matapi, eu que fiz. 

 

Na afirmação acima, a professora, demonstra parte do cotidiano da pesca 

e de como é difícil a educação nas ilhas, há recorte da substância social da 

memória, que o modo de lembrar é individual, tanto como social, descrevendo 
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aspectos do cotidiano da pesca, que cedo o pescador, vai ao comércio para venda 

da pesca do dia anterior. 

As expressões da pescadora demonstram conhecimentos sobre a pesca, 

o contexto geográfico, ao falar de rabeta (canoa motorizada, de pequeno porte, 

comum na região, para tráfego de pessoas e mercadorias. E matapi (armadilha em 

forma de cone cilindro, que se assemelha como o covo do Nordeste, pois é fechada 

por dois cones, sendo que cada lado contém uma abertura em forma de funil para 

que o camarão entre e não consiga sair. A matéria-prima para sua construção são 

talas de jupati (Raphiataedigera), uma palmeira da floresta amazônica. A farinha de 

babaçu é utilizada como isca; coloca-se uma porção de farinha envolvida numa folha 

para a armação da boneca, denominação dada pelos ribeirinhos à isca pronta a ser 

utilizada. Já a maré de lance (grandes máres, que na região amazônica, elas vêm 

com força de ventos no período de janeiro a março, impedindo que pequenos 

crustáceos como o camarão sejam aprisionados nos matapis). 

A espécie de camarão que Dila se refere, nesta entrevista, é o camarão de 

água doce (Macrobrachium amazonicum), comum da região da Ilha. As informações 

sobre a atividade foram presenciadas inúmeras vezes. Inclusive, registra que parte 

de sua renda mensal, vem da pesca, ela faz da pesca a retirada das redes de 

determinados locais para captura do pescado, e o beneficia (captura, fileta e salga o 

pescado para venda).  

Destaca-se o letramento, que pode ser definido segundo Soares (2003,  

p. 53) 
 
[...] o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o 
estado ou a condição que adquiri um grupo social ou um indivíduo como 
conseqüência de ter-se apropriado da escrita”. Estará presente elementos 
do conhecimento, aplicado para ensinar, na década de 70, e hoje, com a 
presença de Escola na Ilha. 

 

O professor da Ilha Tabatinga, na década de 70, foi seu Ceará, e diz ter 

muito trabalho, para ensinar os alunos, que iam buscá-lo no trapiche, de canoa em 

frente da cidade, para levá-lo até a ilha. Ele se autodenomina “[...] Eu era o 

doutrinador! Ensinava, a matemática e a prova dos noves, Meu aluno! Era pescador, 

aprendia até a passar troco [...]” 
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Quando indagado, sobre a sua sala de aula. Seu Ceará: “Minha sala de 

aula, era a casa dos alunos, a cada mês ficávamos em uma casa diferente. Quem 

tinha interesse pagava e eu ensinava!” 

Evidencia-se nas lembranças a compreensão das experiências passadas, 

através de reconstituições do tempo, o qual foi capaz de fazer, podendo ser 

confirmado ou diferenciado, diferenças e semelhanças por que são memórias de um 

tempo histórico, no qual ensinar as primeiras letras era aprender a desenhar o 

nome, e os números. Porém, só seria possível, quando se chegava aos pescadores. 

Pelos caminhos líquidos da comunidade. 

Atualmente na Ilha de Sirituba, Dila afirma: “É muito gratificante, pois 

ensinar o pescador com anos de experiência é aprender todo dia”, mas que não é 

fácil, pois ela se ver “sozinha” em sala, com alunos de 1º e 2º ano/920 que precisam, 

aprendem a ler, e outros precisam avançar de séries, fala que ao realizar o 

planejamento educacional de suas atividades, pensa nas duas séries, e como vai 

utilizar a retórica e conhecimentos dos pescadores, em sala de aula. 

Leitura e escrita formam juntas um diferencial no processo de ensino-

aprendizagem que alguns denominam de letramento. Processo pelo qual, os 

indivíduos iniciam em seu convívio familiar e se perpetua para os demais estágios 

da vida. Esse processo de alfabetização deve ser contínuo, dentro e fora da sala de 

aula. 

Uma das maneiras que utiliza para falar de educação ambiental com os 

grupos foi sobre os resíduos de pescados que após pescados não podem ser 

descartados na natureza, que devem servi de alimentos a outras espécies, ou 

utilizados de outras maneiras para sustentabilidade ambiental, ao ouvir seus alunos 

comentando: “quando venho da pesca, não quero nem saber, o que sobra, já vendi 

meu peixe, jogo, tudo nas águas, papel, sacola...” leitura de mundo associada à 

realidade de sala de aula, evidenciando seu contexto interdisciplinar como ressalta 

Luck (1998, p. 53). 
 

 Cabe agora, pois, estabelecer um sentido mais abrangente, aprofundado e 
significativo às experiências pedagógicas, para as quais a 
interdisciplinaridade muito tem a contribuir. Isso porque a realidade coma 
qual o ensino propõe-se a levar o aluno a conhecer. É um fenômeno 
múltiplo, diversificado, e todos os conhecimentos e interpretações, enquanto 
só explicam uma parte da realidade, permanecem sempre inacabados.  

 
                                                
20Refere-se a alfabetização e primeira séries,no ensino regular de 9 anos. 
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E ao falar em aprender, serão considerados os diversos saberes, pois 

estes sujeitos estão inseridos num contexto letrado, se considerarmos que alguns 

podem ou não saber ler e escrever, porém podem deter habilidades em suas 

atividades pesqueiras que transcendem o conhecimento acadêmico.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observando que a pesca é uma atividade extrativa e que varia ao 

decorrer do ano, é necessário analisá-la com caráter humanístico, assim como sua 

análise, demonstrando que o conhecimento pode ser construído com a troca de 

experiências, uma vez que esta atividade já faz parte da história cultural de 

Abaetetuba. 

O presente trabalhou centrou nas práticas culturais e educativas de 

pescadores das Ilhas de Abaetetuba Pará. A primeira análise deu-se sobre o 

histórico da pesca artesanal e participação dos pescadores; o segundo sobre o 

modo de vida ribeirinho e suas práticas de ensinar e aprender com a natureza, em 

especial pescadores e pescadoras artesanais das ilhas, o terceiro ponto descreveu 

como a prática educativa é presente tanto na educação formal quanto na informal, 

registrando a realidade dos atores sociais da Amazônia, pois para terem acesso a 

educação escolar, necessitam ter como aliado a natureza, que os guiam para o 

ambiente escolar, se é de barco motorizado ou de canoa a remo, por conta das 

marés, que hora estão em alta permitindo fluxo de barcos de grande porte, e se em 

baixa, permitem o acesso com canoas a remo, e quando não o tráfego é por 

caminhos líquidos, repletos de seres bentônicos, característicos da fauna aquática 

da região. 

Ao analisar a prática educacional, e a condução do processo educativo na 

região amazônica, no passado e presente traz mudanças significativas, a respeito do 

conhecimento e da prática pedagógica, mesmo que sem apoio pedagógico eficiente, 

a memória de quem trabalha na atividade pesqueira, reconstrói novos horizontes 

para história da educação no qual, o papel do professor, e do pescador transforma e 

se transforma, em locais de avenidas líquidas. 

Os sujeitos do campo21, não querem sair de suas ilhas, mas almejam 

condições dignas de sobrevivência, para si e seus familiares. Foram considerados 

os diversos saberes, pois estes sujeitos transmitem pela oralidade seus 

ensinamentos, utilizando a natureza com subsídio pedagógico de ensino 

aprendizagem. 
 

                                                
21Populações tradicionais, pescadores, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, agricultores. 
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APÊNDICE B – GLOSSÁRIO 
 
GLOSSÁRIO 
 

Artes de pesca: é a forma como se denominam nas ciências, na engenharia de 
pesca e mesmo na legislação pesqueira os instrumentos ou aparelhos usados para 
pescar, como as redes de pesca ou o anzol.  

Basqueta: local para colocar os pescados. 

Brinquedos de Miriti: Brinquedos feitos a partir do palmito do miritizeiro. 

Buia: movimento característico da bexiga natatória de peixes ósseos que o fazem 
emergir na lâmina d’água. 

Buiadinha: malhadeiras alinhadas, com a parte de isopor sobre a água, para que 
não afundem criando uma barreira na água. 

Canoa: embarcação movida a remo. 

Coleta caranguejo: o método usado na captura do caranguejo-uça, que consiste no 
fechamento das tocas com lama do próprio mangue, impedindo a fuga do animal, 
usando-se então a mão como instrumento para retirada do caranguejo da toca. 

Coleta Manual: pescaria que dispensam o uso dos apetrechos de pescas 
tradicionais.  

Coleta Sururu: Método empregado para a extração do sururu do fundo dos rios.  

Colônia de pescadores: entidade para regularização dos pescadores artesanais. 

Cuieira: Crescentia cujete, sua poupa interna era usado pelos indígenas para 
induzir o parto. 

Curral: armadilha fixa ou móvel, construída em geral por estaqueamento com o 
objetivo de reter peixes no seu interior. 

Desemburrar: ensinar. 

Espinhel: pescaria que consiste na utilização da várias linhas com anzol, amarradas 
espaçadamente, onde se fixam duas bóias em suas extremidades ou na vertical com 
uma bóia e uma chumbada em uma das extremidades.  

Graúda: pescada adulta (tamanho grande). 

Malino: malvado. 

Maré de lanço: maré alta que chega, ultrapassa a média das marés cheias. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_pesqueiras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_pesca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_pesca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Legisla%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instrumento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aparelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_pesca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anzol
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Maré: são as alterações do nível das águas do mar causadas pela interferência 
gravitacional da Lua e do Sol. 

Marretar: levar o camarão das ilhas para a cidade. 

Matapi: arte de pesca utilizada na captura de camarões na região. 

Minou: povoou, aumento de população. 

Miritizeiro: árvore da qual se retira a matéria prima para a construção do artesanato 
em Miriti. Produto tropical extraído de nossas matas, várzeas e beiras dos igarapés. 
Palmeira. 

Pano de rede: nome dado à tela que reveste as artes de pesca, pode ser feita em 
linha de náilon. 

Peconha: artefato usado por apanhadores de açaí para subirem nas árvores, e 
retirarem os cachos. 

Período de defeso: período de defeso de atividade pesqueira é o fixado pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 
em relação à espécie marinha, fluvial ou lacustre a cuja captura o pescador se 
dedique. 

Puçá: rede de nylon em forma de cone ou saco, presa a uma armação fixa circular, 
em madeira ou metal, possuindo uma haste (cabo). 

Rabeteiro: condutor da embarcação (rabeta). 

Redá: puxar a rede do rio para embarcação. 

Rede de arrasto: rede de arrasto de fundo. 

Rede de tapagem:m tipo de rede de espera, confeccionada com fio de algodão e/ou 
nylon multifilamento, com malhas variando de 20 a 30m de comprimento.  

Rede Grossa: malhar maior que 40mm 

Retalhar: vende o pescado na cidade, pode ser um vendedor de peixe do mercado 
ou alguém que compra e revende. 

Ribeirinhos: populações tradicionais que residem nas proximidades dos rios e têm 
a pesca artesanal como principal atividade de subsistência e cultivam pequenos 
roçados para consumo próprio. 

Sujeitos do campo: populações tradicionais, pescadores, indígenas, ribeirinhos, 
quilombolas, agricultores. 

Taberna: também conhecida como mercearia, local da venda de diversos produtos. 

Tarrafa: rede de encobrir que se abre quando lançada, formando um círculo e se 
fecha naturalmente quando recolhida.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gravidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
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Terra firme: ocupam terras não inundáveis. 

Várzea: uma planície sazonalmente inundável. 

Vazante: Maré que está baixando, do nível de cheia. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA COMUNIDADE MARACAPUCU/LÍDER COMUNITÁRIO (Seu Preto) 
E PESCADORES 

 

Seu sustento é tirado diretamente da pesca? 

Acho que tem lugar, que alguém vive diretamente da pesca, entorno de 

10%.Conheço um tar de Sandro, sei que a profissionalização dele é a pesca, aí ele 

não tem açaí, não tem Miriti, não mexe com uma ostra, não mexe com nada. Então 

isso, eu não conheço que ele não seja cem por cento pescador. Mas tem muito 

deles que faz, o chica o pessoal dele trabalha na pesca, mas eles vende nem que 

seja 10 latas de açaí. O Cabrera. 

O açaí, nós não mexemu com roça, esses aqui. Nós já ta tudo morando 

junto, esses que não tem, não é por que não tem espaço, pra ter. 

O açaí dá no período ótimo, dá num período que entra o defeso, será 

ótimo se cada um pudesse ter seu açaí, por que o açaí, complementava a renda, 

toda necessidade de sua renda, até muito mais de que a pesca. Dá agora que vocês 

chegarum, eu ta enchendo o saco dele (aponta pra um pescador), nos levemu o açaí 

dele, na mesma hora o cara só pegou assim! Vendeu na mesma hora. No município 

de Abaetetuba, tem as pequenas serrarias, tem a questão da roça, tem umas 

olarias, por aí ainda, em precária condição, tem. Tem umas, algum que trabalho com 

a cana. 

Pra nós aqui o Miriti, não é tão útil, mas se tu pesquisar na costa do 

Sirituba eles preservam o miritizeiro, muito mas que o cemitério (risos). Um dia 

desse, eu e o magrinho, fumo vender miriti, 

Quem faz o matapi, a cerâmica, a rasa (paneiro grande) que coloca o açaí 

dentro. 

E essa área, é um setor pesqueiro, a Socorro foi feliz de ti trazer aqui e 

infeliz, pq chega numa hora que nem comida tem. (risos). tua foi . essa região, tu ta 

no setor pesqueiro. 

Tá vendo este rapaz! Aqui. O irmão dele foi ferrado por arraia , saiu em 

gritu daqui. Eles tavam juntando caraço de mururu, juntumba. Nós nascemos por 

aqui, nossos pais nasceram aqui. Só não fora. 
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Outro pescador! 

E por falar, em junta as coisa, meu irmão saiu dóido, foi juntar, semente, 

levou um ferrada de arraia 

 

E a escola vocês estudaram aqui? 

Preto: Ah essa é uma situação, que a gente vive aqui. O pessoal da 

universadade fez um detabe com agente aqui. E a educação é uma das coisas mais 

péssima aqui. (Pensando). Eu acho que não existe nenhuma escola estadual nas 

ilhas. Há setores, há um módulo, que ta se expandando. Mas que num da condição 

pra um bom ensino, nas escolas, não acho que nenhum aluno faça física na região 

das ilhas, num há nenhuma quadra, num tem nada, lazer num tem nada. Nossas 

escolas tem até o beabá. Até a 4ª série. 

Agora há módulo. (Preto) 

Há pólo no Arumanduaba, São José. Pra nós é complicado, por que já 

chegam e vão logo embora na sexta feira. É mesmo que ser, uma família que ta 

desbabndada. A nosssas escolas, nosso filho, 

A família ser debandada. É uma questão. 

 

FILHOS QUE ESTUDAM NA CIDADE? 

É uma outra situação, por que as coisas que já são pouca, tem que ser 

dividida com os filhos que vão pra cidade. È uma outra convivência, há outra relação 

com as pessoas. Há tal de droga, é triste, o nosso jovem que poderia seguir nosso 

percursso (pescador artesanal), amanhã não vai fazer, ta envolvido com a droga. E 

se a gente não tiver cuidado nossso filho vai ta em contato com a drgoa. Entendeu. 

Nós temos muitas dificuldade, na educação, nós temos todas essas ilhas e não 

temos energia. Nossa educação, não se aproveita por que não temos luz, e a noite, 

não tem aula. Entendeu? 

Eu vejo a educação,muito distante do povo das ilhas, a educação com um 

todo.. Ela está num patamar longe de nós. Eu acho que a educação é um grande 

passo pra esse pais. Eu quando me entendi, precisava só saber ler e escrever. Mas 

agora, é diferente. Temu que brigar pra poder ter uma educação de qualidade. 
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E a comunidade pesqueira, o que faz para ações de educação? 

A comunidade, precisa evoluir, pra colocar nus curriculum alguma coisa 

sobre a atividade pesqueira. Tudo tem que se pressão, eu observei uma coisa 

quando eu tava na colônia de pescadores. Eu vi uma vez uma senhora, ela tava 

batendo açaí lá no Mauba.Tinha um pequenuzinho menor, querendo mamar, ela não 

queria dar o peito pro menino. Eu vi. Ela pegar e dá umas parmadas no menino. Mas 

aí. Ele gritou! Gritou. Ela abandonou a massagem do açaí pra da o seio pra ele, pra 

butar ele pra mamar. Uma coisa que eu tirei de exemplo pra mim. Aquele 

pequenunzinho , me deu um exemplo. Se ele num gritasse. Eu vi, que a ma~e ficou 

com a mão mas roxa de açaí, mas também vi o pequeneno receber a alimentação 

de que precisava. 

Agora, imagine nós, como é que elege um governo, como vai nós tratar 

bem, se nós num gritamos, como é que vai tratar, de que maneira. A nossa 

desorganização social, trouxe um grande problema pra nós. Por exemplo, o grande 

mundo, pra crescer pensa na derrubada das florestas. Tudo a floresta foi embora. 

Não ta observando o lixão dos nossos rios, não ta observando como ta isso.. Como 

ta escondido debaixo da água ninguém ta observando., é daqui que o pescador tira 

o sustento dele, mas se vive disso., o cara que vem. Como aquilo ta escondido 

debaixo da a´gua ninguém observa isso!. 

Ninguém traz, pra da um sentido, do sustento do pescador, quantos mais 

vive,. Quem tece a rede. A categoria nossa, ela precisa, dá uma pressão no governo 

pra poder transformar a realidade, se aproximar mais da universidade, pra 

transformar em curriculum, vem uma matéria lá de São Paulo, pra estudar nas ilhas 

de Abaetetuba, qual realidade. Aqui se chover o dia todo, é muitodifícil, nós ir pro 

fundo. Dá unma chuva em São Paulo, uns dois dias por mais que não fosse, mas 

tivesse um conteúdo, num existem um conteúdo sobre nós. O professor passar o 

que está no livro, o que ta no conteúdo. E não pega uma matéria, uma discussão da 

própria comunidade, de como se vive. 

Por isso, eu vim agradecer a vinda de vc, aqui. O setor pesqueiro precisa 

acordar! O setor dele, está imundo, tá mais poluído que todos. Não é só a pesca, 

mais a grande poluição que tem aí., Aí tem, a água, o lixo , o esgoto, o óleo, vai 

tudo! Agora, quem quer viver na imundice, quem é que quer! 

Agora, vamu ter que deixar o peixe viver na imundice, entender, o estudo 

diz pra gente que uma borracha dura 100 anos, num sei que mais, aí de nós que 
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dure 100. O setor pesqueiro precisa acordar e ver que nós sermos gente, e que nós 

também fazemos essa nação. 

O custo de vida do setor nosso é Du mais caro! A rede nossa – é 

caríssima, o combustível nosso é caro, todo material de embarcação pra nós é caro. 

Nós tem o produto, mais caro, então a gente vive numa situação muito ruim, o pior 

que tem pra nós é muito ruim. 

Vou te dizer uma coisa agora! Se eu tiver mentido, quero que esses caras 

todos da pesca digam, 

O pessoal que mora na cidade, come a comida já no gelo, a comida 

passada, 

Mas eu digo pro meus filho que eu queria ser enterrado no meio do 

miritizerio. 

Antes a gente dormia sem porta, agora precisa. O setor aqui é o melhor. 

Meus filhos pegaram hoje, 8 kilos de peixe, a vida na cidade é difícil. Não sei o que 

seria mora lá, o que eu ia comer, não tenho dinheiro, como iria fazer? Tiro sustento 

da natureza. 

Já tive filho que saia, daqui as 5h da manhã pra estudar no Arumanduba, 

saia daqui todo dia às 5h da manhã, conta a maré, um barquinho até todo dia. Pra 

mim 
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MAURA REPRESENTANTE DA COLÔNIA DE PESCADORES DA ILHA 
TUCUMANDUBA 

 

Maura: 

- “A gente começa a trabalhar desde já!  

Começa dia 1º. Antigamente os velhos falavam que era muita, mas muita 

fartura.Tudo tá mais pouco. Acho que porque as pessoas cultivam mais 

 

• Vocês vendem o mapará aqui? 

A gente vende aqui, só entrega aqui pro marretero, daí eles levam pra 

vender em Abaeté. Eles venham aqui, levam as basquetas de mapará, depois que 

eles vendem, é que eles pagam o dono da turma. Aí depois os donos da turma vem 

dizer quanto custa o valor do peixe que eles levaram. Dá uma faixa de 40 a 45 kg de 

peixe, é tirado da rede cheia, e coloca nas embarcação. Por exemplo se tiver um 

marreteroi que quer 10 basqueta. Tem uns que quer 5 outro 7, é conforme a quantia 

do peixe que tá na rede.  

 

• O quilo sai por quanto aqui na comunidade? 

O quilo eles que façam o preço, eles fazem os cálculos pela basqueta. Ou 

as vezes, pelo tamanho do mapará. Quando é pequeno é um, médio é outro , e 

grande é outro preço. Aqui, o que rende é pela qualidade do peixe! 

 

• Vocês pescam aonde? 

Aqui na frente! Nessa Bahia, bloqueia aqui, bloqueia fora. Os taleros, 

andam com uma tala e dcom chumbo em uma linha pra poder achar o mapará. 

Quando acham, chamam os taleros que vão na frente nos casco, e vai no outro 

casco, as rede com os trabalhador. É seis trabalhador em cada casco, um do lado 

do outro. Na hora que eles bloquiam, eles façam a roda grande, cercam o mapará. 

Aí depois eles só pulam pra ir traçar o bloqueio. Jogam a rede pra formar um círculo. 

E depois pegar os peixes. Eles venho pra passar uns dois dias, as vezes sábado e 

domingo. A turma. Tem gente que vem de fora! Ajudar, daí o dono da turma da uma 

bóia pra eles. 
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Neste caso da pesca de bloqueio há um multirão? 

Sim! Os trabalhadores só ganham quando pegam o peixe, quando não 

pegam eles não ganham. É dividido em partes iguais. 

 

Nessa atividade, vocês só pescam o mapará? 

Tem outros peixes que eles pegam no bloqueio, a gente pesca camarão. 

Quando a gente coloca a rede, na hora de desmalhar a gente colocar outros peixes: 

Tainha, pescada, e tudo quanto é marca de peixe. Tem o jacudá, a pessoa tem que 

saber procurar ele, ele é mais difícil de arrumar. Tem que procurar no puço, pescar 

de caniço. 

 

Quais apetrechos vocês mais usam aqui? 

Pra nós aqui! É mais do tempo da safra é bloqueio, quando não é a 

malhadeira, que a gente coloca, coloca matapi. A gente pesca de matapi. 

 

Quanto tempo dura a pesca da mapará? 

Olhe a pesca vai de março a julho, a gente começa a sair, fim de agosto, 

fim de agosto pra frente começar a falhar o peixe. Aí não dá mais pra sair a turma 

mais, setembro, e outro vixi! Já não da mais. Fecha novembro, dezembro, janeiro e 

fevereiro a pesca fecha. Aí que a gente trabalha no seguro desemprego. A gente 

recebe 4 meses. 

 

• Como a senhora organizar os pescadores? 

Eles preenche os documentos numa pasta, depois eu envio pra colônia, 

daí a colônia envia a documentação pra Seap, a Seap manda pra Brasília. Temos 

todo documento, carteira da Seap, carteira da colônia, carteira da agricultura. Senão 

tiver todos os documentos não recebem. 

 

• O formulário já vem preenchido de Brasília, em 2 folhas uma fica na nossa pasta 

e outra eles levam com eles. 

 

• Há problemas com pescadores que não respeitam o período do defeso? 

Há pescadores que pesca invernos e verões, fechou a pesca eles tenham 

que pára de pescar né, que é pro peixe aumentar. Eles num párum, ficam direto, aí 
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num tem condição do peixe aumentar. A turma trabalhar até o final de agosto de 

setembro, setembro dá pouquinho, já não dá mais pra pescar. Todo mundo tem 

outras atividades,todo mundo tem uma pontinha de açaí. Aí. fica assim até chegar 

esse dinheiro, porquê esse dinheiro, próprio pra cair no fim do mês, mas as vezes dá 

as bronca, atrasa. Mas o certo era pra gente receber um salário por mês, as vezes a 

gente recebe três salário por mês. As vezes a gente recebe tudo De uma vez. Nós 

assinemo dia 14, mas há uma faixa de uns 500 vetereno nao que ainda num 

assinaram. Aítem uns novato que atraso. Só assinam em fevereiro. Há. fiscalização 

na colônia pra saber se todos são pescador, eles acham que tem muita gente 

matriculado. Nós fizemu o cadrasto aqui,num custou nada.  

 

Qual o tamanho da malha? 

O tamanho da malha aqui... (risos). Se a gente puxar o tamanho de 

malhar aqui menor a gente não pega nada. Certo num é a gente tá se organizando 

pra pegar de acordo com o que tem. 

A importância do defeso para as espécies de pescado? 

É por que nesse tempo (defeso) eles pegam o mapará grandão ele tá 

cheio de ova. Aí num tem condição, num refrescam a cara do bicho! 

Aqui nós só trabalha com rede aberta, nós não usamu o puçar! Aqui é 

proibido. Só que esse ano o puçar invadiu, aqui, esse outro ano, não sei o que vem. 

Por quê o pessoal tá se reunindo e não tão querendo mais o puçar. Porquê o puçar, 

vai lá no fundo mesmo! Fora é puçar de 10 a 15 braça, pra buscar lá no fundo. Por 

quê esse ano foi muito estrago de tainha, vieram de cametá, rodiavam aí foram, o 

que dava pra levar eles levavam, o que não dava eles jogavam fora na água. Aqui 

não dava pra gente andar no rio. Era um só fedor! Peixe estragado. Não teve 

fiscalização. A gente tá esperando que não aconteça o que aconteceu, vai prejudicar 

muito. 

Esse pessoal que trabalha aqui, só bloqueia no seco, eles não bloqueiam 

no fundo. Eles bloqueiam no fundo, pegam tudo. O puçar espanta o peixe. 

 

Há fiscalização? 

Ibama, num passa aqui, aqui não acontece nada, é coisa mais difícil do 

mundo. Só se tiver a denúncia, como teve, eles vieram e pegaram o puçar. Mas 

depois, disque eles devolveram tudo! Aí num aconteceu nada, na outra semana eles 



70 
 

vieram e ficaram aí. Pescaram até termiar, quando eles viram que não dava mais. 

Foram embora! Aconteceu muita coisa aqui, este ano. A turma daqui se reuniu e 

quase sai até morte. Tudo isso aconteceu! Se passasse a fiscalização.Tem gente aí 

fora pescando, se passasse a fiscalização era uma boa, porque ta fechada a pesca. 

Aí proibiam a pesca, daí o peixe ia aumentar, quando chegasse dia 1º de março 

quando começar a sair a turma, tinha bastante peixe pra pegar! Por quê eles vêem 

sempre o peixe por maré. Aí O peixe dá mais avorgado. Aqui não tem nada de 

fiscalização. Não tem nada. 

 

Quanto tempo você mora aqui? 

 Eu moro aqui! Na boca desse rio, 29 anos! Eu não tenho filhos, sou 

solteira! Estudei lá em cima, eu morava no médio Tucumanduba, lá no médio 

Tucumanduba, eu estudava na casa, só aqui, no Amaury. A gente ia estudar na 

casa dela, da professora, ela vinha pra cá e ganhava do governo. O grupo que tinha 

afundou, era só o que tinha, o grupo que tinha. Depois passou a dividr, cada 

comunidade teve sua escola. Não faz muito tempo, que começou abri essas escola. 

Aqui a gente reuni, os responsável da escola vão atrás pra saber quem quer 

estudar. Aqui tem o professor que é reponsável. Ele que vai buscar o negócio de 

livro de merenda, ele que organiza tudo. Aqui no baixo tucumanduba, só é até a 

quarta série. 

Faz 2 anos que o governo paga transporte. O responsável tá no barco. Do 

Lula pra cá as coisas melhorou 100% ou mais. 
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MIGUELÃO (CAPATAZ DA COLÔNIA DE PESCADORES ILHA TABATINGA- 
BAIXO JARUMÃ) 

 

O sr. Estudou aqui? 

Bem dizer, eu more3i 20 anos no Marajó, em ponta de Pedras.  

 

Quanto a atividade de pesca, como ensinou seus filhos? 

Na pesca não precisa professor! Os piquenu, com a gente desde cedo já 

vão aprendedo. 

 

 Como é atividade de pesca? 

Antes era só espinhel, não tinha rede! 

 

Qual espécie de peixe? 

Tem pescada branca, amarela, não por que essa só dar no sargado. 

 

MIGUELÃO APÓS ENERGIA. 

 

Quanto vocês gastavam de luz? 

Agora tá melhor, a gente gastava uns 10 reiais por dia! Antes, esse mês 

paguei 11 reais de luz. Já gastamos em torno de 110 só de óleo. 

Quanto tempo tem de secretaria na região? 
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PESCADORES E MORADORES DA COMUNIDADE 
 

CEZARINA RODRIGUES FERREIRA: 78 ANOS – 20/05/2010 
  
Antigamente muitas coisas eram difícil, mas muitas eram melhor que 

nesse tempo, por exemplo, antes não se via tanta poluição como se vê agora, 

porque quando se ia na taberna comprar os mantimentos eram todos embrulhados 

no papel burrão e levado no paneiro então não tinha esse haver de sacola que tem 

hoje nos rios 

A farinha era comprada no paneiro de Arquê, era meio Arquê, e um Arquê 

em diante. A vendas também eram feita nos paneiros, os miriti, as frutas que nós 

coletava como a fruta de andiroba, ocuuba, a juta, e tudo era vendido no paneirinho, 

por um tustão o quilo. Para cada mantimento tinha um tipo de paneiro então tinha a 

Arataca para vender o peixe, o Aricá pra vender a farinha em Arquê, como já disse 

antes. 

Antigamente as coisas eram muito atrasada, não existia o gelo pra 

conservar a comida então sóse comia comida quase sempre salgada, mas só que 

nesse tempo existia muita fartura, muito peixe, muito camarão, e os pescadores 

podiam sair pra pescar em paz na baia não existia pirataria e nem invadiam a casa 

de ninguém as pessoas viviam sossegadas em suas casas as bgrigas que 

aconteciam eram somente em festas algumas vezes e não se usava armas, ads 

pessoas brigavam de braço, quem fosse o melhor esse ganhava. 

Eu acho que a violência aumentou muito, por que apareceu, muitas 

coisas novas, como motor, antigamente não existia motor e as pessoas usavam 

canoa grande a vela, rádio não existia sóinsytrumento de assopro nas festas. 

Quando apareceu o primeiro rádio foi uma admiração danada agente!, pensava que 

o homem que falava estava mesmo dentro do radio, televisão então isso nem se 

falava. 

A panela que nos cozinhava eram feitas de barro, o prato era de barro, as 

tigelas eram de cuia da árvore de cuieira, não tinha tanta novidade como se tem 

hoje. Na saúde as coisas eram muito atrasada, não se tinha filho em hospital tudo 

era na casa com a parteira e asmaioria das doenças eram curadas com remédio 

caseiro e a gente não se cuidava muito com remédio porque nesse tempo quase 

não existia isso, agente se cuidava mais com o (curandeiro) o pajé que nós chama 
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Nessa época não tinha escola o estudo era particular agente pagava 10 

tustão por mês e começava pela cartilha do ABC. Cartilha do povo, aí tinha o 1º livro, 

o 2.º livro em diante, tinha te paleógrafo, só que era muito difícil pra nos estudar 

porquê nós tinha que trabalhar no roçado de cana, cortar seringueira, metrar lenha 

era muito serviço. 

O estudo era assim que era antigamente a nossa vida, muitas coisas era 

catecismo, e sábado era a sabatina ( o argumento de tabuada) 

Então era assim que era antigamente a nossa vida, muitas coisas eram 

boa, mas muitas coisas eram muito ruim, principalmente, porque as coisas eram 

muito atrasado só que hoje não existe mais o respeito que existia antigamente. 
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O HOMEM DA PESCADA BRANCA (Pescador com experiência na captura da 
espécie) 

 

O senhor tem peixe pra vender? 

Eu trabalho com pesca de camarão.Agora Não tem não! só camarão 

esses que vocês vão comer no almoço! Agora a maré tá de lance, a água tá grande! 

A água tá de lance, e aí quer dizer que quando chega nessa época ele falha. Eu ia 

esta noite tapa um igarapé, acontece que a água ainda deu feia, mas dava, eu 

bestei. O mesmo peixe que ele pegou ali, eu pego aqui! Olha aquela área ali, tudo é 

minha. 

Eu trabalhei primeiro na pesca de camarão, depois eu fui comprei uma 

embarcaçãozinha, eu trabalhei 15 anos de marreteiro, já era matriculado na colônia, 

eu tenho uma base de 20 anos fazendo o seguro desemprego, o primeiro ano eu 

não fiz, agora no segundo já fiz, aí eu casei com essa mulher irmã dela. Eu fui, até 

me enjoeei, pra pesca. Agora tenhos meus companheiros de pesca, só gente minha 

só meus sobrinhos, tudo é familiar, meu filho já um dos que vai lá fora, um dos que 

conhece a pesca. 

 

Com quem o senhor aprendeu a pescar? 

Meu pai era lavrador. Quando eu era Zinho, eu estudava, estudei até a 3ª 

série e aí eu fazia muita roça com ele, aí nós trabalhemu uma vida inteira na roça 

nesse tempo era tudo dificultoso, aí nós paremu. Meu pai era Neto Rodrigues, um 

dia ele me disse bora mudar nossos planos. Ele disse: o que meu filho? Foi um 

velho que me ajudou muito! Ele disse umbora pescar, foi quando nós começamu, 

compremu esses matapi aqui! Ele pescava assim numa turma, dentro de uma 

montaria, ele e o neto dele que nós criemu desde a idade 8 mês. Eu pescava em 

outra turma eu pegava o camarão e ia vender. Daí eu continuei a marretar! 

O seguro desemprego sai direitinho esse mês já caiu três parcela na 

nossa conta, na segunda-feira. O que eu faço com esse dinheiro invisto nessas 

embarcações, é muito caro! Tem um valor de uns 30 mil só em rede. 

Saí muito caro, pra um pescador, só se temu ajuda na colônia. A gente 

tava reunindo pra fazer um projeto pra nós, de educação ambiental, vai ter pra açaí, 

hoje em dia nós temu graças a Deus, nós temu esse ouro que é o açaí, que hoje em 
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dia uma lata de açaí está custando R$ 40,00 na cidade, se apanha 10 latas têm R$ 

40, 00. Se for só na pesca é só pra comer. 

 

Família? 

Eu trabalho na pesca e no comércio, 

Tenho 4 filhos que moram comigo, tem um que estuda de manhã e 

trabalha na pesca a tarde comigo,  

Na pescada branca a gente joga a rede umas 4 da tarde, a gente puxa 

umas 7 da noite, no período que a pescada buia, o tempo da safra dela dá nesse 

período, nós temu um pesqueiro aí! dessa pescada branca,é um pesqueiro que tem 

aí nos dia que a gente tá pescando sai uns 20 ou 30 embarcações pra pega essa 

pescada. Nós sai entre 14:30 e 15:00h pra pegar essa pescada, quando chega pra 

pega o ponto, quando chega o ponto aí reda. Você sabe quantos pano de rede tem 

de 100 metros cada um barco desse aí? 35 pano de 100 metros dá uma extensão 

muito grande, tem as bóias, ficam tudo buiadinha, quando chega o horário o cara 

puxa, puxa a rede. Agora, já falhou, mas já chegou vez de nos começa a desmalhar 

rede 21:00hda noite e para 04:00 da madrugada, diretamente os barcos saiam 

cheinhos. Agora tem muito pescador! Todo mundo pega um pouquinho, mas de 

primeiro logo, que eu comecei, quando nós comecemu a pesca, nós tinha 20 pano 

de rede, hoje pra pegar mais de 6 basqueta, a gente mete quase que 50 panos, 

então 50 pano de rede, dá umas 2.500 braça de rede,a mão corta toda, desmalhar a 

pescada ela corta toda a mão da gente. A safra começa de junho em diante. Agora 

já tenho meu comprador já certo. Eu já vendo pra alguem que vai retalhar lá, na 

cidade! 

Outras embarcações prejudicam o senhor? 

Não por que quem é da pescada é da pescada, quem trabalha com a 

rede grossa. A rede grossa, ela pega o dourado, pega o filhote. 

Nós tem 3 tipo de malha de peixe, aqui nós tem a 45mm, pra pegar a 

pescada graúda, nós tem a 35 e 40 pega o menorzinho. 

Acontece que minor muito! Agora tem muito pescador. 

Nós vamu fazer a experiência de 1 ano, sem pegar peixe nesse rio aqui! 

Vamu fazer tudo em documento, nós paguemu R$800,00 reais pra ativar nossa 

associação, vamu fazer nossa reserva, vamu dizer! Vem a polícia, vem a prefeita, 

vem vereador. E se vem uma pessoa pra pegar o pescado aqui,ele vai ser punido 
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PAULO RODRIGUES (Conhecido como Borges) 
 

ENTREVISTA PAULO RODRIGUES. 
 

Em que ano a escola chega aqui. 

Na década de 60. 

 

Descreva o ensino na comunidade, antes da escola: 

Era através do município, quando ela começou era na casa dela, depois 

passou pra casa do pai dela. Depois a prefeitura mandou fazer o colégio. O pai dela 

tava cansado muita zoada. 

 

Como era o caminho da escola? 

Era difícil, tinha que se embrenhar na mata, pra chegar na beira. Eu 

acabei largando, comecei a trabalhar, já viu né. O corpo chega cansado. Hoje, ta 

meio dificilzinho, Mas ta melhor que antigamente. Agora eles pagam o barqueiro e 

mototaxi. 

 

Trabalhou sempre com pesca? 
Sim sempre tarabalhei, só na pesca. Desde novo, meu pai era pescador. 

Eu comecei a trabalhar pela minha conta com 16 anos. Eu ia com o velho pra fora, 

desde cedo. Nosso trabalho era com espinhel. De pesca era com anzol, ansim, as 

vezes da vender as vezes não dá. Era a profissão mesmo, da época, aqui em 

Abaeté, pro pessoal das ilha não tem outra profissão a não ser a pesca, e o açaí. É 

o que nós aprende. Você sabe que Abaetetuba, é difícil emprego. 

 

Quando chega as empresa? 

Chamavam as pessoas de outro lugar, e nós não! 

 

Quanto a tapagem? 

A gente trabalha com tapagem. É os filho todo. 

Um dia é mapará, pescada, filhote, mandi, 
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O mandi é qual, é um peixinho pequeno. Nessa tapagem nos peguemu, 

mapará, pescada mandubé. O mapará dá muito aqui. Dá sim. O boto come, mas 

quando ta em quantidade o boto, não venci nós, quando ele ta vasqueiro, ele come 

mesmo. 

Ele não gosta de pescada, gosta de peixe, mapará , filhote, dourada, é 

luxento. 

 

Já pescaram boto? 

Nós pescador, não come não, Ela é uma carne diferente do boto, não é 

como a carne de gente, nem como carne de peixe.Ela é uma carne estranha. 

Ele não chega perto do anzol. A cabeça ele não come, chegando uns 

quatro dedo pra chegar na cabeça ele deixa. Ele é sabido. 

O pretinho, ele cerca a gente, a história de vida, das pessoas, ele 

adivinha. Aqui tem o boto malhado e o pretinho. O pretinho não é malino, mas o 

malhado. 

O pretinho cerca o malhado, pra não chegar na gente. Ele não faz mal.! 

Ele acompanha, se exergar uma mulher, ele acompanha mesmo, ele é igual a uma 

pessoa, assobia, se e ele for boto é igual a um homem, se for uma bota é igual a 

uma mulher. Já peguei muito boto, ele sendo 

História.... 

Na rede de frente a Baía 

Sempre acostuma Quando nós puxemos essa rede, buió pra mais de 

1000 boto. Aí meu filho, depois que nós soltamos essa bicha ele desapareceu. 

Tem lugar que fica meio feio pra gente ta, p mar ta brabo. 

Meu pai conta que já viu! Ele já correu em cima da cobra, em cima dele e 

do meu irmão, era a cobra grande, foi lá defronte de Beja. Antigamente, era muito 

perigoso, não tinha hora pra ele, naquela época não existia motor, só canoa a remo 

e a vela, então o mar era Carmo. Hoje, pode não existi o bicho fica com medo, ele 

se afugenta. 

Teve um tio nosso, que tava com ele, quando ele se livraram , já tava na 

beira, ele se ajoelhou, e disse pro meu pai, que o dia que alguém visse ele no mar 

pescando, ele podia dizer, chamavam ele de Pretinho! E daí podia dizer o pretinho tá 

doido. Sabe que ele, fez, quando ele veio de lá, passou uma semana doente, daí ele 

agarrou e se despediu dele (pai de seu Paulo) e disse: se tu quiser pára, eu acho 
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melhor procurar outro serviço, e isso aí não é vida. E olhe, ele morreu e num voltou 

mais pra Baia, foi embora pra Belém, num pescou mais. Nessa época o mar era 

calado. No mar tem muita coisa! 

 

ENTREVISTA 2: 

 

Quanto a venda de pescado, o senhor vende por aqui? 

Nós vende, quando dá, mais o pescado ta difircil, 

Eu to pegando pescada, mapará a pesca dele ta probiida nessa época, é 

o peixe que eu nto pegando, agora ta no defeso, 

Eu não pesco mais de anzol, já faz muito tempo que eu parei, o anzol é 

mais ruim que a rede, tem que pegar a isca pra puder pegar o peixe, as vezes o boto 

dá e você não traz nenhum peixe da baia, aqui nessa região tem muito boto, quando 

ele dá ele marica tudo! Aí você não tem como pegar. A rede aqui nessa região, você 

senta ela aqui nessa região, o boto deixa, um dois, daí você tira, quer dizer arreda 

pra outro lugar, aí você pega. O espinhel não! Você só tem que puxar ele naquela 

hora, fica difícil, você só dá uma por que ele pescado com uma maré por que ele é 

pescado com uma maré, você arria ele pra puxar numa parada maré, quando você 

terminar as vezes de puxar a maré já ta de enchente, não tem como arriá mais uma 

vez, a pesca do anzol é por hora e a rede não tem hora. A rede não tem a hora, a 

maré pode ta baixa ou alta, você pode chegar e sentar sua rede. 

No defeso, você encontra a gente em casa, os pescadores tão 

consertando a rede, ta tudo fechado. 

Estamos esperando o defeso, temo sai com pouca rede, não podemos 

sair com a pesca lá fora. 

Uma rede só dá pra trabalhar 2 anos, um pano de rede ta uns 70 reais, 

cabo de plástico. Tudo é gasto. 

 

Qual a diferença do rabudo e rabeta? 

Não tem diferença rabudo é mesmo rabeta, só que tem a rabeta com 

moto central, ono porão tem sentar na rabeta, no porão. È meio ruim por que o 

pessoal anda roubando, moto de centro. Os pirata que levam. 

 

Quando começa a pescar? 
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Desde novinho, com meu pai, nós eramu 11, fui nascido e criado no furo 

do boto, 

Antes era difícil pescar, não tinha moto era a vela, só tinha vantagem 

dava muito mais peixe, a gente saia um instante e vinha cheio de peixe. O material 

era pouco mais trazia. Pra quem viu fartura, mas eu cheguei a ver. 

Pra nós depois que construiram essas fábrica, aí. Que começou a fazer 

esses embarques, essa região pra baixo aqui. Até o açaí seca na árvore, devido a 

esse Conde. O fumanceiro do navio, é um pó. Acho que isso aí, estragou a região. É 

uma área que a gente vai e já o campim. Não é com capim, 

 

O senhor queria que seus filhos viessem morar aqui? 

Quero sim... 

Qual o perído que o senhor pesca mais sarda 

É o epriodo de maio , junho e julho, eu pego muita sarda, mapará, essa 

época de dezembro dá muito mapará. 

Junho e julho dá marisco. 

A pescada dá até novembro. No fundo, a gente ouve o ronco dela, ela 

novinha já ta ovada, é por isso que eles sismam que não dá pra pescar. 

A piaba, piramutaba,ela gosta de ficar na água doce. Mudança de maré 

pode fazer os peixe sumir. Maré grande se tona ruim pro anzol, é ruim, a gente 

perde ele. Agora vem as águas de inverno, a ultima água é da semana santa, de 

maio em diante, é melhor pra pescar, peixe maior desovado. 

O camarão abril e maio, essa nossa região, só da um 2 , 3 quilos, antes 

você arriava, 10 11 matapi, você pega uns 10 quilo. 

Quanto a maré..... 

Pra sair pra pescar a maré tem que ta meio alta, conforme a hora 

também, com os pirata, não dá pra sai muito cedo. A água boa pra pegar o camarão 

é um quarto, meia água, depois que ela soube, tira o matapi. 

Tem maré de lua, que e eu não coloco matapi, a água ta muito clara. Na 

lua cheia dá aquele pouco, mais é maré. 

Pra pegar o mandii, tem pegar a isca, pra iscar no anzol, é a minhoca. Se 

for pra dourada ou filhote, é com isca branca, é arapaia é sarda, a pescada. 

Por que o nome isca branca? 
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Por que ela é branca, tem a carne branquinha, as vezes tem também o 

amure, é o mauriruia,parece um camarozinho. 

 

Tapagem? 

A gente não pesca, de tapagem, faz com a rede, de malha finhinha, bem 

miúda, malha 12mm, eles tapam e pegam até caratair, um peixizinho, que ele tem 

um ferrão doido, mas é muito gostoso, ele ´pe muito gostoso. 

 

Guaipiaigem? 

Pega aquelas porcinha, e espera a maré da pra depois tirar o espinhel. 

Enche e etira o peixe, e dpois e ele se agasalha 

 

Timbó? 

É muito perigoso, ele mata tudo, nunca mais vai dá peixe, ele acaba com 

tudo, vai levando tudo que tem, é uma maldade, até pra comer, o peixe fica com a 

carne ruim. Tem gente que trabalha com isso. 

 

No igarapézinho, dá peixe? 

Dá sim jacundá, jacarétinga, eles dá do grande, ele vem no palmo de 

água. 

 

Aqui dá o sarará?  

Dá sim... 

Quando eu vou pra Marajó eu tiro sim, dois dias sim depois de lua, ele sai 

do buraco, só que ta proibido a pesca dele. 

A hora que cai a chuva, a chuva diz quando ele sai. 

Na minha chegada lá... 

Peguei arraia, peguei um tubarão. O pessoal lá, os morador lá se 

admiraram, (mosqueiro) lá no cajueiro, ele não é um peixe bom, é pitiú..uma carne 

dura. 

A gente dorme não barco, leva a vasilha da qua. Só do poço que é água 

natural. 
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PROFESSORES DAS COMUNIDADES 
 

ENTREVISTA DILA (PROFESSORA E PESCADORA- ILHA SIRITUBA) 
 

Você trabalha com qual arte de pesca no rio?. 

A pesca que aprendi através dos meus pais ela fez com que! A gente 

enfrentava maresia. Eu ia estudar na cidade, enquanto meu pai vendia peixe. 

Eu queria aprender mais, pescar é um bom! Mas tem maresia, e só 

pescar não dava. Mas minha profissão é a pesca, minha rede tá aqui! Meu matapi tá 

aqui! Aí, com o dinheiro da pesca eu consegui terminar meus estudos. Depois 

peguei um bico para dá aula!Trabalhei aqui na escola da Ilha Sirituba, ela tá 

funcionando agora, até o primeiro ano. Antes, funcionava do jardim até a quarta-

série. 

 

Com tempo anos você começou a trabalhar na sala de aula? 

Eu já tenho 8 anos, sempre trabalhando na pesca e na escola. 

 

Qual local você pesca? 

A gente pesca lá fora (bahia), pesca aqui mesmo no rio, pesca na praia. 

 

Houve resistência por parte dos pescadores? 

Fui muito bem aceita, fui muito elogiada. Pesca não tem discriminação, se 

a pessoa souber pescar, se der o repeito de pescadora mesmo! 

Minha vida toda é pescar, as venho das escola uns 17h eu isco meu 

matapi! Minha rede já tá na praia, pronta pra eu arredar. Eu só fico em casa mais a 

noite! 

 

Você trabalha com seus alunos o tema meio ambiente? 

Trabalho. O meio ambiente tá ficando cada mais extinto, hoje nosso tio tá 

muito poluído, as pessoas vão buscar o peixe, pra se alimentarem o resto jogam nos 

rios, nã percebem que prejudicam o rio. Eu oriento os alunos como cuidar do 

ambiente. 

 

Qual série a senhora lecionou? 
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Agora, tô trabalhando com jovens e adultos, eu aprendo cada vez mais, 

muitos trabalham com a pesca, agricultura, corte de cana, contam a história da vida 

deles, ele vem contado a história de pesca. 

Eu trabalhei na classe multisseriada, não é fácil, tem que ter dois planos 

de aula, pensar no objetivo das duas séries, por que o aluno tá em busca de novos 

conhecimentos,o professor tem que planejar como ele vai trabalhar os assuntos. 

Quando ele passa o assunto pra um, em um lado do quadro, o outro lado já deve 

está preparado para outra série, risco o quadro no meio. Até hoje, não tem apoio na 

escola, eu trabalho sozinho, faço os conteúdos, vou na casa dos alunos. 

 

Conte-nos alguma história de pescador! 

Um casal chegou pescava todo dia, não tinha hora, até que um dia o boto 

pegou, e segui eles, eles remaram com força, até chegar numa praia, pro boto não 

vira canoa. Sabe porquê? Por que eles não respeitam a hora da pesca. 
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SEU CEARÁ 

 

O senhor começou quando a dá aula na comunidade? 

Na década de 1970. O meu trabalho lá, era o sistema da palmatória, eu 

disciplinava o aluno. Eu só ia na casa dos pais d família que me chamasse e a mim 

desse autorização de eu disciplinar os erros dos alunos. 

 

De que forma eram as aulas? 

Tinham as provas, era em cima da palmatória, era uma dúzia de mão que 

eu dava no senhor. Eu dava aula de ler,escrever e contar. Tabuada é conta na 

cabeça, ninguém conta com negócio de do é na cabeça. Eu tinha uns 10 ou 12 

alunos, os que podiam pagam ficavam estudando! Dia de quarta-feira, era sabatina 

eu com a tabuada na mão! Eu perguntava pra um, se errasse, levava 2 bolos, em 

cada mão... Apanha e aprende de novo, quando fosse na outra quarta-feira, aquele 

que apanhou ia tira o bolo que teve...A prova era em cima do ato. 

Hoje em dia não! O aluno só aprende alguma coisa se quiser aprender. 

Hoje tem dado na televisão que, eu o aluno é pra respeitar o professor dele como 

pai de família. É exato, por que se não respeitar, não aprende coisa nenhuma. Hoje 

a senhora dá aula numa turma, você não tem liberdade disciplinar. 

Prova dos 9, o menino não sabe! Antes se sabia, a prova dos nove tem 

que se tirada pra saber se tá certa! Se não tiver certo, pode buscar outro resultado. 

Eu ensinava muito, agora tô sem paciência, tô com 83 anos! 

 

O senhor deu aula quanto tempo? 

Eu fui dá aula ate o rio Atuá, no Mariauí, aqui nessa casa eu dei aula 3 

anos, eu ensinei meus filhos, por debaixo da palmatória, eu ensinei a tira conta. 

 
Na época seus alunos pescavam? 

Eram tudo pequeno, eles iam pra pesca com o pai! No dia que tinha aula, 

eles não iam pra pesca. Uma vez... me levaram, eu vim de lá numa maresia doida! 

Eu sou cearense, não sou filho daqui não!...É Fortaleza. Fortaleza! capital linda do 

norte é a princesa, agora mesmo vou descrever os pontos lindos da cidade 

apontando para o Sul, Jacarecanga é doutor Getúlio que a praça da cidade, tão linda 

é da bandeira... (risos...) 
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Com quantos anos começou a dá aula aqui no Pará? 

Eu era um cara, muito instruído, eu trabalhava em olaria.. Mas dava aula! 

O serviço de olaria é pesado a gente pega cada rolha de pau enorme e joga numa 

fornalha de forno, uma poça de fogo vem na cara da gente, a gente só falta cai pra 

trás. Por isso fiquei meio ruim da vista. Mas eu enxergo. 

Eu morei perto da entrada do furo do boto, quem não quer pegar a ponte 

passa de rabeta pra dentro do furo. 

 

Como o senhor ensinava? 

Eu ensinava, com todas as letras. Quando eu silabava, e via que o aluno 

não fazia eu pegava na mão e fazia junto com ele. Fazia os pontinhos, depois ele 

cobria. Fazia depois o b, quando já tinha habilidade, e depois fazia a caneta. 

Fazia prova de ditado. Quarta feira vamos fazer ditado! depois pegava o 

papel, corrigia os erros, e quem acertasse ia dá bolo(palmatória) em quem errou, 

isso era pra o aluno se esforça e na próxima quarta-feira ele tira o dele. 

Nos estuda no paleográfo, tem letra de todo o jeito. O alfabeto dela, 

quase niguém entede, hoje e dia não se sabe que é letra de forma, algarismo 

romano. Eu levava pra escola um livro de Elisberto Carvalho, que era um grande 

livro, levava uma peleográfa, leva uma aritmética leva uma história de Brasil levava 

um quadro.Tudo ia dentro da canoa, para as ilhas! 

Isso é conta pra gente trabalhar aonde quiser, dezena de milha... faz 

conta de balcão depois joga na calculadora e dá direitinho o resultado. 
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PROFª. Maria Inês França Carvalho 
 
Nessa época os moradores da ilha trabalhavam com cana não tinha 

escola na ilha. Nesse tempo eu estudava o magistério e o meu pai me apresentou 

na secretaria de educação para eu dar aula para os filhos dos agricultores então eu 

comecei a dar aula para as crianças na casa do meu pai, eu fazia tudo limpava era 

servente e dava aula existia toda uma dificuldade mais os meus alunos sempre 

tiveram cadeiras para sentar agente sempre dava um jeito em tudo. 

Quanto ao método de ensino eu não trabalhei muito com a tabuada esse 

método já era bem antigo eu utilizava outras formas para exemplificar os meus 

alunos. Quando foi um dia a fiscalização chegou e viu como eu trabalhava e 

acharam muito bom meu método de ensino e em 1997 foi construída a escola. 

 

 

SECRETÁRIO DA COLÔNIA DE PESCADORES 
 Pessoal hoje a coleta foi organizada por Maria Cecília e Baixote, na semana que vem, 

vamos fazer a ladainha, no horário que a maré vai dá, quando ela estiver alta vocês podem vir que 

vamos estar esperando! Não esqueçam do nosso bingo, está sendo vendido ali atrás por nossos 

secretários. Vamos ter um multirão, na segunda! Apartir das 10h da manhã, para pintura e 

organização do barracão para o círio 
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TINGIMENTO DE REDES DE PESCA 

 

Filho de Pescador: 

Depois de todo ciclo de pesca as redes de “borqueio” precisam de 

manutenção. As redes precisam ser lavadas e secadas ao sol, quando as redes 

estão bem secas o dono da “turma” , pa dois ou mais trabalhadores (bom de se 

trabalhar) que conhece o mangueiro, retiram somente a casca. 

Os trabalhadores derrubam o mangueiro, retiram a casca do tronco da 

árvore. Pois segundo a tradição é aonde se encontram maior resíduo que protege a 

rede, é preciso descascar todo tronco da árvore, triturar bastante a casca até ficar 

em pequenos pedaços, então a casca deve ser fervida em uma espécie de tacho, 

em alta temperatura que a coloração do líquido fique bem escura, após fervido o 

líquido precisa esfriar em um tanque, para ficar frio, para depois colocar as redes no 

líquido. 

Para que haja o efeito do líquido sobre a rede é preciso, fiquem no 

mínimo 24 horas mergulhadas no líquido, após esse período retira-se a rede e é 

exposta ao sol para que seque. 
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ANEXO A – MAPAS DO ESTADO DO PARÁ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Google Mapas. 
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ANEXO B – MAPA DA REGIÃO DE ABAETETUBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Projeto Farmácia Viva, IFPA-ABA.
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ANEXO C – MAPA DAS ILHAS DE ABAETETUBA-PARÁ 
 

 
 

Fonte: IBGE, Abaetetuba (Adaptado). 
Mapa 1: Ilhas pesquisadas.  Ilha Tucumanduba  Ilha Maracapucu    Ilha Sirituba  Ilha 
Tabatinga 
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