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Informações sobre pesca no mar

Para pescar na praia de arrastão, ou seja, rede de náilon 
seda, observa-se a água suja e quando entramos já começa a 
pular camarão. Na praia tem uma região onde os camarões se 
escondem, e só quem tem experiência de pesca é quem sabe. 
Neste local também encosta peixe devido o engado de camarão.

O professor explica que cada peixe tem um jeito de 
comer. Das explicações, uma que me deixou impressionada, 
foi a maneira de pescar aruanã, onde a isca é chumbada, e 
a forma de como furar a aruanã; e isso são conhecimentos 
históricos, só quem vive esses momentos quem pode 
afirmar, como o Cacique Tremembé João Venâncio.
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História de sobrevivência

Certa vez, João Filho, junto com Zé Binha e Cosmo 
estavam no mar. E uma certa hora do dia, João Filho 
saiu para fora da canoa e viu um mante muito grande, 
aproximando em sua direção. Como estava muito 
próximo da canoa não dava mais tempo sair do lugar.

João Filho diz:
— Seu Zé, veja! Um navio em nossa direção!
Eles ficaram com muito medo, porque o 

navio ia passar bem no meio da canoa.
Então o que eles fizeram. Eles pegaram um encerado, 

pegaram nas pontas e fizeram uma bandeira. E João Filho pegou 
um espelho e nos reflexos para o navio, e foi a partir daí que o 
navio desviou seu rumo. Os pescadores ficaram com muito medo 
e falaram, dessa nós escapamos. E vieram para casa feliz da vida.
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Pesca de tubarão

Antigamente no mar de Almofala tinha uma pescaria 
de tubarão. Para pescar era preciso: um anzol Nº 1, 
linha Nº 200, e uma chumbada de meio quilo, um 
quilo ou quilo e meio dependendo do local.

Conta o Cacique Tremembé João Venâncio, que 
certa vez, saíram 3 pescadores para o mar. Chegando lá 
afundiaram e esperaram a hora da pescaria e ao cair da 
noite ajeitaram suas linhas para pescar. 2 foram dormir 
e outro amarrou sua linha na perna, deixou o restante 
dentro da saca e ficou esperando o peixe pescar.

— Acudam-me!
Ao se levantarem procuraram o colega que ficara 

pescando e não encontraram, só viram a linha puxando para 
o fundo do mar. Então os dois pescadores foram trabalhar 
para puxar o peixe. Puxaram, puxaram, puxaram...

Até que, embarcaram alguma coisa, era seu colega Tabosa 
e esse já estava morto. Eles colocaram-no em cima do bote e 
depois foi a vez do peixe, trouxeram os dois para o seu seco.

Ao chegar, uns foram cuidar do defunto e os outros 
cuidaram do peixe que esse um travessa ou tubarão martelo, 
sua carne macia deu 98 quilos, fora as abas e o restante.

E assim foi mais uma história real do 
povo Tremembé de Almofala.
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História do encanto

Um dia João Filho, Zé Raimundo e outros saíram para pescar 
de bote. Passando o tempo determinado por eles, voltaram, 
era noite e quando o mestre olhou para trás viu outro 
bote vindo na sua direção e disse as outras negadas:

— Vem um bote aí de dois pano muito andador.
E os outros não viram, quando o outro foi ao 

comando e olhou para trás viu o mesmo bote e 
disse aos outros, novamente não viram nada.

Mas ao entrar ou sair do mar, o mestre e contra-
mestre, cada um governa duas horas, e foi aí que 
descobriram que só quem via o bote, era quem ia para 
a poupa governar. O bote veio com eles, ao entrar na 
barra de torrões, um passou pelo o outro quando o dia 
amanheceu, o bote que veio com eles não estava mais lá.
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Promessa de pescador

Conta um pescador, que certa vez quando chegaram em 
alto mar, estavam se preparando para afundiar o bote e 
se preparar para iniciar a pescaria, um deles disse: 

— Se São Francisco me ajudar a pegar ao menos um 
camurupim e quando eu chegar em terra vou pagar a promeça.

Mal fechou a boca e já fisgava um, e ele tão alegre disse:
— Também ninguém pode dizer uma prosa 

que o santo pensa que é verdade.

O mar

O mar não admite três coisas: a inveja, a ganância e a 
ambição, porque o mar dá e toma ao mesmo tempo. 
Isto acontece com quem não aproveita o que ele dá.

O mar tem seus segredos, por exemplo; quando um 
pescador vai para o mar e encontra com certos tipos de 
pessoas pode voltar para casa, por que não vai dá certo a 
entrada para o mar e nem pega nada, pode até naufragar.
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Histórias de pescadores

Ouvindo algumas histórias de pescadores ficamos 
impressionados com suas histórias vividas em alto mar. Uma 
delas conta João Filho que juntamente com Zé Raimundo e 
Valcanir, saíram para fazerem uma pescaria, em uma canoa 
a pano e em noite muito clara, acordaram por um barulho 
muito forte, olharam e viram um enorme navio, então eles 
ficaram parados e Zé Raimundo pegou a Canoa e puxou 
para terra e foi nessa hora que o navio passou bem no meio 
onde eles estavam. Após a passagem do navio foi que o lago 
da busca pegou e foi tanto fogo que pegou até a tábua da 
canoa. Todos ficaram com muito medo e disseram dessa nós 
escapamos. Mesmo assim não deixaram de ser pescadores.
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Tremembé deuses do mar

Há centenas de anos atrás, os Tremembé tinham em sua cultura 
um rito de passagem para formar os adolescentes Tremembé 
em homem, que seu processo começava a partir dos 5 anos e 
quando completava seus 12, 13 anos de idade, recebiam uma 
vara de Amaretinha, que tinha ponta aguda nos dois lados 
da vara, e com essa vara tinha que matar o tubarão. Aquele 
que conseguisse matar o tubarão era considerado homem, 
porque já poderia casar, fazer sua oca e construir família.

Por isso que os Tremembé eram e são 
considerados até hoje, deuses do mar.
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Pesca nas camboas com jangarelas

Os Tremembé conheciam quando estava entrando peixe 
nas camboas, eles esperavam a maré encher e quando 
parava, eles topavam a entrada da barra com a jangarela.

Quando a maré ia baixando o peixe pulava e 
caía na rede. Já os carapicus e carapebas, soias e 
pacamos ficavam nos poços d’água, esses eram peao 
a mão só os pacamons que se matavam a pau.

A jangarela era feita de fio de algodão, com 
o passar do tempo foi trocado por rede de náilon 
e por último por manzuá feito de vara.

Assim era a pesca tradicional dos Tremembé mais velhos.
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Pesca de marambaia

Marambaia é uma armadilha artezanal, para atrair 
vários tipos de peixes, pode ser feita com madeira, 
pneus, ferro velho, ou palha de coqueiro.

Para botar uma marambaia é preciso, marcar o caminho 
de saída e de entrada para o mar. Os pescadores conhecem 
os lugares adequado para botar, e de lá eles marcam 
um morro, uma casa ou uma moita para se orientar.

O pescador tem que ser bom mergulhador, para arrumar 
direitinho, tudo no fundo do mar. Com trinta dias a madeira já 
está soltando a casca e cria um limo, chega os peixes pequenos 
para comer e os peixes maiores vem comer o peixe pequeno. A 
esse acontecimento dá-se o nome de “engado” e assim pode ser 
pescado vários tipos de peixe todos os dias. Para não perder sua 
marambaia o pescador precisa conhecer os segredos da maré.

Hoje não deixamos aringo marcada porque 
há quem vá roubar, e já está sendo usado 
aparelho de GPS porque só o dono sabe.
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Pesca de flecha

O Tremembé Zé Miguel que era irmão da Tia Chica da 
Lagoa seca pescava de flecha. Quando a maré secava ficava 
água nas camboas e no mangue e ali ficava também muito 
bagres do rabo vermelho. Ele pegava um feicho de flecha e 
um uru e ia pescar. Ficava esperando o peixe subi na água 
e flechava, não errava uma. E assim enchia seu urú.

A história de dois pescadores 
que não voltaram do mar

Antigamente os Tremembé de Almofala 
tinham a prática de pescar tubarão.

Nessa pesca a embarcação utilizada era canoa 
aberta. Certo dia dois pescadores de nome: Bajota 
e Antonio Catarino, que eram acostumados pescar 
juntos, deixaram mulher e filhos partiram para o oceano 
como tinha costume e nunca mais voltaram.

Não se sabe se foram comidos por tubarões ou 
se a canoa virou e se afogaram, ou se encalharam em 
algum lugar muito longe daqui sem memória.

Só se sabe que nunca mais voltaram.
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Aventura de pescador
Certa vez um jovem pescador estava em cima do barco, quando 
de repente sentiu uma forte pancada na cabeça que desmaiou. 
E demorou para voltar, seus companheiros preocupados bateram 
no rosto, sacudiram, chacoalharam para ele poder voltar a si.

Quando voltou já foi brigando com os companheiros 
querendo saber quem tinha batido na cabeça dele. Aí os 
colegas disseram que tinha sido um peixe voador que acertou 
sua cabeça, e ele só acreditou porque viu o peixe morto.




