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Resumo  

A prática da pesca na qual o boto (golfinho da espécie tursiops trucatus), 

auxilia o pescador artesanal, realiza-se em diversos pontos da Lagoa de Santo 

Antônio dos Anjos, que permeia grande parte da cidade de Laguna, litoral sul 

catarinense. Os pescadores em alguns pontos posicionam-se em botes, e em 

outros, em pé com água pela cintura, esperando um sinal do boto. O mamífero 

marinho direciona o cardume até encurralá-lo em frente aos pescadores, quando 

isso acontece o boto salta, tal movimento é interpretado pelo humano como o 

momento certo de jogar a tarrafa. Essa prática intensifica-se no período da safra do 

peixe tainha (abril a junho), quando muitos pescadores artesanais da cidade se 

voltam exclusivamente para essa modalidade de pesca. Em um dos pontos dessa 

pesca na cidade, conhecido pelos pescadores como Tesoura, localizada na Praia 

dos Molhes, também é feita a comercialização dos peixes, de forma improvisada nos 

dias úteis, e mais organizada durante os finais de semana, os pescadores vendem 

muitos peixes ainda vivos, os compradores e muitos turistas aproximam-se das 

tarrafas carregadas, fotografam e ali mesmo começam a negociar. A pesca 

artesanal com auxílio dos botos nesse local torna-se um verdadeiro espetáculo, 

conferindo ao espaço um caráter também, de lugar de lazer, para além do labor e 

comércio de pescadores. 

Palavras chave: pesca artesanal, Tesoura, usos e espetáculo. 

 

 
																																																													

1	Artigo	para	apresentação	oral	na	XI	Reunião	de	Antropologia	do	MERCOSUL,	no	GT	107.	Territorialidades	
marítimo	costeiras:	processos	de	uso,	ocupação	e	produção	social	do	espaço.	
2	Autora	é	bacharela	em	ciências	sociais	pela	Universidade	Estadual	de	Londrina	e	mestranda	em	antropologia	
social	pela	Universidade	Federal	de	Santa	Catarina.	
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Apresentação 

Era uma manhã nublada de terça-feira, quatro de novembro de 2014, 

aproximadamente oito horas, eu estava na Tesoura, localizada na Praia dos Molhes, 

cidade de Laguna, litoral catarinense, estavam apenas os pescadores, alguns já na 

água e outros se preparando para entrar e iniciar, observação e a espera pelo sinal 

de algum boto3, não havia mais de doze pessoas no local. Eu estava conversando 

com um senhor que se preparava para juntar-se aos outros, imersos até a cintura. 

Estávamos bem próximos da água, quase molhando meus pés, o pescador me 

falava da esperança daquele dia ser melhor que o anterior, com mais botos e menos 

vento, quando um rapaz sozinho de sapatos, calça, camiseta, mochila e uma 

máquina fotográfica na mão se aproxima, me aborda e diz: “Que horas começa o 

espetáculo dos botos?”4  Demorei alguns segundos para entender sua questão, ele 

insistiu, e perguntou se era naquele local que os botos apareciam para pescar. Eu 

confirmei, lhe disse para observar e esperar para ver a pesca artesanal com auxilio 

dos botos.  

Voltei a conversar com o senhor, ele ressaltou que muitos turistas aparecem 

no local para observar a pesca. O rapaz subiu em umas pedras que avançavam na 

água e não precisou esperar muito, em pouco tempo um dos pescadores imersos, 

deu um grito avisando aos outros pescadores, que os botos estavam chegando. O 

senhor que conversava comigo, pediu licença e correu para a água. Eu, assim como 

rapaz, fiquei com a câmera fotográfica preparada, e muito rapidamente um boto 

apareceu, depois soube seu nome, Caroba, ficou alguns segundos fazendo 

movimentos em frente aos pescadores que jogaram suas tarrafas5  na direção 

indicada pelo cetáceo. 

Apenas um dos pescadores conseguiu puxar a tarrafa com peixes, três, já era 

melhor que o dia anterior, no qual o máximo foi dois. Os outros pescadores 

arrumaram suas tarrafas e voltaram a esperar mais botos e mais sinais. Eu continuei 

																																																													

3	Os	botos	de	Laguna,	são	os	golfinhos	da	espécie	tursiops	trucatus,	popularmente	conhecidos	como	golfinhos	
nariz	de	garrafa,	pertencem	a	ordem	dos	cetáceos	-	animais	marinhos	da	classe	dos	mamíferos.	Por	toda	cidade	
são	chamados	de	botos.	
4	No	presente	artigo	as	falas	serão	reproduzidas	com	a	fonte	itálica	entre	aspas,	e	os	termos	nativos	apenas	em	
itálico	sem	aspas.	
5	Espécie	de	rede	para	pesca	circular,	com	peças	de	chumbo	por	toda	borda,	de	mais	ou	menos	três	metros	de	
diâmetro	e	quatro	quilos.	
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a observar e o rapaz também, mais alguns minutos e ele saiu caminhando pela 

praia. Não sei qual a dimensão do espetáculo que esperava ver, mas sei que os 

botos e os pescadores em ação ele viu. Continuei minha observação até a chuva me 

incomodar, enquanto caminhava para o carro, percebi que a chuva também fez 

alguns pescadores deixarem a praia, mas não todos, uns ainda continuaram lá. 

 
Foto 1- O boto Caroba na água e os pescadores se preparando para o sinal. 6 
 

 
Foto 2 – Após a sinalização do boto Caroba, os pescadores jogam suas tarrafas. 

 

																																																													

6	As	fotos	apresentadas	nesse	artigo,	que	não	tiverem	referência	ao	fotógrafo,	são	de	minha	autoria.	
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Com esse breve relato etnográfico, inicio meu artigo com o fim de demonstrar, 

ainda que de forma resumida, como a ideia de espetáculo7 da pesca artesanal com 

auxílio dos botos, está presente no dia a dia do referida prática e localidade. 

Atento ao fato da proposta de tratar a Tesoura, como partícipe do espetáculo, 

ainda ser uma experimentação, surgida das reflexões durante o trabalho de campo 

para o desenvolvimento da minha pesquisa de mestrado, na qual o tema principal é 

a patrimonialização da pesca aqui tratada, pautando também as sociabilidades 

envolvidas. Nesse artigo, estão presentes impressões de campo e a preliminar 

reflexão teórica para subsidiar essa experiência. 

 

O contexto da pesca na cidade. 

 Para auxiliar minha investigação e localizar o objeto é necessária uma 

rápida síntese da história da cidade. Os registros históricos colhidos para essa 

pesquisa apontam a presença da pesca artesanal em Laguna desde o tempo em 

que os indígenas Carijós, ocupavam o território no qual hoje se localiza a cidade. 

Sabemos que a pesca constitui uma das primeiras atividades extrativistas feitas pelo 

homem, não seria diferente em um território onde a natureza foi generosa. Laguna é 

uma cidade peninsular banhada pelo oceano Atlântico de um lado e do outro as 

lagoas costeiras de Imaruí, Mirim e Santo Antônio dos Anjos, formando o Complexo 

Lagunar, alcançando uma área de 300 quilômetros quadrados, onde também inclui a 

desembocadura do Rio Tubarão, as Barras de Laguna, do Camacho e um canal de 

aproximadamente 200 metros de latitude, ligando o Complexo ao mar. 

																																																													

7	Utilizo	o	termo	em	alusão	as	suas	definições	contidas	no	dicionário	da	língua	portuguesa,	à	representação	
teatral	e	algo	que	atraia	o	olhar,	guardadas	as	devidas	proporções.	Dessa	forma,	o	espetáculo	tratado	aqui	é	
constituído	de	plateia	(pavimento	onde	ficam	os	espectadores),	espectadores	(pessoas	que	assistem	ao	
espetáculo),	cenário	(ambiente	e	adorno	do	palco)	e	palco	(parte	do	teatro	onde	os	protagonistas	realizam	o	
espetáculo).		Disponível	em:	www.dicio.com.br/espetaculo/	último	acesso	em	28	de	outubro	de	2015.	
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Foto 3 – Imagem de satélite do complexo lagunar, demonstrando o formato de 

península da cidade, com as lagoas Santo Antônio dos Anjos, Imaruí e Mirim à esquerda8. 

A história de Laguna, município litorâneo de Santa Catarina, é contada 

desde os tempos Antes de Cristo, enfatizando a presença dos sambaquis9, e sendo 

apontada como uma das regiões de maiores povoamentos durante a pré-história 

(CADORIN, 2013).  No principal museu da cidade, o Museu Anita Garibaldi, estão 

expostas algumas peças encontradas nos sambaquis, como ferramentas e utensílios 

usados nos processos culinários. Nos registros encontrados até o momento, não se 

sabe como a população de sambaquieiros foi extinta, ou migrou, apenas que foi 

sucedida pelos indígenas Jê, grupo que predominou na região dos séculos II a VII, 

quando chegaram os Tupis-Guaranis, chamados pelos europeus de Carijós 

(SANTOS, 2004). 

Após a chegada dos europeus no continente americano, a história de 

Laguna passa a ser contada como importante porto para abastecimento de água 

																																																													

8	Imagem	extraída	da	internet,	disponível	em:	https://anitagaribaldi.wordpress.com/tag/laguna/	último	acesso	
em	28	de	outubro	de	2015.	
9	Sambaqui	é	uma	palavra	de	origem	guarani	e	designa	em	português,	depósitos	antigos	e	fossilizados	de	restos	
de	conchas,	restos	de	cozinhas	e	de	esqueletos.	Vestígios	de	tribos	pré-históricas	que	habitaram	no	litoral	
Americano.		



6	
	

potável e troca de mantimentos com os índios. Há registros da participação da 

cidade até mesmo no Tratado de Tordesilhas (CADORIN, 2013). Durante a primeira 

metade do século XVII padres jesuítas chegaram a Laguna com o intuito de 

estabelecer uma missão com os Carijós. Porém, encontraram resistência e conflitos 

envolvendo índios e caçadores paulistas de escravos negros. O povoamento da 

região, assim como grande parte do litoral, que hoje se enquadra no estado de 

Santa Catarina, foi iniciado na segunda metade desse mesmo século sendo 

encabeçado por paulistas. No caso de Laguna, foi o bandeirante Domingos Brito 

Peixoto que viu na região uma possibilidade de conquistar e chegar ao Rio Grande 

do Sul.  

Laguna, nesse período, inscreve-se na história como uma região estratégica 

para a conquista portuguesa no sul do Brasil (SANTOS, 2004). Com o objetivo 

expansionista, em 1714, Dom Francisco de Távora, então governador do Rio de 

Janeiro, cumprindo decisão da coroa, eleva a póvoa de Santo Antônio dos Anjos da 

Laguna à condição de Vila, o equivalente à Município. (CADORIN, 2013) 

Na metade do século XVIII Portugal, por decisão do Conselho Ultramarino, 

promove o início da emigração dos açorianos10 para o litoral de Santa Catarina. 

Essa determinação portuguesa parece ter sido impulsionada pelos pedidos 

estratégicos do coronel José da Silva Paes, pois o litoral catarinense, sob seu 

comando, necessitava de povoamento a fim de consolidar o domínio lusitano e 

minar as ameaças dos castelhanos (CADORIN, 2013). 

 Segundo Eugênio Lacerda (2003: 82), a migração açoriana que ocorreu 

entre os anos 1748 e 1756 foi uma “diáspora colonial”11. Para o sul do Brasil, foram 

enviados casais açorianos, e foi nesse período que surgiram as primeiras freguesias 

(pequenos bairros), as quais constituíam os principais núcleos urbanos de 

concentração açoriana. 

Laguna foi cenário de diversos acontecimentos importantes na história do 

Sul do Brasil, como a República Juliana, proclamada em 29 de julho de 1838, por 

																																																													

10	O	arquipélago	dos	Açores	é	composto	de	nove	ilhas,	totalizando	2.400	quilômetros	quadrados	e	foram	
descobertas	pelos	portugueses	em	1432.	(SANTOS,	2004:	51)	
11	Aqui	o	autor	faz	uma	diferenciação	entre	a	“diáspora	colonial”	e,	a	“diáspora	laboral”	realizada	pelos	
açorianos	para	os	Estados	Unidos	e	Canadá,	dois	séculos	depois.	(LACERDA,	2003:82)		
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lagunenses com ideais separatistas, inspirados na presença de tropas farroupilhas. 

Porém, em 15 de novembro de 1839, tropas oficiais invadiram por mar e terra, 

findando a experiência da independência lagunense (SANTOS, 2004). A cidade 

também possui uma personagem ilustre na sua história, Anita Garibaldi12, que 

nasceu e viveu em Laguna até casar-se com Giuseppe Garibaldi13e o acompanhar 

na maioria dos episódios revolucionários que participou.  

A figura de Anita Garibaldi possui uma estátua localizada em uma Praça no 

Centro Histórico da cidade. A Casa de Câmara e Cadeia, construída em 1735, onde 

foi proclamada a República Juliana, está inserida no Livro Histórico14 do IPHAN 

desde o ano de 1954, é hoje o principal museu da cidade e leva o nome dessa 

ilustre lagunense. No ano de 1985 o Centro Histórico da cidade foi inserido no Livro 

Histórico e no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, por conta de sua 

importância arquitetônica, com inspiração açoriana e seu valor histórico. 

Portanto, essa cidade de aproximadamente 45 mil habitantes, possui uma 

familiaridade com a questão patrimonial, e um explícito apelo histórico turístico. 

Outro aspecto relevante, mencionado anteriormente, é relacionado à imigração 

açoriana, a cidade desde então, concebeu um imaginário15 açoriano muito ligado ao 

peixe e a pesca artesanal. No relato histórico da cidade, disponível na página virtual 

da prefeitura 16 , é afirmado que após a chegada dos açorianos, a pesca se 

intensificou por conta dos novos hábitos alimentares dos imigrantes. Pois, muitos 

açorianos que chegaram como lavradores, passaram a trabalhar também com a 

pesca17, e substituíram, na alimentação, o consumo da farinha de trigo pela de 

mandioca e, a carne vermelha pelo peixe. 

																																																													

12	Heroína	nascida	sob	o	nome	de	Ana	Maria	de	Jesus	Ribeiro,	ficou	conhecida	como	Anita	Garibaldi,	depois	de	
se	casar	com	o	líder	revolucionário	italiano,	Giussepe	Garibaldi,	e	com	ele	encabeçar	a	tomada	de	Laguna,	e	
declarar	A	República	Juliana.	(CADORIN,	2013).	
13	Herói	da	Revolução	Farroupilha,	encabeçou	revoltas	no	Rio	Grande	do	Sul,	depois	de	passar	em	Laguna,	foi	
para	Itália	com	Anita	Garibaldi.	(CADORIN,	2013).	
14	Documento	onde	se	inscrevem	os	bens	tombados	pelo	IPHAN,	existe	quatro	especificações:	Livro	Histórico,	
Livro	das	Belas	Artes,	Livro	das	Artes	Aplicadas	e	Livro	Arqueológico,	Etnográfico	e	Paisagístico.	
15	Utilizo	a	noção	de	imaginário,	baseada	em	Benedict	Anderson	(1993)	na	sua	obra	Comunidades	Imaginadas	
16	Disponível	em	:	http://www.laguna.sc.gov.br/historia.php.	Último	acesso	em	28	de	outubro	de	2015.	
17	Essa	adaptação	laboral,	como	forma	de	sobrevivência	na	nova	terra,	de	acordo	com	Eugênio	Lacerda	(2003),	
levou	o	imigrante	açoriano	a	alternar	seu	trabalho	entre	a	lavoura	e	a	pesca.	
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Nesse sentido o contato dos imigrantes recém-chegados, com os primeiros 

povoadores, aos quais teriam apreendido com os Carijós, técnicas de pesca 

artesanal, favoreceu e deu bases culturais para a sobrevivência dos açorianos e 

para a formação das primeiras comunidades pesqueiras da cidade. Gradualmente a 

pesca artesanal foi sendo absorvida e adaptada pelos açorianos que povoaram a 

cidade de Laguna, na lógica de subsistência o pouco excedente era destinado para 

comercialização fora do estado. 

Outro fator definidor para a pesca se tornar a principal atividade econômica 

da cidade, foi a transformação do Porto de Laguna – no qual até as primeiras 

décadas do século XX, era utilizado apenas para a distribuição do carvão - em um 

porto pesqueiro, o primeiro do estado catarinense, favorecendo a pesca em grande 

escala. 

A cidade também se destaca pela produção das artes de pesca, como 

tarrafa, redes e pequenas embarcações. Não há a instalação de grandes indústrias, 

sua atividade econômica principal é a pesca, tanto artesanal como a de grande 

escala, seguida do comércio. Laguna, como alguns pescadores afirmam, é uma 

cidade de pescadores: “Isso aqui é área de pescador e só tem pescador, não tem 

vagabundo” (fala de um dos pescadores entrevistados).   

O Complexo Lagunar, por conta das Barras de Laguna e do Camacho, 

configura um ambiente propício para a pesca de crustáceo. Inicialmente destacou-se 

pela produção de siri e do Camarão Laguna, reconhecido como um dos melhores 

crustáceos do Brasil. E mais recentemente, têm se destacado através de 

documentários, reportagens, e incentivo da secretaria do turismo pela pesca 

artesanal com auxílio dos botos.  

O período da pesca desse famoso camarão é entre dezembro a junho, é 

uma prática noturna e com instrumentos confeccionados artesanalmente. Fora 

desse período, o pescador artesanal registrado no sindicato como produtor de 

camarão recebe o defeso18, que dura de 15 de julho a 15 de dezembro, e fica 

proibida a pesca do camarão nessa época. Assim como o pescador artesanal de 
																																																													

18	Defeso	é	uma	espécie	de	seguro	desemprego	para	o	pescador	artesanal,	durante	o	período	que	o	peixe,	ou	
crustáceo	(alvo	da	pesca),	está	em	desova,	“fora	de	temporada”.	Tal	medida	visa	proteger	tanto	a	reprodução	
do	animal	quanto	o	pescador,	que	necessita	de	renda.	
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camarão, o pescador artesanal com auxílio dos botos, também recebe o defeso fora 

da época da tainha, principal alvo dessa prática.  

 A prática da pesca na qual o boto auxilia o pescador artesanal, realiza-se em 

diversos pontos da Lagoa de Santo Antônio dos Anjos, que permeia grande parte da 

cidade. Essa pesca é, na sua maioria, uma prática diurna e masculina. Os 

pescadores em alguns pontos posicionam-se em botes, e em outros, em pé com 

água pela cintura, esperando um sinal do boto. O mamífero marinho direciona o  

cardume até encurralá-lo em frente aos pescadores, quando isso acontece o boto 

salta, tal movimento é interpretado pelo humano como o momento certo de jogar a 

tarrafa e a direção adequada também é apontada durante o salto. Obviamente, é 

necessário um conhecimento prévio e específico dos pescadores, pois os botos 

fazem inúmeros movimentos e cabe ao pescador, a tarefa de decifrar quando o 

cetáceo está auxiliando a pesca, e quando não está. Classifico essa rápida 

interação, envolvendo o movimento do boto e a interpretação do pescador, como 

uma comunicação interespecífica, ou seja, entre duas espécies diferentes. 

 
Foto 4 – Botos saltam em frente ao pescador, e esse se prepara para jogar a 

tarrafa19. 

A temporada principal da pesca artesanal com auxílio dos botos é entre 

meados de maio, junho, julho e meados de agosto, pois é a temporada da tainha, 

quando muitos pescadores artesanais da cidade voltam-se exclusivamente a essa 

modalidade de pesca, fora dessa época muitos dos praticantes são aposentados, e 
																																																													

19	Foto	de	autoria	de	Ronaldo	Amboni,	extraída	da	internet.	Disponível	em:	
http://brasilnoticia.com.br/cidades/1-alianca-salvem-os-botos-realiza-mobilizacao-em-laguna/3431	último	
acesso	em	28	de	outubro	de	2015.	
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não dependem daquela renda para sobreviver. Já ouvi dos pescadores que o boto 

prefere a tainha, mas também pode se alimentar de outros tipos. O relato no qual 

iniciei este artigo, data de novembro, fora da época da tainha, pois minha intenção 

também é demonstrar que o espetáculo da pesca, realiza-se durante o ano todo, 

com maior e menor intensidade em acordo com a sazonalidade 

  

A Tesoura e a pesca.  

A Praia dos Molhes é uma das principais da cidade de Laguna, boa para surfe 

e pesca, recebe esse nome, pois em sua extensão há uma enorme molhe, 

construção em forma de cais feita para criar um canal de entrada de navegações  

nos portos protegendo-os da violência das águas. De um lado do molhe ficam os 

surfistas e a Praia do Mar Grosso, e do outro, onde se forma o canal, estão os 

pescadores e a Tesoura. 

Os molhes20 de Laguna é uma construção de 1936, feita com pedras, com um 

quilômetro de extensão de um lado (parte norte), e um pouco menos de extensão do 

outro lado (parte sul), formando um canal, no qual a Lagoa de Santo Antônio dos 

Anjos deságua no mar, é por ali que as embarcações entram e saem da cidade. A 

construção derivou de problemas de navegabilidade para entrada e saída das 

embarcações no então Porto de Laguna. 

A estrutura de pedras do lado norte, sai da ponta da Praia do Mar Grosso, 

entrando no mar, no final da sua extensão existe um pequeno farol vermelho.  No 

lado sul, a construção é um pouco menor de extensão e localiza-se no bairro Ponta 

da Barra, no final também existe um pequeno farol, mas esse é verde. Em toda a 

extensão do canal é proibido nadar e banho de mar. 

Se olharmos de cima, em uma vista aérea, por exemplo, veremos que a parte 

norte dos molhes, que começa na Praia do Mar Grosso, tem o desenho de uma 

espinha de peixe, formando pequenas baías ao longo de sua extensão, baías essas, 

usadas também para pesca, são conhecidas por numerais, a mais próxima do farol 
																																																													

20	Segundo	o	dicionário	online	de	português,	Molhe	é	“Paredão	que	se	constrói	nos	portos	de	mar	em	forma	de	
cais,	para	protegê-los	da	violência	das	águas;	quebra-mar.”	Disponível	em:	http://www.dicio.com.br/molhe/	
último	acesso	em	28	de	outubro	de	2015.	
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Vermelho, chama-se Praia 19, depois vão diminuindo os números, mas sempre são 

ímpares (Praia 17, 15 e 13). Do lado sul, também há a formação de duas baías um 

pouco maiores que as de números ímpares, denominadas por números pares, a 

Praia 4 e a Praia 6.  

 
Foto 5 – Vista aérea dos molhes, a direita da foto a Praia do Mar Grosso, no centro o 

canal ligando o complexo lagunar ao mar, e a flecha vermelha aponta à localidade da 
Tesoura21. 

Ambos os lados possuem chão de areia batida, as pedras enormes ficam 

beirando o mar, é muito comum ver gatos escondidos habitando essas pedras, 

diariamente há pessoas pescando, tanto de tarrafas, como de anzol, essas pessoas 

ficam nas pedras e algumas também descem até a altura da água. Os carros 

conseguem chegar atém o fim de cada lado. Nos finais de semana, quase toda a 

extensão dos Molhes é ocupada por carros. 

O local de minha observação e agora descrição na Praia dos Molhes, é 

conhecida pelos pescadores como Tesoura, pois segundo eles, no fundo do mar as 

pedras formam um desenho de tesoura. A prática da referida pesca, nesse local 

além de ser sem embarcações, se diferencia dos outros pontos de pesca, por sua 

organização espacial e social. Apenas nesse ponto de pesca, é comercializado o 
																																																													

21	Foto	de	autoria	desconhecida,	extraída	da	internet.	Disponível	em:	
http://rusoares65.pbworks.com/w/page/73400696/Gloss%C3%A1rio%20geol%C3%B3gico%2011%C2%BAC%2
02014	último	acesso	em	28	de	outubro	de	2015.	A	edição	da	imagem	com	a	inserção	da	flecha	indicativa	foi	de	
minha	autoria.	
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peixe para o consumidor final, e formam-se equipes de pescadores. Cada equipe 

tem o seu lugar e vez de tarrafear. Nenhum pescador soube me dizer desde quando 

eles se organizam desse modo na Tesoura, apenas me disseram que assim 

funciona desde sempre. 

Na água forma-se uma espécie de barreira de pescadores alinhados lado a 

lado, alguns com macacões impermeáveis, outros com roupas térmicas de surfistas, 

e outros com vestimentas normais, a maioria protegendo-se do sol, com bonés ou 

chapéus.  Ao olhar da areia em direção á agua percebe-se que a Tesoura é dividida 

em duas partes, separadas por uma pequena extensão de pedras, as quais 

dependendo da maré, cheia ou vazante, avistam-se muito ou pouco das mesmas. 

Na parte mais norte, ou da esquerda, é onde se concentram os pescadores mais 

habituais e mais experientes, nesse local foram separadas sete posições de pesca, 

chamadas pelos pescadores de vagas, em cada vaga podem enfileirar-se muitos 

pescadores, cada um esperando a sua vez. Quando o pescador está na vez, ele 

pode tarrafear (jogar a tarrafa na água) quantas vezes ele desejar, porém quando a 

tarrafa vem com peixe ela conta como tarrafada da vez, e depois de duas tarrafas 

com peixe, o pescador deve passar a vez para o próximo pescador da vaga. Não 

importa a quantidade de peixe na tarrafa, importa que tenha ou não peixe, pode ser 

um ou quinze, a tarrafa conta do mesmo jeito para passar a vez. 

 O mesmo sistema também acontece na outra parte da Tesoura, vagas e vez, 

mas sem um número estipulado previamente de vagas, como do outro lado. As 

vagas ali são feitas em acordo com a quantidade de pescadores no dia. 

Normalmente, são os mais amadores que procuram esse lado. Segundo os 

pescadores essa parte tem menos pedras no fundo, e os peixes se escondem nas 

pedras, portanto o lado esquerdo, das sete vagas, é sempre o mais requisitado. 

 

Foto 6 - Panorâmica da parte esquerda da Tesoura, ao fundo a barreira de 
pescadores. 
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 Essa organização espacial de vagas e vez, usada pelos pescadores 

artesanais com auxilio dos botos na Tesoura, seria o equivalente à marcação 

observada por Simone Maldonado (1994) em seus estudos sobre pesca artesanal: 

A marcação é sem dúvida uma prática social ligada à territorialidade, 
conceito que informa fundamentalmente o conhecimento marítimo e 
as outras práticas que a ela se associa na construção do horizonte 
de relacionamento das sociedades pesqueiras com o real. A 
literatura sobre pescadores mostra ser generalizado que eles se 
organizem e façam, dentro da teoria local, o gerenciamento e a 
exploração dos espaços de cada comunidade, dividindo o mar em 
zonas de pesca, mares, bancos de peixe, pesqueiros, “pedras” e 
“grounds”. (aspas e grifos da autora) (MALDONADO, 1994: 98). 

 Para que os pescadores aqui tratados possam gerenciar essa marcação, e 

também para maior produtividade no dia, eles se organizam em equipes, essas são 

na maioria das vezes composta de três membros, que revezam entre ficar na água 

tarrafeando, ficar na areia observando o movimento dos botos e dos outros 

pescadores e, ficar na areia para comercializar o peixe, mesmo em dias de semana, 

algumas pessoas procuram o local para a compra do peixe ainda vivo na Tesoura, 

esse movimento intensifica nos finais de semana. No final de um dia as equipes se 

dissolvem, e dividem o dinheiro arrecadado em partes iguais. As equipes são 

formadas sempre no dia, não existem equipes fixas, mas sim pessoas que circulam 

sempre nas mesmas equipes por afinidades. Normalmente a estratégia consiste em 

juntar um pescador mais habilidoso para tarrafa, um mais apto para negociações e 

outro mais experiente para observar os botos, as vagas, e outros pescadores. 

  Quando se chega à Tesoura, num final de semana sem chuva, 

principalmente em maio a meados de agosto, pode-se encontrar um espetáculo 

protagonizado por pescadores artesanais, tarrafas, tainhas e botos. Veem-se 

também muitos carros estacionados, muitas pessoas caminhando e pescando ao 

longo da extensão de um quilômetro dos molhes que mais parece, nesse caso, uma 

passarela, o movimento de pessoas e veículos é bem maior comparado aos dias 

úteis da semana.   
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Foto 7 – Manhã de domingo na Tesoura, movimento de espectadores começando e 

a barreira de pescadores à espera dos botos. 

Ao descer dos molhes para o nível da areia, percebe-se a movimentação de 

pessoas assistindo, fotografando e filmando o espetáculo da pesca artesanal com 

auxílio dos botos, classifico-os como espectadores. São famílias, crianças, turistas, 

jovens estudantes, casais e alguns familiares dos pescadores, esses estão divididos 

entre a água e a areia. Há também formas improvisadas de comercialização dos 

peixes, alguns expostos em mesas, alguns em barracas, e alguns no chão mesmo. 

São os próprios pescadores que se encarregam de fazer a negociação dos peixes 

recém-tirados da água, a maioria vivo. A negociação muitas vezes começa assim 

que o pescador sai da água com a tarrafa carregada de peixe, quando se forma uma 

aglomeração de pessoas tirando fotos, filmando, e perguntando sobre preços e peso 

dos pescados. Existem alguns atravessadores, que trazem os pescados de outros 

lugares e os posicionam, mais distante da água, com aparatos menos improvisados, 

como balança e toldo para proteção do sol. A pesca artesanal com auxílio dos botos 

nesse local torna-se um verdadeiro espetáculo, como apresentado na introdução, 

conferindo ao espaço um caráter também, de lugar de lazer, para além do labor e 

comércio de pescadores. 
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FOTO 8- Movimentação intensa num final de semana de junho de 2015. 
 

Os espectadores na Tesoura. 

Durante a temporada da tainha de 2015, na qual fui diariamente à Tesoura, e 

mesmo nas idas preliminares antecedentes dessa época, desde 2014, percebi 

diversas situações de usos daquele local, envolvendo pessoas não pescadoras, os 

espectadores, que buscam o espetáculo. 

Para além do relato inicial desse artigo, presenciei pessoas chegando 

exclusivamente para ver a pesca com botos, famílias, excursões de escolas e 

faculdades, turistas estrangeiros, trabalhadores em horário de descanso, equipes de 

televisão como a BBC de Londres e a NHK japonesa e pessoas da própria Laguna, 

cidades próximas ou não. Todas elas munidas de aparatos para captura de 

imagens, até os serventes contratados da prefeitura para limpar a praia, paravam 

suas atividades para fotografar uma tarrafa cheia de peixes, ou um pulo do boto. 

Pude presenciar também, um casal de jovens abrindo uma garrafa de champanhe e 

brindando em taças, logo após a cena que me pareceu um pedido de casamento, foi 

super-romântico, durante um belo pôr-do-sol.  
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FOTO 9 – Espectadores fotografando e filmando a chegada da tarrafa com peixes, 

recém saída da água. 

Nos finais de semana, o movimento de espectadores aumenta muito, aliado a 

comercialização dos pescados, muitos deles vão embora com sacolas cheias de 

peixes se debatendo ainda vivos. Comprovei que o preço dos peixes na Tesoura, é 

maior comparado aos outros lugares da cidade. Ao questionar um dos pescadores 

sobre isso, ele não hesitou em responder, que além de ser o púnico lugar da cidade 

no qual se compra o peixe ainda vivo, o comprador tem o prazer de assistir a pesca, 

ver a tarrafada e fotografar o boto. Portanto, no valor do peixe ali comercializado, 

está agregado o valor do espetáculo. Ao conversar com alguns espectadores da 

região, eles afirmam saber que pagam mais, porém reiteram que só ali o peixe é 

realmente fresco. Outro ponto apontado por esses espectadores, é o fato da compra 

do peixe no final de semana, ser um programa de lazer para a família toda. Muitas 

famílias vão ao local com crianças, essas se alegram muito com a presença dos 

botos, são comuns gritos de euforias.  

O som da Tesoura, também se modifica nos finais de semana, além dos 

brados eufóricos dos espectadores ao ver um salto do boto, ou as palmas para uma 

tarrafa cheia de peixes, há também alguns carros com som no volume alto, 

churrascos em vários pontos dos molhes, alguns mais perto da Tesoura, com 

música e bebidas alcoólicas, porém o que mais me impressionou e chamou minha 

atenção em relação aos sons, é o barulho dos próprios pescadores na hora da 
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venda dos pescados, assemelhando aos sons de uma feira, chamando fregueses, 

gritando promoções, são as estratégias das vendas.  

Durante o final de semana, há outra presença marcando a diferença dos 

outros dias e reafirmando ainda mais o espetáculo, o carrinho vendendo bebidas e 

salgadinhos, os pescadores me falaram ser a melhor caipirinha da cidade, realmente 

observei a grande quantidade de venda dessa bebida. Pude observar também, 

pessoas assistindo a pesca e comendo salgadinhos de milho, como se faz num 

cinema com pipocas, por exemplo. O carrinho também vende algodão doce, sempre 

há crianças comendo essas doçuras coloridas e encantando-se com os botos. 

 
Foto 10 – Carrinho nos molhes, vendendo “a melhor caipirinha da cidade”. 

Foi usual escutar dos espectadores, que aquele local “é abençoado por Deus 

e proporciona um espetáculo divino”, que a natureza ali foi muito generosa. 

Pensando no lugar, eu questionei se algum deles assistia a pesca em outros pontos 

da cidade, e sempre a resposta foi negativa, pois apenas ali se sentiam seguros, 

podiam deixar seus filhos correrem e brincarem a vontade, comprar peixes, 

caminhar, namorar, e era garantido ver os botos. Pude perceber também que 

algumas famílias frequentam a Tesoura todo fim de semana, depois de um tempo 

comecei a reconhecê-las e abordá-las, reiterando as informações acima. 

A posição física da Tesoura favorece a ideia de espetáculo e espectadores, 

pois fica num nível abaixo dos molhes, formando uma espécie de plateia 

abrangendo a areia e os molhes, e a água como palco, aludindo a um teatro de 
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arena. No palco podemos ver os pescadores, e os botos, além também de ser um 

canal, onde passam barcos pesqueiros, lanchas e jet-skis configurando um cenário. 

Tudo isso fazendo parte de um grande espetáculo  

 
Foto 11 – Os molhes e a areia como espaço de plateia para os espectadores. 

  

Patrimônio e Espetáculo. 

 Conforme José Magnani (1985: 4), “[...] se cultura é um conjunto de códigos, 

o patrimônio é a série de falas que só adquirem inteligibilidade por referência 

àqueles códigos [...].” Dessa forma, trabalhar com o conceito de patrimônio cultural, 

sob o ponto de vista antropológico, significa compreender suas determinações e 

admitir que não se constitui em dimensão tão ampla quanto cultura. Melhor dizendo, 

o patrimônio cultural deve, inexoravelmente, estar diretamente ligado à dinâmica e 

significado de certo grupo ou sociedade como bem simbólico. De forma a evocar 

uma memória, uma identidade, um sentimento de pertencimento. No caso, a 

comunicação interespecífica entre boto e pescador, e as relações estabelecidas na 

Tesoura, fazem parte das dinâmicas e vivências desse grupo de pescadores 

artesanais com auxilio dos botos e, da cidade de Laguna. 

Segundo Ulpiano de Meneses (2012) o saber fazer não pode ser visto 

apenas como abstrato, como conceitual, é parte de um conhecimento e memória 

corporificada. Como constatado durante minha inserção ao campo, e por outros 

estudos relacionados à pesca (CUNHA, 2003), os pescadores artesanais ou não 
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artesanais, são indivíduos conhecedores da natureza, há um saber fazer intrínseco à 

atividade pesqueira. Tal conhecimento está relacionado também, a uma observação 

contínua da natureza que os cerca.	Certa vez, indaguei um dos pescadores mais 

velhos sobre como ele aprendeu a interpretar os movimentos dos botos. 

Rapidamente me respondeu: “na natureza tudo que a gente conhece é observando, 

os pássaros, o mar”. Depois me contou que desde criança, em suas memórias mais 

longínquas, lembra-se de ir à Tesoura com seu pai, e assim, começou cedo a 

“observar os botos e a natureza toda”. 

Sendo assim, ao classificar a relação de comunicação interespecífica, como 

um saber fazer exclusivo dos pescadores artesanais com auxílio dos botos, 

apresento um dos pontos de intersecção do meu trabalho com a temática 

patrimonial. A partir do Decreto Lei 3551 de 200022, ficaram instituídos os Registros 

de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural 

brasileiro, nele podem ser registrados bens em quatro livros, desses, o primeiro é o 

Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de 

fazer arraigados no dia-a-dia dos grupos e comunidades, no caso da referida pesca, 

este primeiro livro seria o mais indicado. Como consta no Manual de Aplicação do 

INRC (Inventário Nacional de Referências Culturais), os saberes e modos de fazer, 

são “atividades desenvolvidas por atores sociais (especialistas) reconhecidos como 

conhecedores de técnicas e de matérias-primas que identifiquem um grupo social ou 

uma localidade” (IPHAN, 200: 31), na presente pesquisa, como vimos, a 

comunicação interespecífica caracteriza a pesca artesanal com auxilio dos botos, e 

essa, por usa vez, identifica o grupo de pescadores artesanais com boto, e a 

Tesoura como localidade dessa prática peculiar. 

Percebi durante a observação no campo, assim como percebem os 

espectadores, que existe uma necessária sincronicidade, entre os movimentos do 

boto e do corpo do pescador, para o sucesso da pesca. A comunicação 

interespecífica, portanto, ocorre através de movimentos tanto dos botos, quanto dos 

pescadores, de forma rápida, porém, podem ocorrer várias vezes durante um dia de 

																																																													

22	Acesso	ao	texto	completo	do	Decreto	no	site	do	Palácio	do	Planalto,	disponível	em:	
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3551.htm	.	Último	acesso	em	20.10.2015.	
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pesca. À vista disso, identifico um aspecto efêmero e performático23 nessa relação. 

A autora Mariza Veloso (2004), afirma que o patrimônio imaterial possui esse dois 

elementos. 

(...) são os próprios sujeitos produtores que, através de suas práticas 
sociais, inventam e reinventam a especificidade de seu patrimônio 
cultural. No caso do patrimônio imaterial é preciso ressaltar seu 
caráter instantâneo, sua dimensão do aqui e agora. É nesse sentido 
que entendemos ser possível pensar o patrimônio imaterial como 
performance, isto é, como algo constituinte das práticas sociais. 
O reconhecimento e a vivência do patrimônio podem ainda, 
transformá-lo em força produtiva na promoção de uma vivência 
também coletiva, ensejando a construção de experiências 
significativas capazes de motivar o sentido de pertencimento. 
(VELOSO, 2004: 34-35) 

Deste modo, ao considerar a comunicação interespecífica que ocorre na 

pesca artesanal com auxílio dos botos, como um saber fazer, e uma prática de 

performance, na qual os pescadores executam especificidades efêmeras, 

produzindo vivências coletivas e experiências de pertencimento, caracterizo tal 

pesca como patrimônio cultural.  Sendo assim, a Tesoura torna-se o local desse 

patrimônio performático. 

Precisamente não consegui saber desde quando pesca artesanal com auxílio 

dos botos se realiza na Tesoura, os pescadores me disseram que no mínimo tem 

mais de cem anos, esse local é comumente conhecido como o ponto principal dessa 

prática na cidade. As impressões e descrições etnográficas até aqui relatadas, 

tentaram demonstrar a importância da Tesoura para a pesca artesanal com auxílio 

dos botos, tornando-se um espaço social, de relações e interações. 

  Antônio Carlos Diegues (2004: 285), afirma que a pesca da tainha “cria o 

território onde ela se realiza: a praia, que durante a safra é o espaço social mais 

importante para a comunidade.” No caso da pesca aqui tratada, essa afirmação se 

comprova, mas também, como visto, extrapola os limites da sazonalidade da safra. 

Esse território criado pela pesca da tainha se estende pelo ano todo, permitindo o 

uso e fruição do mesmo pelos pescadores e  espectadores. 
																																																													

23	Trabalho	essa	categoria	à	luz	de	Richard	Schechener	(2006:	3),	na	qual,	“performances	marcam	identidades,	
dobram	o	tempo,	remodelam	e	adornam	o	corpo,	e	contam	estórias.	Performances	de	arte,	rituais,	ou	da	vida	
cotidiana	são	comportamentos	restaurados,	comportamentos	duas	vezes	experenciados,	ações	realizadas	para	
as	quais	as	pessoas	treinam	e	ensaiam”.	
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A Tesoura se constitui como território da prática aqui referida, no sentido 

posto por Simone Maldonado: 

A territorialidade se desenvolve através do tempo, passando de uma 
geração a outra nos processos de socialização e de transmissão da 
tradição como uma relevante dimensão da capacidade que o homem 
tem de conferir significado simbólico ao espaço, inclusive ao espaço 
social em que ocorrem as suas relações, construindo lugares. 
(MALDONADO, 1994:35) 

 Sendo assim, a territorialidade que percebi na Tesoura, criou o lugar da 

plateia, palco e cenário do espetáculo da pesca artesanal com auxilio dos botos, 

conferindo múltiplos usos e significados. E esse espetáculo pode ser classificado 

também, como patrimônio cultural. 

 

Considerações finais. 

 Como demostrado anteriormente, através dos estudos de autores citados, as 

questões relacionadas ao local, à territorialidade, são pertinentes à maioria dos 

grupos de pescadores artesanais. A organização do espaço da água, da terra e a 

transformação desses, em espaços sociais também são comum a esse vasto grupo. 

Como visto, na localidade da Tesoura não é diferente, mesmo com suas 

especificidades interespecíficas. 

 Saliento que estou em processo de elaboração da dissertação de mestrado, e 

muitas questões aqui tratadas serão mais elaboradas e aprofundadas adiante do 

meu trabalho. 

Minha intenção nesse artigo foi fazer o exercício de pensar a localidade da 

Tesoura, como partícipe do espetáculo da pesca artesanal com auxílio os botos, tal 

alusão a uma representação teatral, foi empregada enquanto uso do espaço, 

enquanto contemplação de algo que chama atenção, e permite a fruição desse 

então, espaço social.  

Para além dessa discussão objetivei também, fazer uma aproximação com a 

questão patrimonial, no sentido de reconhecer o saber fazer dos referidos 

pescadores e adicionar a esse patrimônio cultural, as dinâmicas e usos da e na 

Tesoura. 
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