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A Reserva Extrativista Marinha (REM) do Corumbau - extremo sul do estado da 
Bahia - foi criada em 2000 por ações articuladas entre lideranças de pescadores 
locais e agentes externos (ONG´s ambientalistas) com objetivo de garantir a 
exclusividade ao acesso dos recursos pesqueiros pelos pescadores locais diante da 
pesca comercial que se intensificava na região desde 1980. Após a criação da REM, 
a Conservation International (CI-Brasil), principal agente externo, conduziu 
atividades de pesquisa e manejo incluindo uma Zona de Proteção Marinha (ZPM), 
que cobre um terço de um dos principais pesqueiros - recifes dos Itacolomis. A ZPM 
foi acordada no Plano de Manejo, entre pescadores artesanais e CI-Brasil, não 
permitindo a pesca em seu interior. Ao longo dos últimos 10 anos observou-se um 
conflito entre pescadores e a normatividade ambientalista, permeando o discurso de 
conservação versus o direito de acesso à pesca.  Constatou-se que pescadores 
locais e agentes externos possuem dimensões cognitivas distintas de perceber e 
atuar a/na natureza, por meio de práticas sócias e espaciais deste grupo social com 
interpretação própria do território. Durante a discussão do Plano de Manejo, esta 
distintas formas (Naturezas) foram contrastada por meio de mapas utilizados pelos 
agentes externos, que transpôs este conflito para uma dimensão cognitiva, 
denunciando formas assimétricas de poder estabelecidas no âmbito da REM do 
Corumbau entre modernos e não modernos. Sendo assim, a proposta deste trabalho 
é analisar e discutir o contraste entre distintas formas de visão de natureza 
evidenciadas durante a fase de implantação da REM do Corumbau.  

Palavras Chaves: Áreas Protegidas; Conflitos Socioambientais; Dimensões 
Cognitivas ; Visões de natureza.  

1. Introdução. 

Este artigo tem como proposta realizar uma reflexão acerca dos conflitos 

socioambientais envolvendo a disputa entre pescadores artesanais diante a Reserva 

Extrativista Marinha (REM) do Corumbau, situada em uma região de grande 
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relevância biológica - complexo dos Abrolhos3. Sua criação teve como motivação, a 

percepção dos pescadores artesanais locais sobre a queda dos recursos 

pesqueiros, sobretudo o camarão sete-barbas, uma das espécies alvo da pesca 

comercial de Alcobaça (Bahia) e também de outros estados (ex. Espírito Santo e 

Alagoas).  

Diante desta situação, um grupo de pescadores locais do Corumbau se aliou (em 

1997) às entidades ambientalistas buscando salvaguardar os recursos pesqueiros, 

tendo como as entidades a Associação Pradense de Proteção Ambiental (APPA) e, 

posteriormente a Conservation International do Brasil (CI-Brasil)4, com parceria da 

Coordenação Nacional de Populações Tradiconais (CNPT), órgão vinculado ao 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA). 

Logo após a criação da REM do Corumbau, a CI-Brasil, a partir de outras 

experiências em nível global em manejo de recursos marinhos em Áreas Protegidas, 

deu início à elaboração do plano de manejo e de uma Zona de Proteção Marinha 

(ZPM) no território de pesca artesanal. Esta ZPM tinha como objetivo a garantia de 

proteção de ambientes e espécies marinhas para, no longo prazo, aumentar a 

biomassa pesqueira (quantidade de peixes), forçando a proteção de um terço do 

território de pesca enquanto os pescadores puderam utilizar apenas as áreas 

adjacentes da ZPM5.  

																																																													

3	  , O complexo dos abrolhos é considerado enquanto a maior aglomeração de recifes coralíneos 
da porção sul do Oceano Atlântico. 

4	 	A APPA trata-se de uma Organização Não Governamental (ONG) com atuação em nível 
local, criada no ano de 1996 com objetivo de realizar ações de proteção e conservação dos manguezais 
do município de Prado. A Conservation International trata-se de uma ONG de alcance transnacional, 
ao qual iniciou no ano de 1994 atuando na região tendo como foco apoiar em ações de manejo do 
Parque Nacional Marinho de Abrolhos. Durante o período do processo de criação da REM do 
Corumbau, entre os anos de 1997 até 2000, a CI-Brasil conseguiu estabelecer uma base no município 
de Caravelas, a partir desse momento, podendo atuar diretamente em ações de manejo em nível local, 
porém com grande interface em nível global.  

5	  A justificativa apresentada pela CI-Brasil é que com o passar do tempo,	e	com	o	aumento	da	
biomassa	no	interior	da	ZPM,	o	pescado	povoaria	nestas	áreas	adjacentes	permitindo	a	realização	da	
pesca	em	nível	local.	



A proposta foi aprovada, mas utilizando-se de estratagemas de aproximação a 

determinados grupos e intervindo nas relações micros sociais locais. Desse modo, 

após dez anos de criação da REM do Corumbau observou-se que ainda existia certa 

inconformidade com a área de exclusão marinha por uma parte considerável dos 

pescadores artesanais locais. Neste sentido, a proposta de ações de manejo e 

gestão da REM do Corumbau se firmou enquanto uma normatividade distanciada 

das demandas dos pescadores (Carvalho, 2014, 2015, 2015). 

Sendo assim, este artigo tem como objetivo apresentar o processo de discussão 

desta ZPM enquanto um processo de purificação e tradução (Latour, 1994) do 

conceito de natureza, por parte dos agentes externos – organização do terceiro 

setor, em destaque a Conservation International do Brasil (CI-Brasil). Partimos da 

premissa que a discussão deste zoneamento (instalação da ZPM) evidenciou 

distintas formas de visão sobre a natureza. Tais formas poderão ser visualizados 

enquanto padrões cognitivos de percepção da natureza entre modernos e não 

modernos (Hutchins, 1994; Johannes, Freeman, & Hamilton, 2000; Latour, 1994; Yi-

fu Tuan, 1980).  

Como metodologia foram utilizadas diversas técnicas de pesquisa, tais como 

levantamento documental e histórico da constituição da Área Protegida – por meio 

de leituras de atas da criação e das reuniões do Conselho Deliberativo da REM do 

Corumbau, documentos tecnocientíficos - bem como entrevistas semiestruturadas 

direcionadas para alguns pescadores no ano de 2013, cartografias e mapas 

mentais, trabalho de campo com a participação direta em todas as reuniões 

realizadas entre o período de 2012 a 2013, e o acompanhamento por mais de dois 

anos através de trabalhos na CI local6. 

 A partir disso, neste artigo abordaremos os seguintes tópicos: em um primeiro 

momento o contexto local e global para a instalação de uma Zona de Proteção 

Marinha em uma Área Protegida de uso sustentável; posteriormente trataremos 

																																																													

6	  Importante ressaltar que a maior parte de coletas de informações e os questionamentos 
realizados nesta pesquisa foram também enquanto funcionário da Conservation International. 
Ressalta-se aqui que houve uma tarefa de “desprendimento das amarras” e do discurso institucional 
durante o trabalho de campo tendo em vista que minha atuação local oscilava entre funcionário da CI e 
a construção desta etnografia, como ofício de um antropólogo.  



sobre a percepção da natureza dos pescadores artesanais, das comunidades do 

Corumbau e Bugigão e; por fim, apresentaremos como estas duas visões, moderna 

e não moderna (natureza) possibilitou a criação desta ZPM. Analisaremos este 

último ponto a partir de uma perspectiva de relações assimétricas de poder na 

aprovação final do Plano de Manejo e seu Zoneamento.  

2. Do global para o local: o porquê da intocabilidade em uma zona marinha 
sobre o território da pesca tradicional? 

Quando pensamos na ideia de natureza intocada (Diegues, 2001) e também de 

conflitos de grupos sociais locais com Áreas Protegidas e seu conjuntos de 

normativo (Creado, Mendes, Ferreira, & Campos, 2012; Creado, 2011; Ferreira, 

2004, 2005), praticamente são exemplos existentes em Parques e Florestas 

Nacionais. No entanto, Áreas Protegidas que permitem a utilização dos recursos 

pesqueiros (Reserva Extrativista), também possuem conflitos que se assemelham à 

conflitos em áreas mais restritivas. Estas áreas muitas vezes foram consideradas 

laboratórios vivos por meio do desenvolvimento técnico-científico reforçando o 

pensamento mítico da intocabilidade (Carvalho, 2014; Diegues, 2001; Thomas, 

1988). A criação de Áreas Marinhas Protegidas foi também guiada por tal visão, e 

que era necessário ampliar tais áreas para salvaguardar recursos marinhos 

importantes para o bem estar da humanidade – emergência global da questão 

ambiental.  

Em uma perspectiva histórica, a partir do ano de 1962, com a realização da primeira 

conferência de Parques Nacionais, organizada pela IUCN, marcou a justificativa da 

ampliação de Áreas Marinhas Protegidas ao redor do mundo.  A palestra proferida: 

“Inshore Marine Conservation” de autoria de Carleton Ray (Doutor em Zoologia) 

reivindicando o aumento de tais áreas7. Segundo Carleton, estas áreas não 

deveriam ser apenas para recreação e turismo, mas que atendesse à interesses 

científicos, sendo necessário a existência de áreas intangíveis, visando maior 

efetividade em manejo (Carleton,  1962).  
																																																													

7	 	No ano anterior, o mesmo autor tinha realizado um apelo, via uma publicação no Sierra Club 
“the Meaning of Wilderness to Science", sobre a emergência de realização de estudos científicos em 
áreas protegidas. Uma das justificativas era que os oceanos já estavam super explorados, e a sua 
característica física (sem barreiras naturais) dificultavam a realização de pesquisas e também de ações 
de conservação. 



Ao final dá década de 1960 é marcada por um texto denominado “a tragédia dos 

comuns”, e posteriormente a “ética do bote salva vidas”, que moldaria mais tarde a 

argumentação de cientistas, ecologistas, ambientalistas, economistas e entidades 

não governamentais, sobre os recursos comuns. A metáfora, cunhada por Garrett 

Hardin, mencionava que os recursos comuns, sobretudo escassos, caso não 

houvesse nenhuma interferência do Estado e ou do setor privado, estaria fadado ao 

esgotamento (HARDIN, 1968, 1974). 

Ao longo dos anos 1970 foi crescente o reconhecimento dos ambientes marinhos, 

sendo que em 1971 a realização da Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância 

Internacional conhecida como Convenção de Ramsar8. Na década de 1980, 

instituições não governamentais como World Wildlife Fund (WWF) e The Nature 

Conservancy (TNC) e Conservation International (CI) são fundadas e se destacam 

enquanto protagonistas em termos de projetos, ações e publicações que enfatizam a 

importância dos ambientes marinhos e ecossistemas no objetivo de fornecer para a 

conservação o desenvolvimento sustentável9 (Kelleher & Kenchington, 1992). 

Em 1996 foi realizado um colóquio sobre os Aspectos Globais dos Recifes de Corais 

na Universidade de Miami, o qual foi conclusivo em relação aos impactos 

antropogênicos sobre os recifes de corais. Estes estariam em níveis alarmantes e a 

que o conhecimento sobre o funcionamento dos recifes coralíneos era insuficiente. 

Diante de tal constatação, em 1997 foi implantado a Rede Global de Monitoramento 

de Recifes de Coral (GCRMN), com publicações de relatórios a cada dois anos, 

reunindo resultados de vários países (MMA, 2006). Após este momento, duas 

iniciativas de proteção em recifes de corais marinhos foram realizadas praticamente 

																																																													

8	 	O reconhecimento dos sítios Ramsar atualmente é uma das formas de dar visibilidade para 
ambientes húmidos de grande fragilidade. A partir de então, UNESCO, IUCN e demais organismos 
internacionais passam a gerar planos de ações, conferencias e mobilização de recursos financeiros para 
a proteção de áreas de significativa importância para a conservação. 

9	  Dentre os pontos mais proeminentes foi desenvolvimento do termo de hotspot de 
biodiversidade, realizado pela CI em diversas publicações de sua autoria, como forma de evidenciar a 
partir de estudos de campo as principais áreas de grande concentração de biodiversidade. Tal 
estratégia também mobilizou recursos financeiros e grandes empresas e doadores individuais, 
direcionando recursos financeiros a tais áreas e influenciando políticas públicas de ampliação de áreas 
protegidas no mundo e na década de 1990 o Brasil. 



em sequência: O primeiro foi à criação da Área de Proteção Ambiental (APA) Costa 

dos Corais em 1998 e; sendo o segundo a criação de uma ZPM na REM do 

Corumbau, logo após sua criação, no ano de 2000. 

 Na APA Costa dos Corais foi desenvolvido um projeto, com objetivo em fornecer 

subsídios para a elaboração participativa do plano de manejo da APA, por meio do 

Departamento de Oceanografia da UFPE, Centro de Pesquisas e Extensão 

Pesqueira do Nordeste – CEPENE - IBAMA, Centro de Mamíferos Aquáticos – 

IBAMA e Fundação Mamíferos Marinhos, por meio de financiamento internacional. A 

partir deste instante, foi discutido a criação de zonas de exclusão de pesca dentro 

dos limites de uma Área Protegida que permitia o uso múltiplo de forma controlada 

(no entorno destas zonas), bem como a realização de monitoramento a partir da 

metodologia adotada pela UICN para recifes de corais - Reef check (MMA, 2007).   

Na REM do Corumbau podemos observar que entre os anos de 1998 e 2000, 

ocorreu uma convergência de interesses entre pescadores e atores externos, como 

a Associação Pradense de Proteção Ambiental (APPA), Conservação Internacional, 

CNPT e o antigo órgão gestor das UCs federais o IBAMA. Um dos pontos em 

destaque nesta convergência estava relacionado ao recurso do camarão, que já 

apresentava sinais de esgotamento, mediante o conflito anterior com as 

embarcações de fora. Segundo Guilherme Dutra10 (atual diretor do programa 

marinho da CI), uma das ações que surgiu diante ao problema da escassez do 

camarão sete barbas (Xiphopenaeus kroyeri) foi a proposição por parte dos 

pescadores no plano de manejo um sistema de cotas11, bem como a criação de 

Áreas de Exclusão de Pesca do camarão nas desembocaduras dos principais rios, 

Corumbau, Cahy e Caraíva.  

Este momento foi importante para que os principais agentes externos, CI-Brasil em 

parceria com o CNPT e IBAMA, em planejar para a Resex do Corumbau uma área 

que fosse exemplo em conservação da biodiversidade marinha com forte atuação 

																																																													

10	  Entrevista realizada com Guilherme Dutra em 27 de novembro de 2013. 

11	 	Não consta no documento final do Plano de Manejo referência sobre tais cotas. 



dos grupos locais12. Esta possibilidade se tornaria mais efetiva quando a CI-Brasil, 

em 1999, realizou o diagnóstico biológico de criação da Reserva Extrativista, pelo 

qual a mesma pode ter contato com alguns pesquisadores filiados a esta instituição. 

Começa a florescer então a ideia de criar zonas de exclusão de pesca, dentro da 

REM do Corumbau, como sendo áreas que permitissem a reprodução de peixes, o 

que acarretaria em incremento de biomassa13, traduzindo em melhoria na pescaria 

(longo prazo) e impossibilitaria o esgotamento do recurso em nível local. Essa era a 

tese! 

Foi acompanhando de forma sincrônica com a iniciativa da APA de Itamandaré, que 

na REM do Corumbau, pesquisadores e a CI-Brasil aproveitaram o momento 

favorável em estender a proteção dos recifes marinhos, dando um passo para 

introdução de um monitoramento sistemático da saúde destes ambientes e também 

da biomassa pesqueira. No caso da CI-Brasil, no recorte da Resex do Corumbau foi 

introduzido o conceito de Zonas de Exclusão de Pesca (No Take Zones), com base 

na literatura científica que apontava a necessidade de criar Áreas Protegidas em 

ambientes recifais, possuindo um  mínimo de 30% de cobertura de recife totalmente 

isolada de qualquer prática de pesca (Jones et al., 2005; Jones, Ferrell, & Sale, 

2006; Varkey, Ainsworth, & Pitcher, 2012). 

Outro ponto relevante para o estabelecimento da Zona de Proteção Marinha nos 

recifes dos Itacolomis foi o alcance organizacional que a CI possuía e ainda possui. 

Iniciativas similares estavam em curso no golfo da Califórnia, por meio da CI-México 

e também em iniciativa de campo em Papua Nova Guiné, que serviu de inspiração 

para os pesquisadores da CI-Brasil.  

No caso de Papua Nova Guiné já se desenvolviam trabalhos similares de 

monitoramento de espécies recifais em TURFs14 (Territorial Use Rights for Fishing) 

																																																													

12	 	Tal proposta seria promissora se de fato fosse trabalhada com o grupo em uma perspectiva de 
desenvolvimento e fortalecimento das principais características para o manejo baseado no 
conhecimento local em um complexo sistema natural 

13	 	Unidade de medida em gramas por metro quadrado que é muito utilizada para ser referir à 
quantidade de uma determinada espécie, em determinado ecossistema. 

14	 	Os TURFs são áreas bastante similares à Reserva Extrativista Marinha, primeiramente por 
designar certa dominialidade de um determinado recurso para um determinado grupo social local. De 
maneira geral, boa parte dos TURFS é considerada Áreas Protegidas, mas nem todas estão previstas 



em que existia um manejo já implantado por pescadores artesanais que se distinguia 

devido as características socioculturais do local. Segundo Eaton (1997) o grupo 

social de Papua Nova Guiné tinha uma relação do uso do território  que era muito 

próximo da proposta de conservação marinha. 

Importante ressaltar, que o Programa Marinho de Papua Nova Guine, encontrou 

uma oportunidade de conciliar os interesses de conservação, tendo em vista às 

práticas locais do grupo em torno do uso dos recursos de um modo geral. O sistema 

de posse e práticas tradicionais tinham como regras a exclusão de pescadores 

externos ao grupo, além de proibições sazonais, além do tabu de alimentação deste 

grupo que ajudava a preservar certas espécies, bem como existência de lugares 

sacros (EATON, 1997, p.226). 

No ano de 2001, adotou-se um sistema de monitoramento da cobertura de recifes 

marinhos bem similar aos que eram propostos nas conferências e também utilizados 

em outros países. No caso da REM do Corumbau, a ZPM cobrindo parte dos recifes 

dos itacolomis, foi a área escolhida para a realização deste monitoramento (figura 1).  

Sendo assim, ao longo de dez anos de monitoramento, os pesquisadores 

envolvidos, passaram a afirmar que uma área fechada poderia trazer benefícios para 

a pesca, algo que se tornou praticamente um mantra para os agentes externos, 

criando um campo de argumentações e justificativas em prol da proteção dos 

ambientes recifais em nível local e também regional (Banco dos Abrolhos). 

Sendo assim, podemos enquadrar o processo de criação de uma Área Marinha 

Protegida, como uma formulação de uma emergência, e que atualmente vem se 

enquadrando enquanto uma emergência global, como foi apresentada nos inúmeros 

eventos em nível mundial, possibilitando a articulação em nível local para a criação e 

ampliação de tais áreas. A emergência pode ser vista também como uma 

construção social dos problemas ambientais. Segundo Hanningan (1995) a 

construção dos problemas ambientais possui em seu poder retórico argumentos 

morais, mais do que factuais que em etapas mais avançadas se cria idiomas 

retóricos, como “grupos de imagens que oferecem a este exigência um significado 

																																																																																																																																																																																														

dentro do sistema da UICN, que busca a padronização de áreas protegidas nos países signatários da 
UNESCO.  



moral” (HANNIGAN, 1995, p.52). Dentro desse idioma são produzidas as retóricas 

da perda, da insensatez e da calamidade.15 Com a origem da questão ambiental, 

passa-se então para o momento de contestação das exigências, no entanto 

contestar um problema ambiental na arena política, segundo Hannigan (1995) “é 

uma arte, dada às pressões [com] que os legisladores se deparam” (Ibidem, 1995, 

p.68).  

Outro aspecto que merece atenção sobre a criação de Áreas (Marinhas) Protegidas 

no Mundo está no aspecto neocolonialista e globalizante, por meio de investimentos 

de países “desenvolvidos” em “países em desenvolvimento” com objetivo em 

proteger ecossistemas frágeis ali localizados, sendo considerado enquanto uma 

biocolonialidade do poder16 (CAJICAS-ROTUNDO, 2007). Este posicionamento 

crítico frente à biocolonialidade do poder é também crítica em relação à emergência 

global da natureza, dentro de um contexto de globalização e pos-desenvolvimento, 

ao qual o capitalismo se figura como o centro da narrativa do desenvolvimento, tal 

como o próprio conceito de desenvolvimento sustentável e economias verdes 

atualmente (ESCOBAR, 2005).  

Diante disso, segundo Escobar (2005) tais políticas de conservação da natureza e 

de biodiversidade se apresentam como estatutos globalizantes que vão de encontro 

às particularidades do lugar, sobretudo nos países periféricos ao qual são detentores 

de megadiversidade. A saída para o autor é evitar a colonização das práticas locais 

pelos contextos modernos de produção técnica-científica de uma natureza 

desencaixada do lugar.  

																																																													

15	 	Para tanto é importante que existam os formuladores de exigências que na maioria das vezes pertencem 
a “organizações específicas, movimentos sociais, profissionais ou grupos de interesse” (ibidem, 1995, p.52), que 
em alguns momentos representam também seus próprios interesses ou de terceiros. Os formuladores de 
exigências trabalham na perspectiva de dar origem a uma questão ambiental, estimulando a atenção dos meios de 
comunicação, envolvendo o governo, exigindo uma decisão governamental e relacionando-as com os interesses 
pessoais de um número significativo de cidadãos (Ibidem, 1995, p.65).  
16	 	Segundo, Cajicas-Rotundo (2007), houve um processo de construção de uma natureza 
matematizada e desencantada, que deixa de ser a physis, “como fluxo da vida que anima todos os 
seres” e também deixou de ser um eans creatum,”como sendo uma criação divina que reflete os 
atributos de um Deus”. 



No entanto, podemos observar na REM do Corumbau que a inclusão de uma Zona 

de Exclusão de pesca, é uma transposição de um espaço globalizado (globalizante) 

sobredeternimando um lugar, no qual transitam os argumentos modernos, que 

anulam ou criam novas significações em nível local.    

3. A construção de lugares e de territórios: uma perspectiva etnográfica da 
produção de natureza/cultura dos pescadores artesanais do Corumbau e 
Bugigão. 

Nesta parte trataremos sobre de que maneira os pescadores artesanais da vila do 

Corumbau e da Comunidade do Bugigão, produzem e reproduzem seu território e, 

também em uma perspectiva de produção de natureza/cultura. Entenderemos aqui 

que a prática da pesca além de uma atividade laboral, define e redefine os limites do 

território da pesca (Augé, 2010). A percepção a cerca do ambiente circundante ou 

sua cosmologia enuncia um engajamento cognitivo destes indivíduos ao qual espaço 

e tempo são praticamente indivisíveis (Hutchins, 1994; Ingold, 2000; Yi-fu Tuan, 

1980).  

Para Ingold (2000), os caçadores e coletores não se veem como sujeitos com a 

consciência de atuar no mundo externo de objetos físicos, pois não existe uma 

separação de suas mentes da natureza onde estão inseridos, porque suas práticas e 

pensamento não possibilitam tal distinção – esta (distinção) então é inscrita no 

conceito ontológico ocidental de natureza e cultura.  Para o autor, é importante 

pensar nestes grupos assumindo sua condição humana, “de um ser imerso, desde o 

início, com outras criaturas, em um engajamento prático e perceptivo com o habitar 

o mundo”(INGOLD, 2000, p. 42).  

Abordaremos a prática a partir da noção de skill que, segundo Ingold (2000), trata-se 

de uma intenção e funcionalidade imanente da prática, um conjunto de habilidades 

de todo o sistema de relações da pessoa com o meio ambiente, que envolve 

qualidade, cuidado e destreza e, por último, sua transmissão realizada por prática e 

experiência. Diante disso, voltamos à questão da natureza, sobretudo na ideia de 

uma natureza/cultura, à qual podemos imputar também o conceito de lugar 

antropológico, como distinção do não-lugar, da ZPM que se sobrepõe à ecologia da 

vida. 



Em relação ao aspecto cognitivo é importante situar o indivíduo enquanto detentor 

desta característica, no entanto sendo uma parte de um amplo processo dinâmico 

que pode ser entendido enquanto o conceito de cultura o que segundo Ingold (2000) 

produz naturezas. Neste sentido a cognição, também “é um grande senso 

fundamental de um processo social e cultural” (Hutchins, 1994). 

O aspecto cognitivo em relação à natureza, mediado pela cultura, nos abre espaço 

para a percepção do indivíduo com o seu meio ambiente. Embora as proposições de 

Ingold, a partir da noção de skill, e o conceito de coletivos de Latour, se esforçam na 

não divisibilidade da noção de natureza e cultura, é na ideia de visão de mundo (Yi-

fu Tuan, 1980), aparenta certa resolução. Para Yi-Fu Tuan (1980), há um papel 

importante da cultura no condicionamento da percepção e valores ambientais das 

pessoas (YI-FU TUAN, 1980. p. 91). O meio ambiente natural e a visão de mundo, 

segundo o autor estão inteiramente interligados.  “se a visão de mundo não é 

derivada de uma cultura estranha, necessariamente é construída de elementos 

conspícuos do ambiente social e físico de um povo” (Ibidem, 1980. p. 91). Neste 

sentindo, afirma o autor que “a visão do mundo reflete os ritmos e as limitações do 

meio ambiente natural” (Ibidem, 1980, p. 1980). 

3.1 O começar a pescar pescando. 

Um dos pontos relevantes que merece atenção especial, no contexto da prática da 

pesca na Resex do Corumbau, está relacionado à aprendizagem como um 

importante e constitutivo processo de socialização. Este processo de aprendizado é 

circunstanciado como uma das dimensões da noção de skill (INGOLD, 2008), 

importante para a apreensão da ação em contexto de engajamento na produção de 

uma ação, intimamente ligado também ao contexto de trabalho.  

Nas comunidades de Bugigão e Corumbau, o aprendizado da pesca foi, para a 

maioria, praticamente passado de pai para filho. Muitos deles já demonstravam a 

habilidade da pesca ainda nas primeiras incursões, ora pescando grandes robalos e 

meros (peixes teleósteos), ora conduzindo sozinhos uma embarcação.  

“Rapaz eu comecei a pescar com oito anos de idade, como meu pai né?! 
meu pai era profissional, né?! do tempo que eu nasci, com oito anos de 
idade comecei a pescar aí pelas beiradas, e daí eu convivi da pesca até 
hoje, né?! minha profissão é pescar mesmo (...) Era canoa a vela, que era 
a remo, feito de tronco de madeira. (...)Ele [o pai] morava ali pertinho da 



ponta, mas essa época, nós já tinha vindo de lá da aldeia e tinha vindo 
para cá [Corumbau], porque aqui era o melhor ponto para pescaria. (...) 
naquele tempo existia muito peixe na beirada, aí eu pescava mais meu 
pai e meu tio Pedro, que mora lá em Cumuruxatiba. Então, aí eu ficava na 
proa, era mais pequeno com oito anos, e eles dois ficavam cá na polpa, aí 
eles pegavam o peixe e eu parado na frente, né?! com a linhazinha e 
anzol pequeno, aí o primeiro peixe que eu matei na minha vida, foi um 
mero, como oito anos. Deu trinta quilos o mero (...) meu tio tomou a linha 
e puxou para cima (...)Aí eles brigaram, brigaram até que matou, foi o 
peixe que eu matei, o primeiro peixe (...) isso aí foi o maior prazer para 
mim, né? eu tenho orgulho que eu matei aquele peixe, a primeira ferrada, 
foi muito bom (risos)”17. 

Também podemos ver a mesma situação de aprendizado da pesca, a partir da fala do 

senhor Gumercindo, em seus primeiros momentos de pescaria, com cinco anos de 

idade: 

“Nós morava no Carrola. Aí minha mãe me ajudou a por a canoa para 
baixo, eu tinha ido com mais rede, mas lá a rede arredou um monte de 
peixe, aí pegamos um tanto de peixe, aí meu pai disse, “agora você vem 
trazendo o barco de volta”, e o vento estava assim de nordestão, né. Aí 
meu pai disse, “você pode trazer a canoa?” eu disse “trago”, então fala 
para sua mãe trazer um bocado de sal, que eu vou ficar cuidando do 
peixe, aí eu peguei a canoa e fui sozinho de volta para casa, vim bora. Aí 
eu cheguei aqui e minha mãe disse, “meu filho você vai voltar para lá?” 
“vou!” “mas você não sabe voltar!” “eu levo!” Aí botei a canoa para baixo, 
nem o sal aguentava, botou na canoa e botei o paninho (vela), aí se 
arranquei. Minha mãe ficou de cá assuntando, até quando eu sumia de 
vista. Aí cheguei lá e encostei, meu pai pegou o sal, ficou, no outro dia de 
madrugada, nós peguemos a estrada de novo, quando eu chego aqui o 
peixe tudo salgado, aí vim bora, e daqui para cá pronto”18.  

Isso demonstra parte da noção de skill em que existe uma propensão, por conta do 

envolvimento com o ambiente por intermédio das práticas culturais dentro da família, 

que permitiu a execução quase automática da prática da pesca, sempre marcada 

pelo ritual de passagem, que é a adaptação aos movimentos dentro das 

embarcações. 

Segundo Ingold (2008), o aprendizado da habilidade envolve certa observação e 

imitação, e o formato de representação interna e mental é importante, pois converte 

																																																													

17	 	Entrevista realizada com Gumercindo no dia 05 de outubro de 2013 – foram utilizados 
pseudônimos para preservar a identidade dos pescadores.  

18	  Entrevista realizada com Gumercindo no dia 05 de outubro de 2013. 



as representações de uma manifestação prática em certo engajamento perceptivo 

com o seu entorno (Idem, 2008). Desse modo, a observação e a participação na 

prática da pesca foram fundamentais para que os atuais detentores do saber 

pudessem falar com certa destreza de suas habilidades como pescadores 

artesanais.  

3.2 Aprendendo, navegando e dominando o mar. 

O conhecimento sobre o local onde vive o pescador, sobre sua comunidade, é de 

grande importância para que se ter sucesso na pesca. Conhecer o local é mais que 

uma obrigação, é o fundamento, um vocabulário básico dominado com destreza, 

que divide os pescadores artesanais de fato e de direito, dos pescadores ocasionais. 

Trata-se de um conhecimento operativo do mundo no qual a prática da pesca se 

insere enquanto um coletivo que reúne natureza/cultura.  

Desse modo, existem dois sistemas de classificação nos recifes marinhos: o 

primeiro se refere diretamente aos pesqueiros, aos quais são atribuídos os nomes 

das pedras que possui um uso mais locacional; enquanto o outro formato é como os 

recifes se apresentam para o pescador, ou seja, com termos morfológicos que 

possibilitam a classificação em termos espaciais ‒ sequeiros, sarrados e salteados. 

Cada tipo de fundo marinho ‒ lama, cascalho, areia‒, e cada tipo de ambiente recifal 

se tornam imperativos para determinados tipos de pescaria, arte e também para os 

recursos que ali se encontram.  Os movimentos de marés, e as condições climáticas 

diárias, bem como as condições climáticas em escala mais ampla, também 

determinam os locais mais adequados para cada tipo de pescaria, e o tipo de 

embarcação a ser utilizado.  

3.3 Percepção do ambiente marinho enquanto produção de coletivos de 
natureza/cultura. 

A maioria dos pescadores do Bugigão e Corumbau é intimamente ligada à pescaria 

de linha. Pescar de linha, dentre as outras artes de pesca, é a que exige uma maior 

habilidade, concentração e percepção acerca dos fenômenos naturais circundantes 

das áreas de pesca. Não se trata de uma atividade tão trivial, como para eventuais 

pescadores, como colocar uma “isca no anzol” e soltar a linha à sorte. Esta pescaria 

envolve uma série de empreendimentos técnicos, como: maneira de soltar as linhas 

dentro da água; decidir onde jogar a linha e quanto tempo ficar em cada local. Todas 



estas ações envolvem uma preparação quase que ritualística para que se tenha uma 

boa execução da atividade. 

A preparação da pescaria começa com a busca da isca que é o camarão. Como 

agora a maioria dos pescadores possui barco a motor, pode sair um pouco mais 

tarde, às cinco horas da manhã, para enredar19. Passada a fase de captura da isca, 

o pescador se dirige para os pontos de pesca, trazendo as observações que há dias 

vem avaliando o vento predominante e como este vento influenciará na pescaria. 

Trata-se de um planejamento prévio para o qual a observação dos elementos 

naturais mobiliza um conjunto de conhecimentos, que possibilita e norteia a tomada 

de decisão sobre como deve ser feita a pescaria.  

Uma das partes fundamentais para a realização da pescaria é a condição climática 

local do dia. O vento é uma peça fundamental para a realização da boa pescaria e 

acaba sendo um aliado ou inimigo do pescador durante o empreendimento. Em 

situações favoráveis, ele o utiliza como força motriz para empurrar canoas à vela e 

também para que a abundância de peixes seja garantida. A condição mais favorável 

é quando ocorrem um terral20 e uma viração de leste, conforme abaixo: 

“Fica mais prático, porque o vento tá firmado num lugá só, e ele vai firmar 
seco, que o peixe da lama vai chegá ali pra lama, porque é o peixe da 
pedra vai chegá mais ali pra pedra porque o terral é aquele vento que dá 
aquele vento terral calmero, naquela parte da noite, aí quando dá pela 
parte uma hora dessas, da tarde, vai tá esse vento calmero da viração, já 
mudô o vento, da viração, então tá ali aquele vento que chama o peixe 
atenção pra comê”21 

																																																													

19	  Enredar significa capturar a isca, no caso, o camarão, utilizando-se uma rede de arrasto que é 
jogada no fundo de lama e areia, e com o arrasto da rede no fundo vão se capturando os camarões que 
são as melhores iscas para a captura de linha. Há 20 anos, ou mais, a busca por isca era feita bem mais 
cedo, por volta das três horas da manhã, utilizando-se um puçá, arte esta que demorava cerca de três 
horas para capturar menos de um kilo de camarão para servir de isca, o que se somava ainda ao frio da 
água neste horário. 

20	 	Terral: trata-se de uma das chamadas correntes de convecção, que em determinada parte da 
noite, a parte terrestre fica mais fria que a parte do mar, então começa uma circulação de ventos da 
parte terrestre para a parte marinha. Este vento dura toda a madrugada e fica até por votla do meio dia, 
quando começa a ser predominante o vento de leste.  

21	  Entrevista realizada com Ruberval em 03 de outubro de 2013. 



Este é o tipo de viração (figuras 2 e 3) é melhor para a realização da pescaria; no 

entanto é possível encontrar outra viração, não muito comum (norte, nordeste), mas 

ambas são responsáveis para o sucesso da pescaria encontrando a melhor posição 

em mar para descer a linha.  

“...então aí a gente já sabe essa posição pelo vento, ah! a viração está 
boa, eu vou em tal canto, eu vou no Arranca Unha, que lá tem peixe, aí o 
cara toca para lá que topa o peixe, lá. (...) Aí a gente tem uma posição, de 
quantos dias esta viração está firmada, se tal viração vem do norte, 
nordeste, de leste. Com este leste não tem nada para cá22, então eu vou 
para tal canto, que eu vou lá que o peixe está lá, que aí a gente conhece 
muitas posição pelo vento”23. 

O momento da viração não é uma constante quando falamos das pescarias para 

estes grupos. Há momentos em que este ciclo entre terral e os ventos mais amenos 

de leste e norte é interrompido pela predominância de ventos fortes acima da casa 

dos dez nós, que são o nordeste e o sul (em alguns momentos o sueste) que 

possuem influência de âmbito macrorregional (regiões nordeste, sudeste e sul). 

A predominância do vento nordeste é entre outubro a maio. O vento nordeste não é 

um vento muito forte, mas como dizem os pescadores, é um vento muito “batido”, 

devido à sua constância quase que ininterrupta (mas há momentos de calmaria 

dentro do nordeste). No entanto, nos meses de maio a outubro a incidência maior é 

do chamado vento sul. O vento sul quando anunciado é aclamado como vento que 

traz tempestades e temporais. Quando se tem o nordeste, trabalha-se com outras 

artes como rede, tarrafa, ou até mesmo a pesca de linha. São momentos de 

calmaria, em que se pode realizar o empreendimento da pesca. Mas com a chegada 

do vento sul, o melhor a fazer é ficar em casa arrumando as artes de pesca, realizar 

outras atividades e esperar o tempo passar, ou, no máximo colocar uma rede bem 

próxima da praia. 

No entanto, os ventos que fazem os adiamentos da labuta, trazem prejuízos das 

artes perdidas ou a sensação de impotência diante da natureza, são os 

																																																													

22	  Esta posição, à qual Augusto está se referindo, é em relação à parte mais perto do raso em 
relação à parte continental. Este exemplo será mais bem abordado nas páginas posteriores nas quais 
irei falar sobre a relação entre condições climáticas e a distribuição dos recursos no mar.  

23	  Entrevista realizada com Augusto em 05 de outubro de 2013. 



responsáveis pela manutenção e manejo da pesca. Sempre após estes eventos, é 

possível identificar a fartura de pescado em determinado local. Saber onde é que 

tem o peixe, “onde ele é de fartura”, como dizem, é saber qual é o vento que está 

sendo predominante durante os dias da semana. Durante a calmaria, quando entram 

as virações, é o momento oportuno, e dependendo da predominância do vento 

(nordeste ou sul), ele indicará o local mais adequado para a pesca dentro dos recifes 

(figuras 4, 5 e 6).  

Isto ocorre porque há uma disposição circundante aos recifes dos Itacolomis, de 

uma mistura de lama e areia, onde vivem espécies bentônicas, no caso os 

camarões, que são a principal fonte de alimento para uma ampla gama de espécies 

de peixes, como guaiuba, ariocó, sarda, badejo, dentão, guaricema, pescada, dentre 

outros. Com a incidência dos ventos, nordeste ou sul, os sedimentos de lama e areia 

‒ habitat do camarão sete barbas‒, são remexidos e misturados às águas limpas de 

dentro dos recifes, transformando-se numa espécie de engodo24 natural, atraindo os 

peixes para estes locais e facilitando assim a captura. 

“O peixe fica engodado por causa do camarão. É igual você pescar com 
engodo, você pode não está pegando nada, mas se você está deixando o 
engodo, demora mais uma hora aparece porque 

																																																													

24	  O engodo é o conjunto de restos de peixes, crustáceos, comidas, despejados no mar como 
forma de chamar o peixe para perto da embarcação e facilitar sua captura. Muitas vezes, quando se 
passa mal, com enjoos e vômitos, esta situação é passível de uma pequena brincadeira, que é: “xi, 
fulano pôs cachorro n’água, já tem engodo pra nós”.  



 



ele vem no engodo. Então vento vai revirando este camarão, eles vêm 
vindo, quando eles somem e não vêm é porque eles estão escondidos em 
algum canto”25. 

Além de possuir a noção de distribuição espacial dos recursos pesqueiros, há 

também a noção da distribuição desses recursos, ao longo do tempo, frente aos 

eventos climáticos em nível local e regional durante todo o ano, com o conhecimento 

de que são determinantes para a definição das pescarias na comunidade do 

Bugigão.  

“O setembro é assim, é a época que dá (...) o vento firmado. Isso é mais o 
Nordeste. Então, esse vento firmado faz a divisão: água lodada e água 
mais clara. Água mais clara tava fora e a água mais lodada tá em terra. 
Aí, o quê que acontece? É, o peixe que é da lama, eles encostam pra 
água que é lodada”26. 

Exemplificando nos meses de inverno são os mais propícios para a captura de 

peixes como a guaiuba, ariocó, dentão e badejos (peixes de pedra ou recifais), uma 

vez que há predominância do vento sul (trás tempestades) que revira os nutrientes 

no fundo e os transporta para o interior dos recifes (Figuras 4, 5 e 6).  

“É, tem o período que fica mais fácil de pegar eles nesses locais é, na 
época do inverno, né (...) Porque o inverno dá muitos temporais, dá muito 
vento sul, então aquilo que pega, vai varrendo tudo (...) O que tinha de 
comida, as água leva (...) Aí você chega com a isca na hora e pá, o que 
toca ela vai comendo ali (...) Pega bastante. Época de maio, junho, julho 
(...) falta comida pra eles. É, até setembro, outubro aí, isso vale isso aí”27. 

O mês de setembro é o de maior destaque para a captura dos peixes recifais, pois é 

quando uma série de eventos, como vento sul, viração de leste e de nordeste, junto 

com a firmação do terral, propiciam certa vantagem para o pescador em capturar as 

maiores quantidades de peixes, os chamados peixes de costo, que vão encostando 

com as águas que vão se misturando.  

Importante avaliar o conhecimento e prática do ofício pesca além de possui um 

aspecto geracional, apresenta uma indivisibilidade entre tempo/espaço. A noção da 

																																																													

25	  Entrevista realizada com Gumercindo no dia 06 de outubro de 2013. 

26	  Entrevista realizada com Ruberval no dia 03 de outubro de 2013. 

27	  Entrevista com Ruberval no dia 03 de outubro de 2013. 



distribuição do recurso ao longo dos recifes dos itacolomis está intimamente 

influenciada pela dualidade verão x inverno e terral x viração. “O próprio meio 

ambiente pode prestar-se a esta visão dualista: pode reforçar uma tendência, 

servindo como índice claramente visível de polaridade”(Yi-fu Tuan, 1980, p. 

96). Neste sentido, esta dualidade organiza a vida econômica e social destes 

grupos. Importante frisar, que no contexto do nativo a dualidade não significa polos 

completamente opostos, elas são complementares entre si e dentre de sua 

complementariedade é que as relações sociais são construídas.  

Desse modo, vimos que a partir da prática da pesca há uma construção de lugar e 

de território (da pesca artesanal) que está para além dos limites de uma Zona de 

Proteção Marinha. Neste sentido, observamos que o conflito sobre este espaço de 

uma noção de tempo contínuo x tempos cíclicos, a rigidez normativa x dualidade 

(ambiental), preservação x existência no lugar.   

4. A Zona de Proteção Marinha enquanto híbrido de natureza/cultura e relações 
assimétricas de poder em torno da aprovação do Plano de Manejo.  

Quando estamos falando de dois grupos que disputam o espaço (pescadores locais 

e agentes externos), estamos nos referindo a formas distintas de perceber e atuar 

sobre diferentes formas de natureza. Não podemos deixar de fora a questão que 

essas duas formas se hibridizam, pois é evidente que o contato de ambos 

transformou e continua a transformar a ação de cada agente ali inserido no conflito. 

Obviamente que as conclusões sobre os continuidades e desfechos têm como ponto 

de partida as distintas formas de perceber e viver as naturezas. 

A proposta de fechamento das barras de rios para os barcos de balão, como uma 

proposta vinda do grupo de solução imediata e concreta, se um senso de 

oportunidade (Bensusan, 2006) para que os ambientalistas pudessem contra atacar. 

Desse modo, abriu um prescedente para que biólogos e gestores trabalhassem em 

uma perspectiva de criar zonas de exclusão de pesca, com sendo uma abstração 

(campo cognitivo moderno) que estas sejam uma solução futura de um problema 

emergente da escassez (que em muitas vezes não faz sentido imediato em nível 

local).  



Sendo assim, podemos pensar no processo de discussão da ZPM entre os anos 

2000 e 2001 como um evento de grande discordância. Em um primeiro momento, 

visualizamos diferentes pontos de vista de ambos os lados, conservacionistas e 

pescadores locais. Desse modo para mediar estes pontos de vista, a CI realizou 

uma série de reuniões na Ponta do Corumbau (debaixo de pés de amendoeiras 

como dizem alguns) com o objetivo primeiro de equilibrar o entendimento geral.  

A princípio os pescadores locais foram muito refratários à ideia de fechar uma área 

para a pesca, mas aos poucos foram cedendo espaço para a negociação. Segundo 

Guilherme Dutra, um dos motivos de contestação em relação à criação de uma zona 

de exclusão fora mencionado pelos pescadores de canoa à vela, pois as áreas dos 

recifes eram áreas que possibilitavam a navegação destas embarcações28.  

“Naquela [época] eu achava ruim, modo dos pescador (sic) que estava de 
canoa, nós que pescava de canoa, quando o vento por exemplo, não dá 
para pescar cá por sul, para cá, as vezes não tem vento para pescar para 
cá, só vai pegar lá dentro, ai ficava ruim ai”29  

Diante as dificuldades apresentadas em relação à manobra da embarcação à vela, 

de acordo com o vento disponível, o grupo nos fala sobre a dificuldade inerente a tal 

prática, que requer uma habilidade crucial e que também desenvolve muita fadiga 

durante a navegação. Cabe lembrar que os pescadores locais do Corumbau e 

Bugigão possuíam a prática da pesca intimamente interligada ao sistema natural, no 

qual a predominância dos ventos, nordeste, sul, terral, sueste e leste são 

determinantes para a realização da pescaria, sobretudo relacionado aos aspectos de 

nutrientes, bem como a habilidade de conduzir embarcações de madeira e vela.  

Ainda diante da afinação das diferentes formas de entendimento do que se discutia 

naquele momento, foi apresentada uma série de mapas para que pudessem elucidar 

a proposta que vinha sendo encaminhada pelos especialistas, gestores públicos e 

																																																													

28	 	Neste caso exemplificado por Gumercindo, é um exemplo de uma das variações sazonais ao 
longo do ano, como exemplo de um vento nordeste que empurra várias embarcações à vela para o 
sentindo sudoeste, apresentando dificuldades em se manter na porção norte fora da ZPM, o que 
corriqueiramente expõem as pequenas embarcações à instabilidade, e para manterem-se mais estáveis 
a única solução é ir para dentro dos recifes, que produzem atrito suficiente para diminuir o tamanho 
das ondas.   
29	  Entrevista realizada com senhor Ruberval. 



organizações não governamentais. No entanto, tais mapas apresentavam ainda 

problemas que evidenciavam uma leitura distinta do espaço. Existiam pontos de 

vista distintos sobre a leitura espacial: de um lado pescadores que se inscrevem em 

seus próprios territórios, produzindo seus próprios mapas, a partir de seus 

corpos/mentes, de outro lado, a apresentação da proposta por meio de mapas que 

representam uma forma ocidental de visualização (zenital) e representação das 

coisas.   

“As pedra na verdade estavam com os nomes tudo errado, onde eles 
botaram, botaram as pedras que estavam com o nome num canto, já 
botaram tudo para cima. (...). Estava entendendo ali, porque avgente 
conhece pedra por pedra ai fora né?. Porque tipo assim, a gente sai 
daqui,  e vou passar lá na pedra seca, porque não é todo mundo que 
entra ai e sai lá por fora não, né, já no recife, la por fora. Então, a gente 
conhece as pedras por pedras ai, então pelas pedras, pelo mapa ali,  
pelas posição , a gente sabe que pedra é. Porque a gente conhece as 
pedras a maioria pelo nome (...). É porque naquela foto de avião, eles 
botaram o nome das pedras botaram o contrário, mas eles na 
demarcação, e até fora da demarcação, eles botaram o nome tudo 
diferente, né?”30. 

Desse modo, o aprisionamento do tempo-espaço em um mapa e sua utilização 

como ferramenta ‒ que se supõe representação do real, permitiu escamoteamento 

do conflito, sobre quem detém o domínio e a leitura cartográfica e sobre quem não o 

detém, e possui outras formas de leitura espacial a partir de sua prática imediata no 

ambiente (Hutchins, 1994). Tal distinção evidencia o que pode ser visto como uma 

visão global, uma concepção moderna sobre o meio ambiente, que se distingue de 

um mundo que é habitado e vivido.  

Ainda entre os anos de 2001 e 2002, seguindo as premissas dos mapas como 

ferramentas de intermediação entre as duas visões (ocidental e local), estes foram 

distribuídos e sua leitura foi ensinada para que os pescadores pudessem propor 

uma referida área, e que fosse uma proposição vinda da base, conforme 

recomendações e critérios a seguir: que não fosse uma área de local de pesca 

comum a todos os pescadores, que não apresentasse sinais de esgotamento de 

recursos pesqueiros e que, de fato, fosse uma área que pudesse ter uma rápida 

recuperação dos estoques pesqueiros.  

																																																													

30	  Entrevista realizada com senhor Gumercindo.  



Dever de casa para os pescadores e lideranças locais do Corumbau! Segundo 

Guilherme Dutra, após algum tempo as lideranças locais em reunião com os demais 

pescadores, discutiram e decidiram uma área equivalente a cerca de 1 x 1 km. Esta 

proposta foi apresentada para os pesquisadores, gestores e membros de entidades 

ambientalistas. Segundo um dos pesquisadores, que trabalhou nesta discussão, tal 

área apresentada estava localizada dentro dos sequeiros bem no meio dos recifes 

dos Itacolomis. Ele mesmo mencionou que inclusive foi utilizada uma foto 

panorâmica com objetivo de traçar uma comunicação mínima entre pesquisadores e 

pescadores. Foi com base nesta informação, que os pescadores indicaram esta área 

de 1 x 1 km.  

Mas no relato de Ruberval, mesmo com tal material, existia uma dificuldade muito 

grande de compreensão das representações cartográficas que estavam sendo 

expostas ao grupo. Mesmo com a ajuda de foto panorâmica.  

“Não, não, não... Eu num intendia aquela marca, porque na verdade eles 
trouxeram assim, um mapa que foi feito e num demonstrava bem 
demonstrado, entendeu. Fez aquelas coisinha tudo bem juntinha, assim, 
que num dava pra você ver. Então, eu acho que foi um mapa que eles 
fizeram, tiraram, acho que até de avião, assim [...] Até com a foto ficou 
difícil, ficou. Eles tiraram aquilo, aqui eles tiraram aquilo acho que com o 
coral seco, com a maré seca, aí passou e tirou, entendeu... Deu outro 
desenho. Aí ficou difícil par os pescadores fazer”31.  

No entanto, a área apresentada por eles não era suficiente, deveria ser maior para 

alcançar os objetivos de uma Zona de Proteção Marinha, que ao longo do tempo, 

iria, a partir da premissa da intocabilidade, permitir a produção e aumento de 

biomassa de peixes e, com o tempo, recuperar as áreas externas à ZPM garantindo 

o futuro da pesca. Diante dos argumentos apresentados, um novo momento de 

diálogo foi traçado. Nesse momento deveria valer o conteúdo instrumental dos 

pesquisadores e da Conservation International, impondo que a área deveria ser 

maior do que a apresentada pelos pescadores. Era necessário, de alguma maneira, 

criar ilhas de preservação que pudessem ser mais representativas e que pudessem 

manter funções ecológicas tal como a ideia de uma natureza intocada (Diegues, 

2001). Desse modo, a ZPM foi aprovada tal como se apresenta nos dias de hoje.  

																																																													

31	  Entrevista com senhor Ruberval. 



Para que tal área tivesse realmente um resultado positivo para a pesca, conforme a 

literatura sobre o assunto deveria seguir a premissa de que 20 a 30% de cobertura 

recifal convertidos em zona de proteção integral, denominado no Plano de Manejo 

da REM Corumbau de ZPM.  Em termos de valores numéricos, a ZPM possui cerca 

de 1.830 hectares, que representam 1,86% em relação à área total da Resex com 

98.174 há (figura 1). Em relação à cobertura total de recifes, tanto recifes expostos 

quanto cobertura de algas calcarias, estima-se que a porcentagem de cobertura da 

ZPM esteja em torno de 18 a 20% sobre tais ambientes32.  Em relação apenas à 

área dos recifes expostos com aproximadamente 3.600 hectares, há 

aproximadamente 17% de sua parte inclusa dentro da ZPM.  No entanto, esses 

17%, estão cobrindo a maior parte dos recifes de pesca, sobretudo de pescadores 

de canoa.   

Não eram somente os recursos pesqueiros que estavam em jogo naquele momento. 

Existia também uma preocupação com a cobertura de corais, sobretudo de corais 

endêmicos, como o Mussismília brasiliensi, o coral cérebro que é comum na região 

do banco dos Abrolhos. Não se trata de por à prova a interação entre cobertura de 

recifes coralíneos e os recursos pesqueiros, mas sim evidenciar o argumento que foi 

construído de que tais áreas fossem um produtor natural de pescado, e que isso 

deveria fazer sentido para os grupos locais, sendo o aspecto da proteção da 

cobertura de recifes marinhos em segundo plano.   

Como abstração de um conceito básico nas ciências naturais, é imperativo aos 

agentes que trabalham com a conservação da biodiversidade, sobretudo Áreas 

Protegidas, criarem a emergência do tema e, depois, provarem por meio da 

racionalidade científica as justificativas para se preservar parcelas de um 

determinado ecossistema.  

Considerações Finais. 

O interesse em estabelecer áreas de exclusão de pesca partiu da confluência de 

interesses entre pescadores artesanais na criação de uma área de uso exclusivo, e 

da racionalidade de criação de áreas que representassem objetivos e metas de 

																																																													

32	  Até o presente momento, não se possui um conhecimento muito amplo em termos de 
cobertura de algas calcarias na região, sabe-se apenas que ele ocorre e que é necessário proteger, pois 
é uma área vital para sequestro de carbono.		



conservação diante da crise ecológica dos oceanos, anunciada ao longo dos últimos 

50 anos. Nesta confluência de interesses para a criação da REM do Corumbau ao 

qual se inseriu como uma comunidade de argumentação básica de um tempo 

desterritorializado em um espaço desencaixado, em detrimento de uma 

temporalidade não moderna e um conhecimento não científico (Lobão, 2006, p. 

113). 

A REM do Corumbau, pertencente ao grupo de Áreas Protegidas de Uso Sustentável, 

segundo Lobão (2006), apresenta aspectos importantes para nossa discussão 

(Elaboração do Plano de Manejo e seu Zoneamento), que foi a inclusão de determinado 

grupo e ecossistema em um processo de tradução e purificação, transformando-o em 

patrimônio público de controle do Estado, desconsiderando ou supra normatizando a 

dinâmica local. Outro aspecto importante é a projeção de uma modernidade (Reservas 

Extrativista) para dentro de um grupo social, tendo como pressupostos básicos a ideia 

de desenvolvimento sustentável como construto da própria modernidade, impondo uma 

visão de mundo sobre a outra (Ibidem, p. 115-116). 

Além dos pontos de vista aparentemente comuns, durante a criação da Reserva 

Extrativista, observamos também uma diferença básica entre as duas formas de 

conhecimento: o conhecimento local em relação ao saber científico que, durante a 

elaboração do Plano de Manejo, passam os seus primeiros momentos de 

confluência, mas é abandonado posteriormente por uma visão cartesiana sobre a 

natureza no desenho da ZPM.  

Sendo assim o conhecimento local foi usado, apenas para a realização de pesquisa 

de base, mas desconsiderada no momento de implantar uma ZPM. Trata-se de uma 

prática constante de biólogos em não reconhecer ou simplesmente ignorar o 

conhecimento tradicional de pescadores artesanais, não abrindo a mão dos métodos 

estatísticos que embasam a ciência (Johannes et al., 2000). Não que se deva jogar 

fora o método estatístico, mas traçar este enquanto a única verdade permitida, ainda 

mais de recursos pesqueiros que dificilmente são visualizados torna-se um risco 

muito alto.  

Observamos que as narrativas dos pescadores ao se referirem ao seu meio 

ambiente, lugar e território da pesca são as da fartura, da abundância (após o 

afastamento dos barcos comerciais), em contraste com as narrativas dos atores 



conservacionistas, que são sempre trabalhadas na perspectiva da escassez da 

exaustão dos recursos, da perda de biodiversidade (Cajigas-Rotundo, 2007). 

Sendo assim, observa-se que o conflito não está apenas em um sentido material 

entre esta ZPM e as práticas territoriais locais, mas sim, uma disputa em torno da 

legitimidade deste território, onde de um lado há a existência das justificativas de 

emergência global de conservação dos oceanos, e bem ali, no dia-a-dia do pescador 

artesanal, o que está em jogo é a luta pela sobrevivência diária de indivíduos, por 

meio de suas práticas sociais.  

O conflito no âmbito cognitivo é bem evidente: pois a versão moderna espera que 

em dez à vinte anos, uma área com desenho retangular, percorrendo de leste – 

oeste, cobrindo 1/3 dos recifes marinhos, possa manter a prática da pesca de forma 

sustentável para gerações futuras; a outra versão, demonstrou por meio desta 

etnografia, que a distribuição espacial dos recursos não são limitadas em um 

quadrado imaginário, mas sim no constante equilíbrio entre viração/terral, vento 

sul/vento nordeste, dia bom/dia ruim de pesca. E que há sim uma preocupação em 

cuidar destes ambientes.   
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